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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki sumber 

daya pariwisata yang menarik, baik keindahan alam maupun keanekaragaman 

budayanya. Namun, kepemilikan sumber daya tersebut harus diiringi dengan 

pengelolaan yang baik dan terarah agar dapat menarik wisatawan untuk datang ke 

Indonesia baik itu wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. 

Seiring dengan meningkatnya kunjungan ke Indonesia, diharapkan dapat 

membantu peningkatan perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan Keppres 

No.38 Tahun 2005 yang mengamanatkan bahwa seluruh sektor harus mendukung 

pembangunan pariwisata Indonesia. Apalagi pemerintah sudah mencanangkan 

bahwa pariwisata harus menjadi andalan pembangunan Indonesia. 

Seperti juga yang tercantum dalam UU No. 10/2009 tentang 

kepariwisataan, yang dimaksud pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata 

yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, 

pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Penanganan pembangunan 

wilayah pariwisata untuk dijadikan daerah tujuan wisata akhir-akhir ini telah 

menunjukkan adanya kemajuan. 

Dalam hubungan ini, pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan 

kebijaksanaannya dibidang pariwisata melandaskan pada pembangunan daerah 

tujuan wisata atas dasar pokok-pokok pikiran seperti tersedianya prasarana, sarana 
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dan fasilitas-fasilitas lain serta besarnya potensi kepariwisataan di daerah yang 

bersangkutan serta asas pemerataan pembangunan, sehingga pembangunan 

pariwisata dapat dilaksanakan serempak tanpa mengabaikan potensi sumber-

sumber yang dimiliki tiap daerah (Nyoman S. Pendit, 2002 : 70). 

Melihat tren pariwisata tahun 2020, perjalanan wisata dunia akan 

mencapai 1,6 milyar orang. Diantaranya 438 juta orang akan berkunjung ke 

kawasan Asia-Pasifik, dan 100 juta orang ke Cina. Melihat jumlah wisatawan 

yang sedemikian besar, maka Indonesia dapat menawarkan segala daya tariknya 

untuk mendatangkan wisatawan dan merebut pangsa pasarnya. Dengan perolehan 

sebesar USD 4,496 miliar pada tahun 2002, penerimaan devisa dari pariwisata 

Indonesia baru memperoleh 0,95 % dari pengeluaran wisatawan dunia (USD 474 

miliar). Berikut data rekapitulasi wisatawan mancanegara pada tahun 2008-2012 

yang terdapat pada Tabel 1.1 

TABEL 1.1 

STATISTIK KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA KE 

INDONESIA PADA TAHUN 2008-2012 

Tahun  Jumlah Wisatawan % 

2008 6.234.497 - 

2009 6.323.730 1,41 

2010 7.002.944 9,69 

2011 7.649.731 9,23 

2012 7.988.574 4,24 

Sumber : Badan Pusat Statistik 2012 

 Berdasarkan data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah wisatawan 

yang mancanegara yang datang ke Indonesia mengalami peningkatan yang cukup 
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signifikan . Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2010 yang berjumlah 

7.002.944 wisatawan mancanegara yaitu mengalami kenaikan sebesar 9,96%. 

 Tingginya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia memberi 

dampak positif bagi perekonomian nasional. Pasalnya kehadiran wisatawan 

mancanegara membantu meningkatkan pendapatan para pelaku bisnis perhotelan, 

transportasi, tempat wisata, makanan hingga kerajinan tangan. 

Mengingat pentingnya industri pariwisata Indonesia, diperlukan adanya 

perbaikan insfrastruktur, penambahan jumlah akomodasi, serta penggalian potensi 

tempat-tempat wisata untuk menarik lebih banyak wisatawan ke Indonesia. Selain 

itu, diperlukan upaya-upaya khusus untuk menjamin keamanan dan kenyamanan 

para wisatawan selama berada di Indonesia. 

 Perkembangan pariwisata Indonesia tidak bisa hanya diukur oleh jumlah 

wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia saja, tetapi jumlah wisatawan 

nusantara pun turut mempengaruhi tolak ukur perkembangan pariwisata 

Indonesia. Hal oini dapat dilihat dalam Tabel 1.2 yang merupakan tabel jumlah 

kunjuingan wisatawan nusantara periode 2008-2012. 
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TABEL 1.2 

PERKEMBANGAN WISATAWAN NUSANTARA PADA TAHUN 2008-2012 

Tahun  Perjalanan 

(Ribuan) 

Rata-rata 

Perjalanan 

(Kali) 

Pengeluaran 

Perjalanan 

(Ribuan Rp) 

Total 

Pengeluaran 

(Triliun Rp) 

2008 225.041 1.92 547.33 123.17 

2009 229.731 1.92 600.30 137.91 

2010 234.377 1.92 641.76 150.41 

2011 236.752 1.94 662.68 156.89 

Triwulan 1 

2012 

   53.868 1.95 Data belum tersedia 

Sumber : Pusdatin Kemenparekraf & BPS 2012 

  Berdasarkan data pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah 

wisatawan nusantara mengalami peningkatan yang cukup sinifikan. Peningkatan 

tersebut terjadi pada tahun 2009 yang meningkat sebanyak 2,04 % dari tahun 

sebelumnya. 

