
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat seiring dengan 

perkembangan teknologi, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya sehingga dapat 

mempengaruhi pola hidup yang dapat menciptakan kebutuhan- kebutuhan baru didalam 

masyarakat. Manusia mempunyai macam-macam kebutuhan, berjenjang dari kebutuhan 

primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan  yang harus 

diutamakan dari kebutuhan – kebutuhan lain. Selain kebutuhan sandang, papan, dan 

pendidikan, salah satu contoh kebutuhan primer adalah makanan dan minuman. Makanan dan 

minuman tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena untuk aktivitas sehari - hari 

manusia membutuhkan energi yang berasal dari makanan. Karena pentingnya makanan bagi 

kebutuhan manusia, saat ini makanan dan minuman telah menjadi komoditas perdagangan. 

Banyak pengusaha, baik yang besar sampai yang kecil, yang menggeluti bidang ini karena 

diyakini kebutuhan manusia akan makanan tidak akan pernah habis.

Ditengah meningkatnya kesensitifan manusia untuk stress, maka saat ini tempat - 

tempat yang bisa memberikan suasana nyaman banyak dicari oleh konsumen, hal ini kiranya 

dapat sejenak melepas kepenatan atas aktifitas yang telah dialaminya. Peluang  inilah yang 

kemudian bisa dijadikan sebagai peluang bisnis yang cukup menjanjikan, yaitu dengan 

memadukan suatu konsep untuk memenuhi kebutuhan primer (makan) dan kebutuhan 

psikologis (kenyamanan) bagi konsumen. Sehingga tempat makan dan minum dengan 



suasana yang santai dan nyaman menjadi salah satu daya tarik bagi para konsumen yang 

terlalu disibukkan dengan aktifitasnya. Selain itu juga sarana yang disediakan harus dapat 

memberikan kenyamanan tidak hanya bagi kosumen secara personal, namun bagaimana 

caranya agar sarana yang disediakan dapat dijadikan tempat yang nyaman untuk berkumpul 

dan makan bersama dengan keluarga. Salah satu jenis bisnis ini adalah rumah makan.

Saat ini banyak berdiri rumah makan yang menyediakan aneka makanan. Banyaknya 

rumah makan ini menimbulkan terjadinya persaingan diantara mereka. Dalam menghadapi 

persaingan ini, produsen harus berpikir kreatif dalam rangka meningkatkan penjualan produk, 

mempertahankan, dan kemudian dapat meningkatkan keuntungan. Tiap rumah makan harus 

bisa memberi nilai atau kesan positif agar dapat menarik minat konsumen untuk terus datang.

Setiap rumah makan juga perlu memperhatikan aktivitas atau kinerja dari pesaing – 

pesaing mereka, terutama yang bergerak pada industri yang sama. Keadaan ini menuntut para 

usahawan untuk memikirkan strategi pemasaran yang tepat dan sesuai dengan usaha yang 

dikelolanya agar usahanya tersebut bisa bertahan.

Dari sekian banyak pilihan rumah makan yang ada, konsumen memiliki sejumlah hal 

yang menjadi pertimbangan sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk memilih rumah 

makan tertentu. Maka dari itu hampir semua pihak pengelola rumah makan berusaha untuk 

memenuhi seluruh kriteria yang menjadi pertimbangan konsumen baik dari segi produk 

maupun jasa yang diberikan sehingga dapat menumbuhkan kepuasan konsumen.

Kepuasan maupun ketidakpuasan konsumen akan menentukan apakah mereka akan 

membeli ulang atau tidak, dan dapat memberikan word of mouth kepada konsumen lain 

tentang apa yang didapatkan dari rumah makan tersebut.



Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi spesifik terhadap keseluruhan pelayanan 

yang diberikan, dimana pengukuran atau respon pelanggan dilakukan secara langsung atas 

pelayanan yang telah diberikan pemberi jasa, sehingga kepuasan pelanggan hanya dapat 

dinilai berdasarkan pengalaman yang pernah dialami saat proses pemberian pelayanan 

(Zeithaml dan Bitner dalam Setyawan dan  Susila, 2004 : 31)

Usaha rumah makan merupakan gabungan dari penawaran produk dan jasa, dimana 

barang dan jasa ditawarkan secara proporsional. Bauran pemasaran pada bidang ini 

mencakup 7P, yang terdiri dari product, price, place, promotion, process,  physical evidenc,  

dan  people.  Oleh karena itu, tiap rumah makan harus berusaha menyusun strategi untuk 

menggabungkan unsur–unsur  tersebut dengan harapan dapat menarik niat konsumen untuk 

datang dan membeli produk dan jasa yang ditawarkannya.

