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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pariwisata merupakan salah satu bidang yang perkembangannya naik 

sangat pesat di Indonesia, Indonesia menjadi salah satu negara tujuan wisata 

yang diminati oleh wisatawan mancanegara. Sumber daya alam dan beragam 

budaya Indonesia dapat menjadi potensi daya tarik wisata dan dikembangkan 

menjadi daerah tujuan wisata.  

Kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia terjadi di 

setiap tahunnya. Kenaikan kunjungan tersebut juga sebagai bukti kalau dari 

waktu ke waktu Indonesia semakin siap dengan perkembangan pariwisata 

yang terjadi di dunia. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam dunia 

kepariwisataan. Indonesia mempunyai lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 300 

suku bangsa, 742 bahasa, berbagai situs warisan budaya dunia, 51 tanaman 

nasional, serta keanekaragaman hayati terbesar nomor 3 di dunia. Semua 

kekayaan ini jika bisa dimanfaatkan secara maksimal tentu akan bisa 

mewujudkan visi Indonesia 2045 dalam bidang pariwisata sebagai salah satu 

destinasi wisata utama di Asia dan dunia. 
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Grafik 1.1 

Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Tahun 2009-

2019 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

Pengembangan pariwisata ini sangat berpengaruh terhadap 

kedudukan ekonomi di Indonesia. Pariwisata memberikan peranan yang 

sangat penting terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).  Dengan adanya 

pariwisata, semakin besar peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan dan 

menjadikan Indonesia sebagai suatu negara yang maju. Sektor pariwisata 

menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa mengatasai masalah 

pengangguran yang ada di Indonesia, sektor pariwisata juga memberikan 

sumbangan terhadap pendapatan negara. 

Tingginya permintaan pada jasa pariwisata membuat pemerintah 

semakin gencar dalam melakukan pengembangan sektor pariwisata di 

Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dianggarkannya dana untuk menunjang 

berkembangnya pariwisata di Indonesia.  

Tabel 1.1 

Struktur Pengeluaran Pemerintah untuk Promosi Pariwisata (dalam 

miliar rupiah) 

 

Jenis Aktivitas 

Pemerintah  

% Pusat Daerah  Jumlah 

1. Promosi pariwisata 3.172,40 1.088,80 4.261,20 40,5 

2. Perencanaan dan koordinasi pemb. 

Pariwisata 

1.088,50 1.323,10 2.411,50 22,9 

3. Penyusunan statistik dan informasi 

pariwisata 

127,3 810,6 937,9 8,9 

4. Penelitian dan Pengembangan 657,8 916,1 1.573,90 15 

5. Penyelenggaraan dan pelayanan 

informasi pariwisata 

27,8 465,3 493,2 4,7 

6. Pengamanan dan perlindungan 

wisatawan 

5,7 153,2 159 1,5 

7. Pengawasan dan pengaturan 41,6 190,2 231,8 2,2 

8. Lainnya 308,6 136,2 444,7 4,2 

Jumlah 5.429,70 5.083,50 10.513,30 100 

Sumber : Kementerian Pariwisata, BPS (Data Diolah, 2019) 
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Tabel 1.1 menjelaskan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan 

jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Pengeluaran pemerintah ini 

terdiri atas pengeluaran untuk promosi, kemudian untuk perencanaan dan 

pengawasan dan lain lain. Total pengeluaran pemerintah dalam bidang 

pariwisata ini sebesar 8,7 triliun rupiah. Sebagian besar dikeluarkan untuk 

perencanaan dan koordinasi pembangunan pariwisata (27.3%), penelitian dan 

pengembangan (23,6%), dan promosi (20,6%). 

Jawa Barat adalah salah satu daerah tujuan wisata yang memiliki 

keanekaragaman daya tarik wisata yang cukup tinggi dari segi wisata alam, 

budaya dan buatan. Hal ini pun menarik para wisatawan untuk datang ke Jawa 

Barat. Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, kini memberikan alternatif 

pilihan wisata yang lebih bervariatif bagi wisatawan. Wisata kuliner pun 

menjadi salah satu penunjang atau alternatif kebutuhan berwisata untuk 

menarik wisatawan datang ke Kota Bandung. 

Maka dari itu sektor Food & Beverage memiliki peran yang penting 

dalam perekonomian Kota Bandung. Pertumbuhan bisnis di sektor Food & 

Beverage di Kota Bandung masih akan terus berkembang mengingat 

meningkatnya jumlah wisatawan yang terus berwisata di Kota Bandung. 

Salah satu restoran yang terdapat di Kota Bandung, yaitu Abraham 

and Smith yang berada di Jalan Tamblong Dalam No. 2 yang berdiri pada 

tahun 2015. Abraham and Smith merupakan salah satu restoran dengan jenis 

café yang mengusung tema cooking & culture.  

Dengan banyaknya café di Kota Bandung, Abraham and Smith harus 

mampu menganalisis keadaan dan menerapkan strategi pemasaran yang tepat 

agar bisa menarik lebih banyak lagi konsumen yang datang ke tempatnya, dan 

bisa memperoleh laba setinggi mungkin. 
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Grafik 1.2  

Data Penjualan Abraham and Smith Periode Januari 2018—Februari 

2020 
Sumber : Data Penjualan Abraham and Smith 2018-2020 

 Pada grafik 1.2 menunjukan data penjualan di Abraham and Smith 

selama tahun 2018—2020 mengalami kenaikan dan penurunan setiap 

bulannya. Penjualan di Abraham and Smith mengalami kenaikan yang 

signifikan di bulan-bulan tertentu terlebih saat waktu pertengahan semester di 

tiap kampus dan cenderung mengalami penurunan saat akhir dan awal tahun 

ketika kegiatan belajar mengajar sedang libur. 

 Penjualan di Abraham and Smith dapat dikatakan stagnan karena 

setelah lima tahun berdiri belum ada peningkatan signifikan dalam hal 

pendapatan. Salah satu yang dapat memengaruhi proses keputusan pembelian 

konsumen adalah bauran pemasaran atau marketing mix (Sangadji & Sopiah, 

2013). Dilihat dari permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengadakan 

penelitian lebih lanjut di Abraham and Smith untuk mengetahui pengaruh 

bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian konsumen. 

 Berdasarkan data yang telah diperoleh di atas, penulis memutuskan 

untuk melakukan penelitian di Abraham and Smith dengan judul “Pengaruh 

Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Abraham 

and Smith” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan merumuskan 

beberapa poin permasalahan sebagai berikut : 

1) Bagaimana bauran pemasaran di Abraham and Smith? 

2) Bagaimana keputusan pembelian konsumen di Abraham and Smith? 

3) Bagaimana pengaruh bauran pemasaran terhadap kepuasan konsumen 

di Abraham and Smith? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian di Abraham and Smith ini adalah untuk: 

1) Memperoleh gambaran bauran pemasaran di Abraham and Smith 

2) Memperoleh gambaran keputusan pembelian konsumen di Abraham 

and Smith. 

3) Memperoleh gambaran pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Abraham and Smith. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat 

secara teoretis maupun praktis sebagai berikut: 

1) secara teoretis, penulis berharap dari hasil penelitian ini memberikan 

pengetahuan dan informasi mengenai manajemen pemasaran yang sesuai 

dengan yang dibutuhkan; 

2) secara praktis, penulis juga mengharapkan manfaat penelitian ini dapat 

digunakan pemilik usaha untuk masukan sebagai upaya meningkatkan 

penjualan dengan analisis bauran pemasaran agar lebih baik ke depannya. 

 


