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TINJAUAN PUSTAKA  

1.1. Pengertian Restaurant 

Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, 

yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumen baik 

berupa makanan ataupun minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan 

perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat 

yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntugan atau laba. 

Menurut (Atmodjo dan W 2005) restoran dapat di klasifikasikan menjadi 2 yaitu : 

1. Restoran Formal, industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola 

secara komersial dan profesional dengan pelayanan yang exclusif. Contohnya 

adalah Gourmet, Main Dining Room, Grilled Resto, Executive Restoran dan 

sebagainya.  

2. Restoran Informal, adalah industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang 

dikelola secara komersial dan professional dengan lebih mengutamakan 

kecepatan pelayanan, kepraktisan, dan percepatan frekuensi pelanggan. 

Contohnya adalah Cafe, Cafetaria, Fast Food Restoran, Coffee Shop, dan bistro.  

2.2. Pengertian Yield Management 

Manajemen hasil (Yield Management) adalah metode yang dapat membantu 

perusahaan menjual unit persediaan yang tepat kepada pelanggan yang tepat pada 

waktu dan harga yang tepat (S. Kimes, Perceived Fairness of Yield Management 

2002). Keputusan tentang bagaimana mengalokasikan unit terkait yang tidak 

berbeda dengan kapasitas terbatas ke permintaan yang tersedia dengan cara yang 

memaksimalkan keuntungan. Konsep di balik manajemen hasil dapat dengan mudah 

dilihat di industri penerbangan. Hasilnya adalah pendapatan per kursi atau 

pendapatan per penumpang. Maskapai biasanya menawarkan beberapa kelas harga, 

seperti full-fare, maxi-saver, dan supersaver. 

Ketika perusahaan jasa dibatasi oleh kapasitas, Terlepas dari ketersediaan atau 

revitas, kesuksesan finansial sering kali bergantung pada kemampuan manajemen 

penjualan untuk menggunakan kapasitas secara efisien. Banyak industri jasa yang 

berhasil secara mendasar karena layanan berkualitas tinggi yang mereka tawarkan, 

dengan hasil yang berfokus pada penggunaan sumber daya yang efisien dan dapat 

memaksimalkan pendapatan,yang tersirat dalam definisi ini adalah pengertian 

kapasitas yang dapat rusak oleh waktu dan,  pengertian tentang segmentasi kapasitas 

menurut kapan dipesan, kapan dan berapa lama akan digunakan, dan menurut 

pelanggan yang menggunakannya. Dengan kata lain, "an hour is not an hour" bila 

dikaitkan dengan preferensi pelanggan atau manajemen kapasitas. 



2.3. Pengertian Pendapatan (Revenue) 

Menurut (Harnanto 2019), Pendapatan adalah kenaikan atau bertambahnya 

asset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat 

dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat/ konsumen 

pada khususnya. Pendapatan merupakan salah satu tujuan utama seseorang 

mendirikan sebuah perusahaan. Pendapatan adalah pengukur atas hasil yang 

diperoleh dari upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya. Laba (gains) adalah 

kenaikan atau bertambahnya modal, ekuitas atau aset bersih sebagai investasi, 

maupun pendanaanya.  

2.4. Revenue Management  

Informasi lain yang biasanya diperlukan dalam pengambilan keputusan oleh 

pihak pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan, selain posisi keuangan 

adalah kemampuan menghasilkan laba atau profitabilitasnya. Hal ini disebabkan 

oleh cash generating ability dari setiap perusahaan, juga pada dasarnya tergantung 

pada profitabilitasnya.  

Menurut (Richard, et al. 1998), Revenue Management adalah penerapan sistem 

informasi dan strategi untuk pengalokasian kapasitas yang tepat kepada pelanggan 

yang tepat. Revenue Management paling efektif diterapkan pada kegiatan operasi 

yang memiliki karakteristik kapasitas yang tetap, permintaan yang dapat di prediksi, 

perishable product, permintaan yang bervariasi, atribut atribut tersebut akan 

ditemukan dalam beberapa bentuk industri salah satunya adalah industri restoran. 

Manajemen revenue dapat digambarkan sebagai penjualan unit persediaan yang 

tepat dalam hal ini tempat duduk restoran kepada pelanggan yang tepat dengan 

harga dan waktu yang tepat.  

