
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kegiatan bisnis adalah suatu kegiatan atau keseluruhan aktivitas usaha 

pembelian atau penjualan yang dijalankan dengan tujuan utamanya untuk 

memperoleh keuntungan yang dilakukan secara berulang ulang. Kegiatan bisnis 

dibedakan menjadi 2 yaitu bisnis yang berorientasi pada keuntungan (profit 

oriented) dan bisnis yang tidak berorientasi pada keuntungan (non profit oriented).  

Industri kreatif merupakan salah satu faktor yang menjadi penggerak 

perekonomian nasional. Industri kreatif di Indonesia semakin berkembang dan 

diminati pasar global karena pergerakan yang cepat serta inovasi yang beragam 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen membuat industri kreatif juga 

memiliki peminat yang luas. Subsektor industri kreatif memiliki beragam macam 

yaitu industri kreatif bidang kuliner, bidang periklanan, bidang arsitektur, bidang 

mainan dan permainan, bidang film dan lainnya. Industri kreatif yang saat ini sedang 

banyak diminati yaitu industri kreatif bidang kuliner.  

Kafe termasuk tipe restoran, namun lebih mengutamakan suasana rileks, hiburan 

dan kenyamanan pengunjung. Istilah kafe berasal dari bahasa perancis yang secara 

harfiah artinya minuman kopi, namun saat ini digunakan sebagai nama tempat 

dimana orang orang biasa berkumpul atau sekedar bersantai utuk melepas lelah 

setelah beraktivitas sambil minum kopi. Seiring perkembangan kafe bukan hanya 

menyediakan kopi, tetapi juga menyediakan minuman lain serta makanan ringan. 

Perkembangan kafe saat ini sangat pesat mengikuti trend masyarakat khususnya 

generasi milenial. Menurut (Widarti 2019), perkembangan usaha sektor kafe dan 

restoran di Surabaya diperkirakan tumbuh 20%. Data perkembangan rumah makan 

atau restoran di surabaya digambarkan dalam grafik sebagai berikut: 

 

 
Gambar 1.1 Grafik Jumlah Resto atau Rumah Makan di Surabaya 

Sumber : Badan Pusat Statistik 2019 (diolah kembali) 
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De Mandailing Cafe N Eatery adalah salah satu cafe yang terletak di JL. Ir. 

Soekarno NO.414, Surabaya, Indonesia. De Mandailing cafe N Eatery menyediakan 

berbagai macam makanan dan minuman dengan tempat yang menarik serta dekorasi 

yang instagramable, sangat cocok untuk berkumpul maupun mengerjakan tugas, 

tidak hanya itu De Mandailing Cafe N Eatery juga sering digunakan untuk berbagai 

acara baik meeting kantor maupun acara ulang tahun. De mandailing kafe memiliki 

2 lantai yaitu lantai 1 dengan konsep indoor dan lantai 2 dengan konsep outdoor.  

 
Gambar 1.2 Lokasi De Mandailing Cafe N Eatery 

Sumber: Dokumentasi  

Jam operasi De Mandailing Cafe N Eatery beroperasi setiap hari pada pukul 

10.00 - 21.00 WIB. Berikut adalah data pengunjung akumulasi per minggu di setiap 

bulannya pada De Mandailing Cafe N Eatery periode tahun 2020:  

 

 
Gambar 1.3 Grafik pengunjung De Mandailing Cafe N Eatery tahun 2020 

Sumber: Pengamatan  
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Grafik jumlah pengunjung tersebut menunjukkan terdapat penurunan jumlah 

pengunjung dikarenakan adanya pandemi COVID 19. Jumlah pengunjung tertinggi 

terletak pada bulan Februari 2020 pada minggu 1 yaitu sebanyak 530 orang 

pengunjung. Penurunan grafik jumlah pengunjung De Mandailing Cafe N Eatery 

memiliki dipengaruhi oleh banyak hal, penurunan terendah berada di bulan April 

2020 dikarenakan kebijakan pemerintah untuk memberhentikan sementara kegiatan 

operasi pada De Mandailing Cafe N Eatery.  

Jumlah pesaing usaha kafe meningkat drastis sehingga diperlukan adanya 

strategi serta evaluasi yang harus dijalankan agar dapat mempertahankan usaha cafe 

agar terus berjalan dan mempunyai langkah langkah strategis kedepannya. Adanya 

peningkatan jumlah pembangunan cafe di Surabaya juga menyebabkan adanya ke 

khawatiran tehadap tingkat kunjugan cafe yang bisa berkurang secara drastis. 