  Kemajuan industri pariwisata Indonesia, memacu provinsi-provinsi 

di Indonesia untuk lebih meningkatkan lagi pengelolaan pariwisata di daerahnya 

masing-masing. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia 

yang mempunyai banyak daya tarik wisata sehingga dapat menarik banyak 

wisatawan untuk berkunjung ke Jawa Barat, seperti yang terdapat pada tabel 1.3  
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TABEL 1.3 

PERKEMBANGAN WISATAWAN MANCANEGARA YANG 

BERKUNJUNG KE JAWA BARAT MELALUI PINTU MASUK 

BANDARA HUSEIN SASTRANEGARA DAN PELABUHAN MUARAJATI 

TAHUN 2008-2012 

Tahun Jumlah Wisatawan % 

2008 68.978 - 

2009 81.651 15,52 

2010 92.479 11,70 

2011 117.550 21,32 

2012 132.796 11,48 

   Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2012 

 Berdasarkan data pada Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah wisatawan 

mancanegara yang berkunjung ke Jawa Barat melalui Bandara Husein 

Sastranegara dan Pelabuhan Muarajati pada tahun 2011 mengalami peningkatan 

sebesar 21,32 % dibandingkan tahun 2012 sebesar 11,48%. Dengan meningkatnya 

jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang berkunjung ke 

Jawa Barat, maka fasilitas-fasilitas pendukung pariwisata semakin dibutuhkan.  

 Salah satu kota di Jawa Barat yang menjadi daerah tujuan wisata 

andalannya adalah kota Bandung. Bandung merupakan sebuah kota yang 

memiliki daya tarik wisata yang dapat menarik banyak wisatawan untuk datang ke 

Bandung, diantaranya berupa wisata alam, bangunan kuno (heritage), wisata 

belanja maupun wisata kuliner. 

 Pariwisata telah berkembang menjadi satu industri besar dan memiliki 

peran dan posisi yang strategis bagi pembangunan di kota Bandung. Akibatnya 
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kota Bandung pun pun menjadi salah satu tujuan utama destinasi wisata di 

Indonesia. Pertumbuhan ini telah mendorong lahirnya para pengusaha yang 

bergerak di bidang jasa pariwisata seperti hotel, rumah makan, restoran, cafe dan 

lain sebagainya. 

 Semua usaha tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang majunya 

kepariwisataan, dengan fasilitas yang baik dan nyaman akan mendatangkan 

semakin banyak wisatawan yang datang ke kota Bandung. Tabel 1.3 

memperlihatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan 

nusantara yang datang ke kota Bandung pada tahun 2008-2012 yang mengalami 

kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan.  

TABEL 1.4 

DATA KUNJUNGAN WISATAWAN KE KOTA BANDUNG PADA 

TAHUN 2008-2012 

Tahun Wisatawan 

Mancanegara 

Wisatawan 

Nusantara 

Jumlah % 

2008 175.111 4.320.134 4.495.245 - 

2009 185.076 4.822.532 5.007.608 10,23 

2010 228.449 4.951.439 5.179.888 3,32 

2011 225.585 6.487.239 6.712.824 22,83 

2012 176.855 5.080.584 5.257.439 -27,68 

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bandung 2012 

 Berdasarkan pada tabel 1.4 dapat dilihat bahwa wisatawan yang datang ke 

kota Bandung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan 

pengunjung. Kenaikan yang paling besar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebanyak 
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22,835 hal ini dikarenakan kota Bandung semakin mengalami kenaikan dibidang 

pariwisatanya terutama semakin berjamurnya bisnis kuliner. 

 Menurut Marsum (1994:7) restoran adalah suatu bangunan yang 

diorganisasi secara komersil, yang menyatakan pelayanan dengan baik kepada 

semua tamu, berupa makanan maupun minuman. Sedangkan menurut sihite 

(2000:16) restoran adalah suatu tempat dimana seseorang yang datang menjadi 

tamu yang akan mendapatkan pelayanan untuk menikmati makanan, baik pagi, 

siang maupun malam sesuai dengan jam bukanya dan oleh tamu yang menikmati 

hidangan itu harus membayar dengan harga yang ditentukan sesuai daftar yang 

disediakan di restoran itu. 