Perusahaan yang menerapkan revenue management akan mengalami 

peningkatan pendapatan mulai dari 2% hingga 5% (S. E. Kimes 2004), karena 

revenue management merupakan suatu alat manajemen yang dapat digunakan oleh 

manajer restoran untuk menganalisis segala perubahan yang terjadi. Analisis faktor 

faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pelayanan serta pemanfaatan 

fasilitas yang lebih besar selama waktu sibuk dan analisis data kedatangan 

pelanggan akan membantu manajer untuk mencapai kontribusi pendapatan sebesar 

mungkin sambil memberikan nilai atau manfaat terbesar kepada pelanggan.  

Menurut (Richard, et al. 1998), Penerapan revenue management di dunia 

industri restoran lebih dikenal dengan istilah revenue per available seat-hour 

(RevPASH). RevPASH merupakan cara untuk mengukur tingkat efisiensi dari 

pelaksanaan operasional sebuah restoran dengan menggunakan alat kontrol durasi 

dengan melakukan identifikasi meal duration selama waktu sibuk 



 

1.5. Pendekatan Revenue Management  

Menurut (S. E. Kimes 2004), terdapat 5 langkah dalam revenue management. 

Langkah langkah ini akan digunakan untuk mengembangkan strategi manajemen 

restoran. Pendekatan ini berfokus pada manajemen pendapatan internal khususnya 

yang terkait dengan durasi pengalaman bersantap (meal duration). Berikut adalah 

penjelasan 5 langkah tersebut : 

1. Langkah Pertama Menetapkan Baseline  

       Langkah pertama dalam proses ini adalah menetapkan kinerja dasar restoran. 

Statistik data diambil dari dua periode empat minggu, data Point-Of-Sales (POS), 

detail data studi waktu (S. E. Kimes 2004). Penggunaan data ini akan dapat di 

analisis average check per person, RevPASH, hunian kursi, hunian meja, dan durasi 

makan data ini dapat diambil dari POS ataupun studi waktu. Semua manajer 

mengetahui average check per person dan persentase pengeluaran yang pihak 

restoran miliki, akan tetapi hanya sedikit dari pihak restoran yang dapat 

memperkirakan penggunaan kapasitas atau RevPASH dari pihak restoran dengan 

akurat. Untuk mengembangkan program restaurant revenue management, pemilik 

harus mengumpulkan informasi yang benar-benar terperinci pada pola kedatangan, 

waktu makan (meal duration), pola RevPASH, dan preferensi pelanggan. Informasi 

ini dapat dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk pemeriksaan tamu serta 

metode observasi. Setelah terkumpul, data harus dianalisis untuk menentukan mean 

dan standar deviasi waktu makan serta pola RevPASH setiap hari dan jam.  

a. Arrival Pattern  

Arrival pattern akan menggambarkan pola kedatangan pengunjung restoran 

per jam per harinya sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi waktu 

sibuk (hot period) dan waktu sepi (cold period) restoran yang digambarkan 

dalam grafik untuk mengetahui jam jam tersebut. Arrival pattern juga akan 

menentukan strategi yang akan diambil oleh restoran.  

b. Average Check  

Average check menunjukkan besarnya pengeluaran rata- rata yang 

dihabiskan oleh seorang pengunjung di restoran dengan membagi total 

pendapatan dengan jumlah pengunjung per jam setiap harinya. Besaran 

average check dipengaruhi oleh menu makanan dan minuman yang dipesan 

oleh pengunjung.  

 

 

 

 



 

c. Seat Occupancy  

Rasio ini mengukur tingkat jumlah tamu yang dilayani di restoran. Untuk 

menghitung seat occupancy, maka harus dapat mengidentifikasi berapa banyak 

jumlah tamu yang ada, serta seberapa banyak jumlah tempat duduk yang tersedia. 

Menurut (S. Kimes, Implementing Restaurant Management 1999), Formula untuk 

mengukur produktivitas ini dirumuskan sebagai berikut: 

Seat Occupancy =  
𝒈𝒖𝒆𝒔𝒕 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆𝒅 

𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒔𝒆𝒂𝒕 
 ......................................................(2.1) 

d. Revenue per Available Seat Hour (RevPASH) 

RevPASH adalah Revenue per Available Seat Hour merupakan cara untuk 

mengukur tingkat efisiensi dari pelaksanaan operasional sebuah restoran komersial. 