Salah satu rumah makan yang  menerapkan konsep bauran pemasaran adalah  RM 

Rumah Kayu. RM Rumah Kayu berdiri pada tanggal 20 Desember 2007. Lokasinya berada di 

Jalan Arif Rahman Hakim no. 45. Letaknya cukup strategis karena berdekatan dengan 

perumahan Way Halim Permai dan Villa Citra. Maka dari itu, mayoritas konsumen dari 

rumah makan ini adalah para keluarga. Rumah Makan Kayu merupakan usaha bersama 

keluarga dengan pemilik ibu Liliyana dan bapak Susanto. RM Rumah Kayu saat ini memiliki 

104 karyawan dengan bidang pekerjaan berbeda namun memiliki satu tujuan, yaitu 

memberikan kepuasan kepada konsumen. RM Rumah Kayu berusaha memuaskan 

pelanggannya dengan memberikan tempat makan dengan ruang terbuka yang diharapkan 

dapat memberikan rasa nyaman bagi konsumennya. Selain itu, RM Rumah Kayu juga 

memiliki fasilitas meeting room dengan kapasitas 100 orang. Untuk yang ingin mengadakan 

pesta pernikahan, RM Rumah Kayu menyediakan jasa untuk pesta pernikahan dengan konsep 

taman. Semua fasilitas ini diberikan dengan satu tujuan, yaitu untuk memberikan pelayanan 

terbaik bagi konsumen. 



RM Rumah kayu  menerapkan kebijakan bauran pemasaran (marketing mix) yang 

terdiri dari 7P, yaitu :

1. Kebijakan product

Perilaku yang dilakukan oleh kompetitor sedikit banyak juga mempengaruhi kegiatan 

perusahaan, hal ini menyebabkan dan memaksa suatu perusahaan untuk dapat 

menghasilkan produk yang mempunyai nilai lebih daripada produk yang ditawarkan 

oleh perusahaan lain.

Produk yang disediakan oleh RM Rumah Kayu sendiri pada dasarnya merupakan 

produk makanan yang secara umum banyak dijual oleh rumah makan lain. Namun 

RM Rumah Kayu mampu membaca peluang dan memberikan sentuhan terhadap 

produk mereka. Walaupun produk yang disediakan oleh rumah makan kayu bersifat 

umum, tetapi rasa, bahan yang masih segar, serta penyajian  makanan yang diberikan 

RM Kayu menawarkan makanan dan minuman khas nasional maupun internasional. 

Produk makanan yang ditawarkan RM Kayu antara lain : ayam goreng, udang saus 

tiram, kepiting lada hitam, cumi goreng tepung, fuyunghai, ifumie, gurame bakar, dll. 

Selain itu, RM Kayu juga memiliki makanan khas nya, yaitu ayam bakar RM Kayu. 

Perbedaan ayam bakar RM Kayu dengan ayam bakar biasa terletak pada bumbu 

rahasia yang digunakan untuk melumuri ayam tersebut sebelum dibakar. RM Rumah 

Kayu mempunyai nilai lebih jika dibandingkan dengan rumah makan lain. Pendapat 

ini didukung oleh pernyataan beberapa konsmen RM Rumah Kayu ketika peneliti 



melakukan wawancara awal. Rata – rata dari mereka berpendapat bahwa RM Rumah 

Kayu mampu  memberikan kepuasan kepada konsumen melalui kualitas rasa 

makanan.

2. Kebijakan Price

Harga adalah pengorbanan yang harus dikeluarkan seorang konsumen ketika ingin 

mendapatkan sebuah produk, artinya konsumen tidak ingin rugi atas apa yang telah 

mereka korbankan. RM Rumah Kayu dapat mengkaji filosofi ini, bahwasanya harga 

dapat memberikan dampak psikologis kepada konsumen. 