 Kota Bandung merupakan salah satu kota yang selalu dikunjungi 

wisatawan. Dengan banyaknya wisatawan yang datang tentu harus diimbangi 

dengan fasilitas pendukung pariwisata yang memadai seperti halnya restoran. 

Oleh karena itu Bandung banyak sekali bisnis-bisnis makanan yang bermunculan 

seperti yang terdapat pada Tabel 1.5 tentang jumlah restoran dan rumah makan 

berdasarkan klasifikasinya. 

TABEL 1.5 

DAFTAR JUMLAH RUMAH MAKAN DAN RESTORAN 

BERDASARKAN KLASIFIKASINYA DI KOTA BANDUNG 

No. Klasifikasi  Jumlah  

1 Restoran Talam Kencana 1 

2 Restoran Talam Saka 67 

3 Restoran Talam Gangsa 166 

4 Restoran Waralaba 46 

5 Bar  12 

6 Rumah Makan A 35 
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7 Rumah Makan B 145 

8 Rumah Makan C 157 

Jumlah  629 

  Sumber : Disbudpar Kota Bandung  2012 

 Berdasarkan Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa jumlah restoran dan rumah 

makan di kota Bandung ada sekitar 629 buah. Hal tersebut dapat mempengaruhi 

wisatawan untuk datang ke kota Bandung karena restoran dan rumah makan 

merupakan salah satu fasilitas yang penting untuk kenyamanan para wisatawan.  

 Restoran merupakan tempat usaha yang komersial yang ruang lingkup 

kegiatannya menyediakan pelayanan makanan dan minuman untuk umum 

ditempat usahanya. Bandung merupakan kota yang mendapatkan julukan kota 

kuliner karena banyaknya restoran din kota Bandung. Berikut nama-nama restoran 

di kota Bandung berdasarkan jenisnya. 

TABEL 1.6 

NAMA RESTORAN DI KOTA BANDUNG BERDASARKAN JENISNYA 

No  Kategori Restoran Nama Restoran  

1. Restoran Sunda Arum Manis, Bale Gazeebo, Sindang Reret, Ma 

Uneh, Bumbu Desas, Bancakan, Laksana, Ponyo, 

Sari Sunda, Sambara, Ampera 

2.  Restoran Asia Thai Palace, Tomodachi, Torigen, Korean House, 

Hanamasa 

3.  Restoran Eropa  New Clique Lounghe & Resto, Abuba Steak, Suis 

Butcher, Waroeng Steak, Green Cafe 

4.  restoran siap saji KFC, CFC, McD, Hoka Hoka Bento, Texas 

Chiken 

Sumber : Hasil Pengolahan Dari Berbagai Sumber 2012 
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 Salah satu restoran Sunda yang terkenal di Bandung adalah Nasi 

Bancakan. Restoran ini berada di jalan Trunodjoyo No. 63 Bandung yang berdiri 

pada tanggal 17 Oktober 2007 dan mengambil tema restoran Sunda tradisional. 

Bangunan restoran ini sederhana dan unik dengan ruangan restoran yang ditata 

sedemikian rupa sehingga terkesan restoran Sunda tradisional sesuai tema yang 

diusung. Ornament bilik pada dinding restoran dan peralatan makan dan juga 

ge;las seng semakin memperkuat kesan tradisional pada restoran ini. Selain itu, 

restoran Nasi Bancakan memiliki tempat duduk yang beragam, bisa lesehan bisa 

juga duduk di bangku panjang yang bisa membuat kita lebih leluasa makan.  

 Restoran Nasi Bancakan menyediakan menu khas Sunda yang disajikan 

kepada pelanggannya disebuah meja dan pengunjung mengambil sendiri-sendiri 

makanan yang disukai. Mengambil sendiri secara rame-rame inilah yang disebut 

dengan bancakan atau lebih umum disebut dengan prasmanan.  