RevPASH akan memberikan perkiraan yang baik mengenai okupansi kursi yang 

dikombinasikan dengan average check per person. Statistik tersebut berguna untuk 

beberapa masalah penting mengenai seberapa banyak revenue yang dapat di 

realisasikan di setiap periode waktu. RevPASH akan dihitung dengan menentukan 

total pendapatan per jam (average check) untuk setiap hari dalam seminggu dan 

kemudian membagi pendapatan per jam dengan jumlah kursi yang tersedia di 

restoran. Sebagian besar restoran tidak melacak occupancy kursi sehingga untuk 

mendapatkan statistik tersebut perlu melakukan perhitungan lebih lanjut. Sebagai 

tambahan, harus diketahui berapa banyak jumlah tempat duduk yang tersedia untuk 

pengunjung serta jumlah jam dimana tempat duduk itu tersedia. Menurut (S. E. 

Kimes 2004) Formula untuk mengukur produktivitas itu: 

RevPASH =  𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑥 𝑠𝑒𝑎𝑡 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑐𝑦 ................................(2.2) 

e. Meal Duration  

Menurut (Kimes, Wirtz dan Noone, Measuring Expected Meal Duration for 

Restaurant Revenue Management 2002) Durasi makan dibagi menjadi 4 segmen 

yaitu pre-process, production process, in-process, dan post-process, selain itu proses 

antar pelanggan yaitu busing dan re-seating juga akan di analisis. Setiap segmen 

akan memiliki satu atau lebih sub segmen, setelah itu akan dihitung durasi rata rata, 

standar deviasi, bersama dengan koefisien variasi. Jika pelanggan merasa dining 

experience (pengalaman makan) terlalu lama maka pelanggan tersebut mungkin 

memilih untuk tidak berlangganan di restoran tersebut. Sejumlah penelitian yang 

dilakukan menunjukkan bahwa service delay yang merupakan faktor utama dari 

durasi makan yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap kepuasan 

pelanggan (Rioux- Dube, Schmitt dan Lecrec 1989). 

 



2. Langkah Kedua Memahami Drivers yang Mempengaruhi Baseline     

 Menurut (S. Kimes, Implementing Restaurant Management 1999), Analisis 

dasar penyebab penyebab yang mungkin terjadi seperti equipment, personel, 

customer atau material. Saat data baseline telah terkumpul, manajer harus 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi meal duration dan kinerja 

RevPASH. Analisis akan menghasikan pertanyaan pertanyaan dasar sebagai 

berikut 1.) Mengapa okupansi kursi rendah padahal pelanggan sedang menunggu 

meja? 2.) Mengapa durasi makan pelanggan memakan waktu lama? 3.)Mengapa 

bagian experience meal kebanyakan pada waktu awal dan akhir makan 

membutuhkan waktu lama?. Pertanyaan tersebut akan terjawab dan di analisis 

menggunakan Fishbone Diagram. Alat-alat sederhana seperti fishbone diagram 

dapat digunakan untuk memahami alasan mengapa durasi yang diperlukan untuk 

makan berlangsung lama dan juga untuk membantu mengidentifikasi masalah 

yang paling penting dalam mengendalikan durasi makan dengan lebih baik.  

a. Service Blueprinting 

Service blueprinting (cetak biru) adalah kerangka kerja atau alur 

terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan 

tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan pelaksanaan program yang berfokus 

pada pelayanan yang harus dilaksanakan oleh setiap unit. Service blueprinting akan 

memetakan proses pelayanan dari kacamata pelanggan, sehingga dapat diketahui 

proses mana yang mengalami masalah dan menyebabkan delay.  

b. Fishbone Diagram  

Fishbone Diagram atau diagram tulang ikan merupakan salah satu 

diagram sebab akibat dan menunjukkan hubungan antara karakteristik dan faktor 

faktornya untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dalam suatu proses. Model 

Fishbone diagram diciptakan oleh Kaouru Ishikawa dimana model tersebut 

mempunyai cabang cabang yang berujung pada cabang utama yang merupakan 

penyebab dari permasalahan utama. Fishbone diagram sangat berguna dalam 

perbaikan kualitas karena dapat memvisualisasikan akar akar permasalahan yang 

banyak ke dalam format yang sederhana (Lighter dan Fair 2000). 