RM Rumah Kayu merupakan salah satu restoran yang dapat dikatakan memiliki target 

pasar pada level ekonomi menengah dan keatas, itu berarti harga produk juga  harus 

menyesuaikan dengan segmentasi pasar. Solusi yang diberikan RM rumah kayu agar 

konsumen merasa puas bahwasanya  apa yang mereka dapatkan sesuai dengan apa 

yang telah mereka korbankan adalah dengan memberikan kualitas pelayanan, kualitas 

makanan dan kualitas tempat yang dapat memberikan kenyamanan kepada konsumen. 

Dari kombinasi setiap sistem didalam bauran pemasaran, diharapkan mampu 

membuat konsumen merasa puas atas apa yang telah mereka korbankan.

3. Kebijakan Place

Place banyak dijabarkan sebagai saluran pemasaran/ saluran distribusi. Sebuah rumah 

makan harus memikirkan lokasi pendiriannya. Letak rumah makan hendaknya 

disesuaikan dengan konsep yang ditawarkannya. Pada umumnya, rumah makan 

banyak didirikan di daerah padat penduduk, hal ini merupakan salah satu strategi 

diferensiasi karena pada umumnya rumah makan tersebut selain bersaing dalam 

produk, juga bersaing dalam penataan atmospherenya. Lokasi rumah makan 



hendaknya strategis, dimana mudah dijangkau oleh konsumennya, dan terletak di 

daerah yang ramai.

RM Rumah Kayu merupakan salah satu dari beberapa rumah makan yang 

memperhatikan saluran distribusi. Artinya mereka mengetahui pangsa pasar yang 

akan menjadi konsumen mereka. RM RumahKayu Lokasinya berada di Jalan Arif 

Rahman Hakim no. 45. Letaknya cukup strategis karena berdekatan dengan 

perumahan Way Halim Permai dan Villa Citra. Lokasi yang cukup strategis untuk 

mendirikan sebuah rumah makan. Maka dari itu, mayoritas konsumen dari rumah 

makan ini adalah para keluarga. Selain tempat yang strategis, RM rumah kayu juga 

memiliki konsep pelayanan dengan memberikan  fasilitas meeting room dengan 

kapasitas 100 orang. Untuk yang ingin mengadakan pesta pernikahan, RM Rumah 

Kayu menyediakan jasa untuk pesta pernikahan dengan konsep taman, serta melayani 

pesanan antar untuk konsumen yang mengadakan acara diluar lokasi rumah makan 

kayu.

4. Kebijakan Promotion

Kegiatan promosi pada sebuah rumah makan tujuannya adalah untuk 

mengkomunikasikan kepada masyarakat mengenai produk dari rumah makan 

tersebut. Promosi RM Rumah Kayu dilaksanakan melalui cara – cara sebagai berikut :

a) Mengadakan special event

b) Member diskon khusus

c) Memasang poster, selebaran, tentang perusahaan

d) Mengiklankan melalui media cetak, elektronik, internet, dll

5. Kebijakan People



Dalam bauran pemasaran, people adalah aktor yang menjalankan sebuah sistem yang 

telah ditentukan. people berperan dalam delivery service dan dapat mempengaruhi 

persepsi, karena efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh konsumen. Dari awal 

konsumen masuk kedalam area RM Rumah Kayu, konsumen diberikan sambutan 

hangat oleh para karyawan. Hal ini merupakan hal yang cukup penting karena 

pelayanan yang dirasakan konsumen akan sangat berpengaruh  terhadap psikologis 

konsumen secara langsung. Pembekalan dan pelatihan yang telah diberikan oleh 

rumah makan kayu kepada seluruh karyawannya, khususnya dalam  rangka 

memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen sangat memberikan dampak positif 

bagi perusahaan. Penempatan setiap karyawan berdasarkan keahlian masing- masing 

berdasarkan tupoksi (tugas pokok dan fungsi)  diracik secara khusus dengan satu 

tujuan utama yaitu untuk memberikan pelayanan  terbaik bagi konsumen.