 Restoran ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat khususnya daerah 

Bandung karena makanan yang ditawarkan terjangkau, makanannya unik dan 

bervariasi, tempatnya strategis, konsepnya yang unik dan juga dilengkapi dengan 

lahan parkir yang cukup luas. Oleh karena itu, kunjungan ke Nasi Bancakan selalu 

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada tabel 1.6  

TABEL 1.7 

DATA JUMLAH PEMBELIAN NASI BANCAKAN PADA TAHUN 2009-2012 

Tahun  Jumlah Pembelian  Persentase (%) 

2009 319.231   - 

2010 366.563 12,91 

2011 382.000 4,04 
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2012 396.161 3,57 

Sumber : Marketing Nasi Bancakan 2012 

Pada tabel 1.7 dapat dilihat bahwa kenaikan kunjungan ke Nasi Bancakan 

selalu naik dari tahun ke tahun, namun persentase kenaikannya nmenurun. Seperti 

pada tahun 2009 jumlah pembelian sebesar 319.231 mengalami kenaikan sebesar 

14, 82 % menjadi 366.563 pada tahun 2010. Sedangkan persentase kenaikan 

jumlah pembelian pada tahun 2012 turun sebesar 3,57 %. 

Meskipun jumlah pengunjung ke Nasi Bancakan selalu mengalami 

kenaikan setiap tahunnya, namun pendapatan yang dihasilkan restoran Nasi 

Bancakan mengalami penurunan tiap tahunnya. Seperti yang terdapat pada tabel 

1.8. 

TABEL 1.8 

JUMLAH RATA-RATA PENDAPATAN RESTORAN NASI BANCAKAN 

PER TAHUN 

Tahun 
Jumlah Pendapatan 

(Rupiah) 

2009 813.278.000 

2010 707.551.860 

2011 703.322.814 

2012 703.153.652 

 Sumber : Marketing Nasi Bancakan 

Berdasarkan tabel 1.8 dapat dilihat bahwa pendapatan yang diperoleh 

rumah makan Nasi Bancakan pada tiap tahun selalu menurun. Dapat dilihat pada 

tahun 2009 pendapatannya sebesar Rp. 813.278.000 tetapi pada tahun 2010 

mengalami penurunan menjadi Rp. 707.551.860.  
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Meskipun jumlah pengunjung yang datang ke rumah makan nasi 

bancakan selalu naik tiap tahunnya, tetapi tidak diimbangi dengan jumlah 

pendapatan yang diperoleh rumah makan Nasi Bancakan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa ada permasalahan yang dialami oleh Bancakan yang 

berhubungan dengan keputusan pembelian.  

Salah satu faktor yang turut mempengaruhi keputusan pembelian di 

rumah makan Nasi Bancakan adalah bukti fisik atau Physical Evidence. Setiap 

perusahaan baik perusahaan jasa jasa maupun perusahaan non jasa harus berusaha 

untuk menciptakan tampilan fisik yang baik dimata konsumen karena kesan 

konsumen terhadap suatu perusahaan akan mempunyai pengaruh penting bagi  

perusahaan tersebut. Dengan adanya penampilan fisik yang baik, maka 

perusahaan tersebut akan mampu menarik lebih banyak konsumen. Begitupun 

dengan rumah makan nasi bancakan yang mengelola sarana fisik dengan baik agar 

bisa meningkatkan kualitas jasa yang diberikan kepada konsumen.  

Bukti fisik atau Physical Evidence memiliki peranan pentig bagi penjual 

jasa maupun konsumen (Hurriyati 2005:64). Physical Evidence atau bukti fisik 

dapat dikategorikan kedalam dua jenis yaitu essential (khusus) dan pehiperal 

(umum).  

Melihatas maka perlu diadakan penelitian  penjelasan diatas maka perlu 

diadsakan penelitian tentang Pengaruh Physical Evidence Terhadap Keputusan 

Pembelian Di Rumah Makan Bancakan” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana gambaran Physical Evidence di rumah makan Bancakan 

2. Bagaimana gambaran keputusan pembelian di rumah makan Bancakan 

3. Bagaimana pengaruh physical evidence terhadap keputusan pembelian 

di rumah makan bancakan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran Physical Evidence di rumah 

makan Bancakan 

2. Untuk mengetahui bagaimana gambaran keputusan pembelian di rumah 

makan Bancakan 

3. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengaruh physical evidence 

terhadap keputusan pembelian di rumah makan Bancakan.\ 

1.4 Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian  ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan 

ilmu dan penelitian dalam bidang disiplin ilmu ManajemenPemasaran 

psriwisata khusunya mengenai bidang food & beverage dan keputusan 

pembelian, sehingga dapat memberikan masukan bagi peneliti dalam 

mengembangkan wawasan Manajemen Food & Beverage. 

b. Kegunaan praktis 

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pihak 

rumah makan Bancakan dapat mengetahui apa penyebab dari turunnya 

persentase pendapatan di rumah makan Bancakan sehingga dapat 
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memperbaikinya agar dapat meningkatkan persentase kunjungan ke 

rumah makan Bancakan.   

 

 

 