3. Langkah Ketiga Menentukan Strategi Revenue Management  

Menurut (S. E. Kimes 2004), hal pertama yang dilakukan untuk menentukan 

strategi revenue management adalah identifikasi hot period(periode sibuk) dan cold 

period (periode senggang) menurut hari dalam seminggu dan dalam jam sehari. 

Periode sibuk adalah periode dimana jumlah pelanggan sangat tinggi biasanya 

terjadi pada jam tertentu atau hari tertentu. Periode senggang adalah periode dimana 

jumlah pelanggan tidak terlalu banyak atau periode yang tersisa dari periode sibuk 

(hot period).  



Setelah mengidentifikasi penyebab yang paling penting dari masalah yang 

mempengaruhi service cycle, manajer harus mengembangkan strategi yang 

terperinci tentang bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa 

solusi mungkin akan mengacu pada pengurangan keseluruhan meal duration, 

sedangkan yang lain memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap pengurangan 

variabilitas dalam beberapa langkah-langkah pelayanan (misalnya penerimaan 

pesanan), juga tidak terkecuali solusi yang mungkin melibatkan pengaturan meja. 

Manajer harus menganalisis laba potensial atas investasi dari setiap strategi untuk 

memastikan pembuatan keputusan yang bijaksana (S. Kimes, Implementing 

Restaurant Management 1999).  

 

4. Langkah Ke Empat Implementasi  

Langkah ke 4 adalah implementasi, setelah dilakukan perancangan dan 

pengembangan strategi, maka tahap selanjutnya adalah implementasi hal tersulit 

yang dilakukan untuk peningkatan revenue management. Implementasi ini 

dilakukan sejalan dengan strategi yang dirumuskan di tahap sebelumnya.  

 

5. Langkah Ke Lima Percent Solution  

Untuk menilai efek dari peningkatan okupansi dan penurunan durasi makan 

pertama harus menghitung pendapatan tahunan untuk periode sibuk (hot period) dan 

dilakukan peninjauan setiap minggu dan rata rata okupansi serta waktu makan rata 

rata.  

1.6. Pengertian Manajemen Strategi  

Keadaan lingkungan dan situasi perusahaan akan selalu berubah adakalanya 

ditemukan situasi dimana perusahaan harus mengubah dirinya menyesuaikan dengan 

keadaan lingkungan, bagaimana cara agar perusahaan dapat menempatkan diri 

ditengah perubahan situasi tersebut dan bagaimana cara mempertahankan dan 

memenangkan persaingan. Perusahaan akan terus melakukan pendekatan sistematis 

guna memposisikan dan menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya agar 

perusahaan tersebut tidak kehilangan daya saingnya, maka dari itu diperlukan 

manajemen strategi untuk melakukan antisipasi terhadap keadaan tersebut. Menurut 

(Suhardi 2018), Manajemen strategi adalah tindakan yang bersifat incremental 

(senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang 

tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan.  

 

 

 



 

1.7. Analisis Strategi  

Analisis strategi diperlukan untuk menentukan strategi yang akan disesuaikan 

keadaan perusahaan dan lingkungan sehingga dapat mengantisipasi setiap perubahan 

secara merata dan memberikan gambaran menyeluruh atas organisasinya. Analisa 

strategi dibutuhkan agar perusahaan dapat mendapat gambaran menyeluruh atas 

organisasinya, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak baik eksternal 

maupun internal, tentunya hal yang paling penting adalah mengantisipasi setiap 

perubahan secara merata sehingga perusahaan akan terus dapat bertahan di situasi 

persaingan bisnis. Analisis strategi dapat bermanfaaat untuk perusahaan yaitu dapat 

meningkatkan produksi, terhindar dari biaya sewa yang semakin tinggi, berdampak 

luas terhadap keputusan operasional serta fasilitas lain yang menunjang kegiatan 

perusahaan atau bisnis yang dijalankan.   

1.8. Konsep Strategi SWOT  

Sampai dengan saat ini tidak berlebihan jika dikatakan bahwa matriks SWOT 

dengan berbagai variasinya adalah salah satu alat analisis paling populer dan reguler 

digunakan dalam manajemen strategik (MS), tidak peduli di negara maju maupun di 

negara sedang berkembang. Di Australia, misalnya sering juga disebut sebagai 

analisis TOWS-K menempati peringkat paling tinggi dalam berbagai tahapan 

manajemen strategik, sejak dari tahap perumusan sampai dengan tahap analisis dan 

implementasi strategi, diikuti oleh skenario PEST (political, economic, social, and 

technological), dan penganggaran/budgeting Di Saudi Arabia matriks SWOT 

menempati peringkat keempat setelah analisis faktor keberhasilan kunci (critical 

success factors), benchmarking, dan skenario (what-if-analysis).  