6. Kebijakan Physical evidence

Adalah lingkungan dimana pelayanan dilakukan, dimana perusahaan dan pelanggan 

berinteraksi, dan semua komponen berwujud yang mempermudah kinerja atau 

communication of the service. Hal kecil yang terkadang tidak terlalu diperhatikan oleh 

perusahaan dapat memberikan dampak psikologis yang cukup berarti kepada 

konsumen. Masalah keamanan dan kenyamanan  menjadi hal yang harus selalu 

diperhatikan oleh perusahaan. Artinya, sarana dan prasarana yang disediakan 

perusahaan harus mampu menjamin keamanan dan kenyamanan bagi konsumen. RM 

Rumah Kayu sangat memperhatikan hal tersebut  dan selalu memberikan pelayanan 

terbaik kepada  konsumen. Rasa aman  dan nyaman ini mulai dirasakan konsumen 

dari awal konsumen  parkir kendaraan, masuk dalam lokasi rumah makan sampai 

konsumen meninggalkan tempat parkir lagi. Hal ini mencakup store atmosphere, 

kenyamanan tempat, keamanan tempat, fasilitas, seragam pegawai, dll.



7. Kebijakan Process

Adalah prosedur nyata, mekanisme, dan aliran kegiatan dimana pelayanan dilakukan 

– service delivery and operating system. Pelayanan atas jasa merupakan hal kecil 

yang terkadang dianggap sebagai hal yang tidak terlau substansial, namun hal ini 

mampu secara langsung  memberikan dampak psikologis nyata bagi konsumen. 

Proses pelayanan yang diberikan RM Rumah Kayu kepada konsumen dapat dikatakan 

sangat baik, sehingga konsumen tidak merasa jenuh karena tenggang waktu antara 

pemesanan dan penyajian makanan terkesan tidak  terlalu lama, karena disela- sela 

waktu tunggu konsumen mendapatkan pelayanan teh hangat  gratis. Secara umum 

proses dalam hal ini mencakup waktu pesan, waktu penyajian, keterlibatan pelanggan, 

dll.

Kebijakan bauran pemasaran yang dilakukan RM Rumah Kayu sesuai dengan 

penjabaran diatas diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen yang 

akan berdampak signifikan untuk membentuk kepuasan konsumen sehingga konsumen 

memiliki niat untuk membeli ulang di RM Rumah Kayu.

Salah satu indikator keberhasilan penerapan bauran pemasaran dapat dilihat dari data 

pengunjung usaha tersebut. Berikut ini adalah data pengunjung RM Rumah Kayu :

Tabel 1. Konsumen RM Rumah Kayu, Bulan Januari – Desember 2010

Bulan Jumlah Konsumen
(individu)

Perkembangan
(%)

Januari 2.252 -
Februari 2.297 1,96
Maret 2.359 2,63
April 2.401 1,75
Mei 2.376 -1,05
Juni 2.409 1,37
Juli 2.430 0,86
Agustus 2.500 2,80
September 2.720 8,08



Oktober 2.615 -4,01
November 2.570 -1,75
Desember 2.980 13,76
Rata – rata 2.492 2,2

Sumber : Rumah Makan Kayu, 2010

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa pada dasarnya jumlah pengunjung RM Rumah Kayu 

cenderung berfluktuasi, namun secara rata- rata dalam tahun 2010 RM Rumah Kayu 

mengalami kenaikan jumlah konsumen  2,2 %. 

RM Rumah Kayu adalah salah satu usaha yang menggunakan konsep bauran 

pemasaran untuk memenuhi kepuasan konsumen, sehingga konsumen memiliki niat untuk 

membeli ulang. Jika kinerja marketing mix (7P) dari perusahaan sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh konsumen, maka akan tercipta kepuasan sehingga dapat memicu konsumen 

untuk melakukan pembelian ulang, dan sebaliknya, jika kinerja marketing mix (7P)  dari 

perusahaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen, maka akan terjadi 

ketidakpuasan dan niat konsumen untuk melakukan pembelian ulang akan rendah.

Dengan melihat uraian diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana konsumen menilai 

kinerja bauran pemasaran (marketing mix) yang ada pada Rumah Makan Kayu dan seberapa 

besar pengaruhnya terhadap niat beli ulang mereka. Maka dari itu, penulis memilih judul 

“Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Niat Beli Ulang Pada RM Rumah Kayu Bandar  

Lampung.”

1.2 Identifikasi Masalah

Salah satu jenis usaha yang dinilai cukup menjanjikan adalah usaha rumah makan, 

yang belakangan  ini tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Dengan banyak 

munculnya usaha – usaha rumah makan, RM Rumah Kayu  menghadapi persaingan yang 

tidak mudah, masalah  ini terlihat dari jumlah pengunjung yang pada tahun 2010 cenderung 

berfluktuasi. Dalam bisnis ini tidak semua rumah makan dapat bertahan dalam persaingan. 



