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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

ASEAN Economic Community (AEC) atau dalam bahasa Indonesia sering 

disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), adalah bentuk kerjasama ekonomi 

di kalangan Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. ASEAN Economic 

Community (AEC) merupakan integrasi  ekonomi regional ASEAN yang berupa 

kesepakatan untuk menciptakan suatu situasi perdagangan bebas. Hal ini meliputi 

bidang ekonomi, politik, sosial budaya.  (ASEAN Economic Community, 

asean.org) 

Salah satu usaha pemerintah dalam menyambut AEC yaitu melalui 

industri pariwisata. Yaitu industri yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana 

wisata dan menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata 

adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah 

daerah.  

Tabel 1.1 

VISITOR ARRIVALS TO INDONESIA BY MODE OF TRANSPORT 

Mode Of Transport 2011 2012 2013 2014 2015 

AIR 

SEA 

LAND 

TOTAL 

5.446.283 5.754.857 6.428.766 6.977.523 7.330.976 

2.147.809 2.241.660 2.324.954 2.398.396 2.744.495 

55.639 47.955 48.409 59.492 331.288 

7.649.731 8.802.129 8.802.129 9.435.411 10.406.759 

Sumber : BPS, kemenpar.go.id. data di olah kembali 
 

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat adanya peningkatan secara spesifik 

pada tahun terakhir yaitu tahun 2015. Pada tansportasi udara peningkatan 353.453 

orang, transportasi laut 343.099 orang dan transportasi darat sangat signifikan 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai 271.796 orang. 
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TABEL 1.2 

JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA 

MENURUT PINTUK MASUK BANDARA 

Pintu Kedatangan 2014 2015 

Soekarno-Hatta, Banten 1.906.598 1.988.084 

Husein Sastranegara, Jabar 160.799 177.125 

Ngurah Rai, Bali 3.041.111 3.606.415 

Batam, Kep. Riau 1.768.675 1.791.907 

Lainnya 1.148.151 1.232.988 

Sumber : Ditjen Imigrasi dan BPS, Kemenpar.go.id (diolah kembali oleh penulis) 
 

Data lainnya di atas adalah pintu masuk kedatangan wisatawan dari 

beberapa tempat yang akhirnya penulis akumulasikan menjadi satu. Seperti 

bandara kualanamu, juanda, hasanuddin dan sebagainya.  Bila data yang diambil 

dari tabel 1.1 dan tabel 1.2 dibandingkan, dapat diambil kesimpulan sementara 

bahwa masih banyak wisatawan mancanegara yang belum datang dan berkunjung 

ke  Indonesia khususnya melalui pintu masuk kedatangan Husein Sastranegara. 

 

TABEL 1.3 

JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA DAN DOMESTIK DI 

KOTA BANDUNG, 2015 

Tahun 
Wisatawan 

Jumlah 
Mancanegara Domestik 

2011 225.585 6.487.239 6.712.824 

2012 176.855 5.080.584 5.257.439 

2013 176.432 5.388.292 5.564.724 

2014 180.143 5.627.421 5.807.564 

2015 183.932 5.677.142 6.061.094 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, bps.go.id (diolah kembali oleh penulis) 

Setelah dirunut menurut data yang penulis peroleh, adanya kesamaan bahwa 

wisatawan mancanegara hanya 3,1 % dari wisatawan domestik yang datang ke Indonesia 

khusunya Kota Bandung.  
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Salah satu daya tarik wisata digambarkan jelas dalam wisata kulinernya, seperti 

usaha di bidang makanan dan minuman yang bercita rasa lokal sampai mengangkat cita 

rasa dari berbagai negara untuk disajikan. Seperti pada diagram di bawah ini :  
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 Sumber : Passenger Exit Survey, Ministry Of Tourism Of Republic Indonesia, Kemenpar.go.id 

GAMBAR 1.1 

DISTRIBUTION OF TOURISM CONSUMPTION EXPENDITURE, 2015 

 

Setelah melihat gambar di atas, wisata kuliner menjadi urutan kedua setelah 

akomodasi. Tingginya daya konsumsi masyarakat ini dipicu oleh munculnya restoran-

restoran yang muncul dengan keunikannya masing-masing. Di Jawa Barat khususnya di 

Bandung banyak sekali bermunculan restoran yg unik, menarik,dan tentunya dengan 

harga yang terjangkau.  