Di Indonesia situasi serupa kurang lebih juga dijumpai, setidaknya dalam 

rumusan strategi pada banyak badan usaha milik negara dan daerah. Namun 

demikian, jika dilihat secara teknis sebagai salah satu alat bantu pengambilan 

keputusan dalam MS, usia SWOT-K bahkan bisa dibilang masih muda. Lebih 

belakangan lahir dibanding misalnya matriks BCG (Boston Consulting Group) yang 

juga cukup dikenal. Sepanjang pengetahuan penulis, analisis SWOT-K pertama kali 

diperkenalkan oleh Heinz Weihrich, profesor manajemen di University of San 

Fransisco pada tahun 1982 dalam artikelnya yang dimuat dalam jurnal Long Range 

Planning volume 15.  

  



 Manajemen mencoba merumuskan pilihan strategi yang mungkin dapat 

diimplementasikan dengan cara melakukan refleksi atas berbagai kemungkinan 

kombinasi dari indikator kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O), dan ancaman 

(T) yang telah ditemukan pada dua langkah sebelumnya. Tersedia empat macam 

strategi, yakni: SO (maksi-maksi), WO (mini-maksi), ST (maksi-mini), dan WT 

(mini-mini). Pada tahapan ini juga terdapat kecenderungan untuk sebanyak mungkin 

menemukan rumusan strategi. Jika berhasil dirumuskan dengan pas, manajemen 

dapat mengimplementasikan keempat jenis strategi tersebut secara simultan, tidak 

hanya memilih salah satu. Dalam praktiknya, mungkin perlu penentuan skala 

prioritas. Menurut (Suwarsono 2017) terdapat 4 pilihan strategi yang dapat di 

implementasikan dengan cara melakukan refleksi atas berbagai kemungkinan 

kombinasi yaitu:  

1. Strategi SO dirumuskan dengan pertimbangan bahwa manajemen hendak 

memanfaatkan kekuatan perusahaan dan keunggulan bersaing yang dimiliki 

untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang tersedia. Strategi ini bersifat agresif, 

memacu pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu strategi ini juga disebut 

maksi-maksi karena manajemen mencoba menggunakan apa yang serba positif 

(maksimal) yang kini dimiliki. Manajemen tentu saja menyukai jika memiliki 

kesempatan untuk mengimplementasikan strategi ini karena perusahaan sedang 

sehat dan di saat yang sama tersedia peluang bisnis yang menjanjikan. 

2. Strategi WO diperoleh ketika manajemen mencoba memanfaatkan peluang bisnis 

yang tersedia untuk mengurangi bahkan mengeliminasi kelemahan perusahaan 

yang ada. Strategi ini disebut mini-maksi karena yang maksimal hanya satu 

variabel, yakni peluang, sedangkan satu variabel lainnya dinilai sebagai sesuatu 

yang minimal karena hanya berupa kelemahan. Strategi ini tidak seagresif yang 

disebut pertama, karena manajemen tidak sepenuhnya dapat memanfaatkan 

peluang bisnis yang tersedia.  

3. Strategi ST serupa dengan strategi WO karena kedua variabel yang ada tidak 

maksimal. Strategi ST lahir dari analisis manajemen yang hendak menggunakan 

kekuatan dan keunggulan yang dimiliki untuk menghindari efek negatif dari 

ancaman bisnis yang dihadapi. Strategi ini disebut maksi-mini karena hanya 

memiliki satu variabel maksimal, yakni kekuatan. Variabel yang lain bersifat 

minimal, yakni ancaman bisnis. Perusahaan memiliki keunggulan akan tetapi 

tidak dapat memanfaatkannya secara maksimal karena yang tersedia hanya 

ancaman bisnis: Ancaman bisnis tersebut dapat menjadi sebab ketidaksehatan 

perusahaan jika manajemen keliru dalam mengantisipasi. 