Ditambah lagi dengan kebiasaan dan gaya hidup konsumen yang cenderung berubah- ubah, 

khususnya dalam mengkonsumsi makanan. 

RM Rumah Kayu berusaha untuk bersaing dengan usaha – usaha sejenis lainnya yang 

berada di Bandar Lampung. Memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen menjadi faktor 

terpenting karena hal ini dapat mempengaruhi perilaku mereka setelah pembelian. 

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah “Apakah 

Bauran pemasaran berpengaruh  terhadap niat beli ulang konsumen pada RM Rumah Kayu?”

1.3       Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah diuraikan 

pada bagian sebelumnya, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui ”pengaruh bauran 

pemasaran terhadap  niat beli ulang konsumen  pada RM Rumah Kayu.”

1.4        Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat berguna bagi :

a) Perusahaan

Memberikan masukan kepada RM Rumah Kayu yang diharapkan mampu memperbaiki 

kinerja. Marketing mix harus diterapkan secara maksimal oleh RM Rumah Kayu sehigga 

semua  sistem yang ada didalam perusahaan dapat bersinergi dengan baik sesuai dengan 

yang diharapkan oleh konsumen. Sehingga konsumen dapas merasa puas atas 

kenyamanan yang mereka dapatkan yang diharapkan akan menarik minat konsumen 

untuk membeli ulang di RM Rumah Kayu.

b) Akademis



Menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat mengerti lebih mendalam tentang 

pengaruh marketing mix terhadap niat beli ulang dalam kasus yang terjadi di RM Rumah 

Kayu.

c) Pihak lain

Memberikan gambaran akan pentingnya penerapan bauran pemasaran terhadap semua 

jenis usaha. Setiap sistem yang diterapkan dalam strategi bauran pemasaran mampu 

memberikan solusi terhadap keberhasilan perusahaan, karena penerapan strategi bauran 

pemasaran dapat menyentuh setiap lini dan bagian didalam perusahaan, khususnya yang 

bergerak pada bisnis barang dan jasa.

1.5       Kerangka Pemikiran

Konsep pemasaran menyatakan bahwa  segala kegiatan pemasaran harus diarahkan 

secara terpadu untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Oleh sebab itu maka 

perusahaan harus mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen pada saat 

sekarang dan masa yang akan datang.

Usaha rumah makan merupakan tempat usaha komersial yang ruang lingkup 

kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya. 

Persaingan dewasa ini semakin meningkat karena banyaknya pengusaha baru yang 

menggeluti usaha rumah makan ataupun karena konsumen yang semakin pintar dalam 

memilih produk. Untuk memenangkan persaingan ini, perusahaan harus mempunyai 

keunggulan kompetitif.

Perusahaan jasa banyak bergantung dari kualitas jasa yang ditawarkannya. Dengan 

memberikan jasa berkualitas baik, diharapkan konsumen akan loyal dan memberi feedback 



yang positif kepada perusahaan. Konsumen jasa pada umumnya lebih bergantung pada 

promosi dari mulut ke mulut (word of mouth).

Sutisna (2001 : 32)  berpendapat bahwa ketika seorang konsumen memperoleh 

tindakan positif atas tindakan masa lalu, dari situ akan terjadi penguatan, dengan dimilikinya 

pemikiran positif atas apa yang diterimanya memungkinkan individu untuk melakukan 

pembelian secara ulang.

Diantara banyak usaha perusahaan dalam menarik minat konsumen untuk 

mengkonsumsi produk mereka, mempelajari setiap perilaku konsumen dirasa sangat penting 

sebab perusahaan dapat mengetahui bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, 

membeli, dan menggunakan suatu barang atau jasa, serta pengalaman untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan mereka. Pernyataan  diatas didukung oleh penelitian terdahulu 

( Dessy : 2007 ) yang berjudul “Pengaruh Persepsi kualitas layanan dan kepuasan pelanggan 

pada niat pembelian ulang konsumen”, niat pembelian ulang dianggap sebagai sebuah 

“perangkap” atau perantara antara faktor-faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku, 

niat  pembelian ulang  juga mengindikasikan seberapa jauh seseorang mempunyai kemauan 

untuk mencoba, niat pembelian ulang menunjukkan pengukuran kehendak seseorang, dan 

niat pembelian ulang berhubungan dengan perilaku yang terus-menerus.

