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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Bisnis Kuliner merupakan salah satu bidang usaha yang sangat

menjanjikan jika dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik. Namun,

maraknya bisnis kuliner di kota Batam membuat daya saing menjadi semakin

tinggi dan masyarakat juga cenderung memiliki lebih banyak pilihan, sehingga

diperlukan strategi pemasaran yang baik agar dapat tetap bersaing dan bertahan

pada bidang usaha ini. Strategi pemasaran dapat dirancang dengan menggunakan

bauran pemasaran atau Marketing Mix, yang terdiri dari product, price, place dan

promotion.

Menurut Kotler (2009) bauran pemasaran adalah seperangkat alat

pemasaran teknis yang dapat dikendalikan dan dipadukan oleh perusahaan untuk

menghasilkan atau mendapatkan respon yang diinginkan pada target pasar.

Pembauran pemasaran adalah konsep yang paling universal yang telah

dikembangkan pada setiap pemasaran yang memusatkan pada empat komponen

kunci, yaitu produk atau product adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada

pasar (Kotler dan Keller, 2009), harga atau price adalah sejumlah uang yang

dibutuhkan untuk memperoleh produk atau layanan dan  tempat atau place adalah

saluran untuk menyalurkan produk dari produsen sampai ke konsumen (Sumarni

dan Soeprihanto, 2010) dan terakhir promosi atau promotion adalah suatu bentuk

komunikasi pemasaran (Tjiptono, 2008).

Box Hill Cafe House & BBQ Seafood didirikan pada tahun 2008 dan

sudah beroperasi selama 10 tahun. Bergerak dalam bidang kuliner, rumah makan
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ini menjual seafood BBQ sebagai menu utama mereka dan juga menyediakan

masakan lainnya. Namun rumah makan ini masih belum banyak diketahui oleh

masyarakat kota Batam. Kebanyakan pelanggan dari rumah makan ini adalah turis

dikarena target pasar dari rumah makan adalah para turis dari berbagai negara.

Selama 10 tahun beroperasi, tidak ada penambahan menu baru sehingga terlihat

kurang berinovasi. Selain itu, kurangnya pelaksanaan promosi juga menjadi salah

satu alasan kenapa rumah makan tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat

kota Batam.

Berdasarkan pokok permasalahan yang sudah penulis jelaskan, maka

penulis akan melakukan observasi dan menyusun laporan yang berjudul

“Perancangan Sistem Marketing Mix Pada Box Hill Cafe House & BBQ

Seafood”. Harapan penulis melalui observasi ini, Box Hill Cafe House & BBQ

Seafood dapat meningkatkan pendapatannya dan banyak dikunjungi oleh orang-

orang.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari proyek ini yaitu merancang sistem marketing mix,

pada segi product akan ditambahkan menu baru dan sistem menu bundle product

dengan tujuan agar pelanggan mendapatkan berbagai macam pilihan menu yang

ada. Pada segi price yaitu penambahaan price list pada menu sehingga pelanggan

dapat mengetahui harga makanan dan minuman yang ada. Sistem bundle pricing,

yaitu gabungan harga untuk sistem menu bundle product sehingga harga dalam

bentuk paket lebih murah dibandingkan dengan harga terpisah. Pada segi

promotion yaitu dengan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk

melakukan promosi, memberikan diskon dan kupon, berkerjasama dengan travel
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agent, taxi dan gojek. Pada sisi place tidak ada penambahan dikarenakan lokasi

rumah makan yang strategis sehingga mudah ditemukan, maka ruang lingkup

kerja praktek ini fokus pada product, price dan promotion.

1.3. Tujuan Proyek

Tujuan dari proyek ini yaitu untuk merancang sistem marketing mix yang

baik dan mudah untuk dilakukan dalam pengembangan usaha sehari-hari pada

Box Hill Cafe House & BBQ Seafood sehingga dapat diimplementasikan dengan

baik dan akan mendapatkan peningkatan penjualan sebanyak 10% dari penjualan

sebelumnya dan mendapatkan keuntungan yang banyak.

1.4. Luaran Proyek

Output yang dapat diberikan melalui rancangan sistem marketing mix ini,

yaitu:

1. Design menu baru dan inovasi produk, sehingga menu pada makanan

menjadi lebih inovatif dan lebih banyak pilihan.

2. Bundle Product, dengan adanya penambahan pilihan dengan melakukan

kombinasi menu makanan dan minuman dapat memberikan solusi untuk

pelanggan yang menginginkan menu hemat.

3. Bundle Pricing, pergabungan harga dari bundle product sehingga harga

yang ditawarkan dalam paket lebih murah dari pada satuan.

4. Penambahan price list sehingga konsumen dapat mengetahui informasi

harga dari macam-macam makanan dan minumannya.

5. Membuat Direct Marketing dengan memanfaatkan media sosial untuk

melakukan rangkaian promosi dan branding sehingga restoran tersebut

banyak diketahui oleh masyarakat Batam ataupun luar Batam.
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6. Berkerjasama dengan tour & travel dan taxi, untuk mengrekomendasikan

restoran tersebut.

7. Berkerjasama dengan gojek yaitu menambahkan dan mendaftarkan restoran

tersebut pada fitur go-food sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan

keuntungan restoran.

8. Membuat Sales Promotion, berupa diskon dan kupon.

1.5. Manfaat Proyek

Adapun manfaat dari pelaksanaan proyek ini bagi pemilik rumah makan,

yaitu:

1. Mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari sebelumnya, penjualan

akan meningkat sekitar 5%-10% dari penjualan sebelumnya.

2. Banyak yang mengenal rumah makan ini dikarenakan pemanfaatan media

sosial untuk melakukan rangkaian promosi dan pengenalan rumah makan.

3. Rumah makan dapat berjalan lancar didalam penjualan produk atau

pengembangan usaha kedepannya.

1.6. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian, ruang

lingkup proyek, luaran proyek, manfaat proyek dan sistematika

pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menjelaskan beberapa penjelasan teori yang berhubungan

dengan masalah penelitian.
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BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab III menjelaskan tentang latar belakang perusahaan, struktur

organisasi perusahaan, aktivitas kegiatan operasional perusahaan dan

sistem yang diterapkan oleh perusahaan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB IV menjelaskan mengenai rancangan penelitian, teknik

pengumpulan data, proses perancangan, tahapan dan jadwal

pelaksanaan.

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN

BAB V menjelaskan gambaran mengenai hasil observasi atau

wawancara dan uraian mengenai perancangan strategi promosi.

BAB VI IMPLEMENTASI

BAB VI menjelaskan tentang implementasi dari luaran proyek dan

hasil atau kondisi setelah implementasi dari luaran poyek.

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

BAB VII menjelaskan kesimpulan dari hasil implementasi dan

pembahasan mengenai saran untuk rekomendasi kedepannya.
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