4. Strategi WT pada dasarnya lebih merupakan strategi bertahan yakni strategi 

bisnis yang masih mungkin ditemukan dan dipilih dengan meminimalisasi 

kelemahan dan menghindari ancaman bisnis. Karena sifatnya yang pasif dan 

tidak kedua variabel yang ada bersifat minimal, strategi WT disebut juga strategi 

mini-mini. Manajemen tentu saja tidak hendak meletakkan strategi ini pada 

pilihan pertama. Strategi ini hanya amat sedikit memberikan ruang gerak bagi 

manajemen Perusahaan telah sampai pada soal mati atau hidup (survival), bahkan 

mungkin harus memilih untuk melakukan likuidasi. Sekalipun demikian, masih 

tersedia pilihan lain, misalnya merjer dengan perusahaan lain atau mengurangi 

skala operasi secara besar-besaran. 

 

Empat macam pilihan strategi tersebut dapat berasal dari analisis kombinasi dua 

indikator dengan cara sederhana, yakni satu indikator dari satu variabel tertentu 

dengan satu indikator lain dari variabel yang lain. Salah satu strategi dalam SO bisa 

terbentuk dari satu indikator dari variabel S dan satu indikator dari variabel O, 

misalnya. Di samping itu, pilihan strategi juga dapat berasal dari analisis kombinasi 

banyak (lebih dari satu) indikator dari satu variabel tertentu dengan banyak indikator 

dari variabel lain secara sekaligus. Salah satu strategi dalam SO, misalnya, bisa 

berasal dari dua atau tiga indikator variabel S dan dua atau tiga indikator variabel O. 

Yang disebut terakhir ini tampak jauh lebih kompleks dibanding yang disebut 

pertama. Oleh karena itu, untuk membantu proses analisis menemukan strategi yang 

berasal dari banyak indikator tersebut dapat dipermudah dengan matriks interaksi. 

1.9. Konsep Strategic Levers  

Menurut (S. Kimes, Applying Yield Management to The Restaurant Industry 

1998), strategic levers pada restaurant revenue management didasarkan pada 

permintaan pengunjung. Terdapat 2 strategic levers yang dapat diterapkan oleh 

manajer restoran yaitu strategi duration control dan strategi demand based-pricing.  

1. Strategi duration control  

Untuk memungkinkan peluang manajemen meningkatkan pendapatan yang lebih 

besar, manajer restoran harus meningkatkan kontrol atas lamanya waktu 

pengunjung menempati kursi mereka. Strategi ini memperbaiki durasi serta 

ketidakpastian kedatangan pengunjung, dengan melakukan kontrol durasi 

manajer restoran dapat melakukan estimasi untuk waktu tunggu pengunjung. 

Manajer juga dapat memutuskan reservasi yang akan diterima dan ditolak.  

 

 

 



 

2. Demand-based pricing  

Strategi manajemen harga biasanya akan menghubungkan manajemen 

pendapatan dengan pemberian diskon penawaran, ketika harga digunakan 

sebagai alat manajemen pendapatan maka manajer harus memikirkan strategi 

seperti happy hour atau beli 2 gratis 1 dan menawarkan harga potensial untuk 

meningkatkan permintaan pengunjung atau dapat dikenal dengan prices fences.  

2.10. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi dari penelitian yang 

sebelumnya sudah ada, memiliki kajian yang baik dari analisis, teori maupun 

metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dapat dijadikan 

sebagai bahan acuan atau bahan perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan 

kajian selanjutnya.  

1. Penelitian terdahulu dari (Fuadillah dan Suliantoro 2016) , Penelitian ini 

tentang  Revenue management yaitu metode yang digunakan untuk menjual 

persediaan yang tepat kepada konsumen yang tepat pada waktu yang tepat dengan 

harga yang tepat. Tujuan revenue management adalah untuk meningkatkan 

pendapatan melalui strategi duration control dan demand-based pricing. 

Implementasi restaurant revenue management dilakukan dengan menggunakan 5-

step revenue management approach dimana dalam penelitian ini hanya dilakukan 

hingga langkah ketiga yaitu penetapan baseline, analisa penyeab permasalahan, dan 

membuat strategi revenue management.  

2. Penelitian terdahulu dari (Sienny dan Wijaya 2016), Restaurant Revenue 

Management merupakan aplikasi dari sistem informasi dan strategi harga yang 

menjual tempat yang tepat kepada pelanggan yang tepat. Pengimplementasian 

restaurant revenue management dilakukan melalui tiga langkah yang bertujuan 

untuk mengidentifikasikan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan 

penggunaan dari strategi restaurant revenue management.  

 

 

 

 