Karena perbedaan sifat antara barang dan jasa, maka bauran pemasaran pada 

perusahaan  mencakup 7P (Product, price, place, promotion, people, physical evidence,  

process). Perusahaan yang menjual perpaduan antara barang dan jasa harus berusaha 

merumuskan bauran pemasaran atas barang dan jasa yang sesuai dengan harapan konsumen 

sehingga dapat menghasilkan kepuasan bagi konsumen yang akan berpengaruh terhadap niat 

beli ulang. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hellier, Geursen, Carr, 

dan Rickard : 2002 “Customer



Repurchase Intention”) yang menjelaskan bahwa  Minat beli ulang dipengaruhi oleh bauran 

pemasaran dengan korelasi positif  dari persepsi kualitas melalui persepsi ekuitas dimana 

preferensi merek sebagai intervening antara bauran pemasaran  dengan minat beli ulang. 

Selain itu, kualitas  memiliki  hubungan  yang erat dengan  bauran  pemasaran. 

Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan 

hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang,  ikatan seperti ini 

memungkinkan  perusahaan  untuk  memahami  dengan  seksama harapan pelanggan 

serta kebutuhan mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggan dimana perusahaan  memaksimumkan pengalaman pelanggan yang 

menyenangkan dan meminimumkan pengalaman pelanggan yang kurang 

menyenangkan sehingga akan berdampak positif terhadap niat beli ulang konsumen 

(Tjiptono, Fandy 1996:67).

Tujuan suatu bisnis adalah agar  para pelanggan  merasa bahwa pengorbanan 

yang telah mereka keluarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Kualitas jasa 

yang unggul dan konsisten dapat menumbuhkan kepuasan pelanggan dan akan 

memberikan berbagai manfaat (Tjiptono, Fandy 1996:78), seperti:

1. Hubungan perusahaan dan para pelanggannya menjadi harmonis;

2. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang;

3.  Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan;

4. Membentuk  rekomendasi  dari  mulut  ke mulut  (word-of-mouth)  yang 

menguntungkan bagi perusahaan;

5.  Reputasi perusahaan menjadi baik di mata pelanggan; dan

6. Laba yang diperoleh dapat meningkat.

Dengan memberikan pelayanan yang melebihi ekspektasi dari konsumen, perusahaan 

(rumah makan) dapat mempertahankan konsumennya. Apabila konsumen loyal, hal ini 



berdampak positif pada keuntungan yang bisa didapat oleh rumah makan. Hal ini harus 

dikembangkan oleh perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dibandingkan 

produk pesaing.

Menurut Kotler, Philip (1997:19), bila pelanggan sangat puas, mereka akan :

1. Menjadi lebih setia

2. Membeli produk lebih banyak apabila perusahaan mengeluarkan produk baru

3. Memberikan komentar yang positif terhadap perusahaan dan produknya

4. Kurang memperhatikan merek dan produk dari pesaing, dan kurang sensitif pada 

harga.

5. Memberikan gagasan dan ide kepada perusahaan

6. Membutuhkan biaya pelayanan yang lebih kecil daripada pelanggan baru.

Gambar 1

Bagan kerangka pemikiran



Bauran Pemasaran  merupakan strategi menggabungkan kegiatan marketing agar 

menghasilkan kondisi yang optimal sehingga mendatangkan hasil yang memuaskan (Aaker, 

D.A. 1995:162). Pernyataan ini juga berguna untuk mengukur kerelaan konsumen dalam 

merekomendasikan perusahaan tersebut kepada pihak lain. Word of mouth yang positif 

menandakan bahwa perusahaan menghasilkan kepuasan konsumen yang tinggi. Kombinasi 

antara ketujuh variabel didalam bauran pemasaran dirasa mampu untuk memudahkan 

perusahaan dalam mencapai tujuannya, sebab diantara variabel- variabel tersebut terdapat 

keterkaitan yang dapat menutupi masing- masing kekurangan dalam setiap variabel. 

1.6       Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah : ”bauran pemasaran 

berpengaruh terhadap niat beli ulang konsumen RM Rumah Kayu”.