Pesaing kafe yang semakin banyak membuat konsumen memiliki beragam pilihan 

dan para pelaku bisnis kafe akan terus bersaing untuk meningkatkan kunjugan pada 

usaha bisnisnya. Tingkat kunjungan juga menjadi salah satu unsur penghitungan 

pendapatan suatu tempat usaha. Berikut adalah data jumlah meja dan kursi yang 

tersedia pada De Mandailing Cafe N Eatery : 

 

Tabel 1.1 Jumlah Meja dan Kursi De Mandailing Cafe N Eatery 

Ruang  Jumlah Meja  Jumlah Kursi  

Lantai 1 21 40 

Lantai 2 15 32 

Total  36 72 

                  Sumber : Pengamatan  

 Revenue management adalah konsep yang tidak hanya mampu 

mengoptimalkan permintaan konsumen pada saat tingginya permintaan, tapi juga 

dapat membantu menghindari persaingan dalam kondisi terparah, serta dapat 

menstimulasi permintaan saat menghadapi low period. Revenue management adalah 

strategi jangka panjang dengan mempertimbangkan pemasukan yang ada dan 

mengubahnya menjadi keuntungan. Revenue Management juga mengharuskan untuk 

melakukan pengawasan sistem produksi dari pihak yang berpotensial. Revenue 

management bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan tempat usaha dengan 

mempertimbangkan dimensi kapasitas produksi dalam menyediakan jasa.  

 

 



 Restoran adalah jenis usaha yang melakukan proses produksi serta 

melakukan proses pelayanan. Restoran pada umumnya memiliki kapasitas produksi 

yang relatif terbatas atau tetap dalam kurun waktu tertentu. Berdasar data historis 

yang ada maka pengelola restoran akan dapat memprediksi kedatangan tamu ke 

restoran dengan harapan pola pembelian tamu relatif sama serta dapat di prediksi 

pola konsumsinya.  

 Permasalahan yang ada dalam kegiatan operasional De Mandailing Cafe N 

Eatery adalah terdapat tamu yang berlama lama menikmati makanan di meja makan 

sementara di pihak lain terdapat tamu yang harus menunggu meja makan, jika tamu 

tidak ingin menunggu maka biasanya tamu akan walked out. Kesempatan meraih 

pendapatan yang tinggi akan lewat begitu saja karena tedapat kapasitas restoran 

yang di dominasi oleh sekelompok tamu.  

 Penelitian ini akan dilakukan di De Mandailing Cafe N Eatery 

menggunakan pendekatan revenue management untuk meningkatkan pendapatan 

dengan merancang strategi yang tepat sesuai dengan kondisi yang dihadapi serta 

melakukan perhitungan RevPASH. RevPASH merupakan suatu indikator yang lebih 

baik digunakan untuk mengukur kinerja dari operasional restoran dalam 

menghasilkan pendapatan karena mencakup penggunaan kapasitas dalam dimensi 

waktu yang akan dikombinasikan dengan rata- rata pembelian per orang per tamu.   

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana implementasi restaurant revenue management pada De 

Mandailing Cafe N Eatery Surabaya? 

2. Bagaimana perancangan strategi yang tepat untuk meningkatkan 

pendapatan pada De Mandailing Cafe N Eatery Surabaya? 

  

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui implementasi restaurant revenue management pada De 

Mandailing Cafe N Eatery Surabaya 

2. Mengetahui strategi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan pada De 

Mandailing Cafe N Eatery Surabaya 

 

 



 

1.4. Ruang Lingkup Penelitian  

1.4.1 Batasan  

Untuk membatasi serta menyederhanakan permasalahan agar sesuai dengan 

tujuan penelitian maka ditetapkan batasan - batasan permasalahan yang 

digunakan yaitu: 

1. Penelitian hanya dilakukan pada De Mandailing Cafe N Eatery Surabaya.  

2. Penelitian ini hanya melakukan 3 dari 5 langkah pendekatan restaurant 

revenue management yaitu penetapan baseline, memahami penyebab atau 

drivers, serta membuat rancangan strategi. 

3. Periode pengamatan hanya selama satu bulan  

 

1.4.2 Asumsi  

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tidak adanya perubahan jam operasional Kafe 

2. Kafe selalu ramai oleh pengunjung  

3. Kebijakan Kafe tidak berubah selama masa penelitian 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk Pihak De Mandailing Cafe N Eatery : 

1. Sebagai pengembangan strategi dari bisnis yang dijalani agar kegiatan 

bisnis tidak mengalami kegagalan atau memperkecil rasio kegagalan.  

2. Untuk penerapan restaurant revenue management yang mendukung 

setiap restoran tetap bersaing dalam industri restoran.  

b. Untuk Mahasiswa : 

1. Sebagai studi atau riset ilmiah mengenai perencanaan bisnis atau 

merencanakan kegiatan yang bisa memberikan keuntungan.  

2. Sebagai implementasi ilmu yang telah di dapatkan selama masa kuliah. 

3. Dapat digunakan untuk bahan bacaan atau referensi mengenai penelitian 

lanjutan mengenai revenue management  

c. Untuk Fakultas Teknik : 

1. Sebagai laporan, pedoman, bahan pertimbangan untuk penerapan  

meningkatkan pendapatan usaha yang sedang dijalankan.  

 