 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, bps.go.id 

GAMBAR 1.2 

JUMLAH RESTORAN/RUMAH MAKAN DI KOTA BANDUNG, 2015 
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Berdasarkan data yang tertera di atas, jumlah restoran/rumah makan di 

Kota Bandung mencapai 795 tempat. Belum ditambah dengan akomodasi hotel 

yang mencapai lebih dari 10.000 hotel di Kota Bandung yang tentunya masing-

masing hotel memiliki fasilitas food and beverage. Hal tersebut mendorong 

adanya kreativitas yang mumpuni dalam menghadapi situasi persaingan yang 

semakin ketat. Sehingga menuntuk setiap pemilik usaha kuliner selalu tanggap 

dan menyesuaikan diri dalam menghadapi persaingan. 

Agar menjadi yang terbaik, pemilik usaha kuliner berusaha memberikan 

pelayanan prima agar selalu mendapatkan kepercayaan konsumen dan 

menghasilkan produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen tanpa 

mengesampingkan kualitas. Merujuk kepada hal tersebut Kampung Gajah 

menyuguhkan bukan hanya wisata kuliner yang beragam, ditunjang juga dengan 

wahana permainan, penginapan dan shopping center.  

Ragamnya wisata kuliner di Kampung Gajah Wonderland menyesuaikan 

dengan ciri khas dari negara yang berbeda yaitu japanesse restaurant, western 

restaurant, dan sundanesse restaurant. Menurut pemilik Kampung Gajah 

Wonderland dari ketiga tempat tersebut adanya penurunan yang signifikan terjadi 

pada western restaurant yaitu:    
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Sumber ; Data prapenelitian dari Kampung Gajah Wonderland 2015  

GAMBAR 1.3 

DATA PENJUALAN MAKANAN DI WESTREN RESTO KAMPUNG 

GAJAH WONDERLAND 
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Berdasarkan gambar 1.3 pada bulan Februari sampai dengan Mei adanya 

penurunan jumlah pengunjung, yang cukup signifikan berada di bulan Mei sampai 

mencapai angka  893 pengunjung dengan persentasi mencapai 42%. Saat-saat 

seperti ini mengindikasikan sebagai low peak period atau low season.Menurut 

Yohanes (2007) :  

“Fluktuasi adalah perubahan naik turunnya suatu variable yang terjadi 

sebagai akibat dari mekanisme pasar. Secara tradisional fluktuasi dapat diartikan 

sebagai perubahan nilai. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

fluktuasi adalah suatu perubahan variabel tertentu yang umumnya terjadi karena 

mekanisme pasar. Perubahan tersebut dapat berupa kenaikan atau penurunan nilai 

tersebut.”  

Pada bulan selanjutnya yaitu bulan Juni sampai dengan Juli dan bulan 

Besember kenaikan mulai terjadi. Hal ini bisa disebabkan karena adanya libur 

sekolah dan libur hari raya. Pada umumnya biasanya untuk beberapa restoran 

akan menurunkan harga dengan cara potongan harga (discount) tetapi tindakan ini 

bisa menjadi akan membawa kerugian pada segi pendapatan restoran. Karena 

terkadang menurunkan harga tidak menjamin bahwa pengunjung akan meningkat.   

Untuk mencegah hal ini terus berlanjut, maka penulis berencana untuk 

menanalisis dan mengevaluasi kendala serta solusi yang tepat melalui pendekatan 

eksternal dan internal yang ada di western restaurant Kampung Gajah 

Wonderland.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Hasil pengamatan di lapangan, mengalami penurunan penjualan dari bulan 

Desember 2014 sampai dengan Mei 2015. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perumusan yang dapat diuraikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman di 

Restoran Kampung Gajah Wonderland? 

2. Bagaimana gambaran faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan di 

Restoran Kampung Gajah Wonderland? 

3. Bagaimanakah prospek usaha Restoran Western di Kampung Gajah 

Wonderland dilihat dari sisi aspek studi evaluasi bisnis? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman di 

Restoran Kampung Gajah Wonderland. 

2. Untuk menganalisis faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan di 

Restoran Kampung Gajah Wonderland. 

3. Menganalisis prospek usaha Restoran Western di Kampung Gajah 

Wonderland  dilihat dari sisi aspek studi evaluasi bisnis.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan ilmiah 

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk 

mengembangkan ilmu bisnis dari sisi aspek studi evaluasi bisnis yang 

menganalisa tentang Restoran Western di Kampung Gajah Wonderland. Selain itu 

penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi yang mudah difahami 

dalam meneliti permasalahan yang sama dengan penulis. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi masukan positif yang 

bermanfaat bagi pihak Kampung Gajah Wonderland demi perbaikan dan dapat 

dijadikan acuan untuk mengembangkan usahanya dimasa yang akan datang. 

 


