
    1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Kehidupan di kota besar dengan berbagai sarana informasi, hiburan, dan 

pergaulan membuat setiap orang lebih selektif dalam memilih hal yang baik yang 

datang dari luar. Menurut Harianto dan Subagio (2013:1) Surabaya merupakan 

kota terbesar kedua di Indonesia. Sebagai salah satu kota metropolitan, kota 

Surabaya memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dari tahun ke tahun. 

Data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur menunjukkan bahwa ekonomi 

Surabaya pada triwulan I tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 7,81%.   

Salah satu kebutuhan generasi Z adalah sosialisasi diri dalam pergaulan. 

Hal ini juga yang menimbulkan berbagai macam industri baru, termasuk di 

dalamnya industri bisnis kuliner. Menurut Harianto, dan Subagio (2013:1) salah 

satu bisnis yang memiliki pertumbuhan yang baik di Surabaya adalah bisnis 

restoran dan cafe. Di Surabaya restoran dining and bar sudah menjadi tren dan 

gaya hidup bagi generasi Z, menurut Cen dkk (2016:694) masyarakat 

membutuhkan tempat untuk melepaskan stres dan untuk bersantai, restoran dan 

bar menjadi salah satu pilihan generasi Z.  

Konsumen bahkan rela mengantri atau membuat reservasi dari jauh-jauh 

hari tidak lain hanya untuk makan dan sekedar bercengkerama bersama relasi, 
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padahal harga makanan dan minuman tiga kali lipat dibandingkan dengan harga 

restoran lainnya. Menurut Marthianus dkk (2016:201) kualitas tidak hanya 

terdapat pada barang atau jasa saja, tetapi juga termasuk dalam produk makanan. 

Data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur menunjukkan bahwa pada tahun 

2013-2016 sektor perdagangan restoran merupakan salah satu sektor bisnis yang 

memiliki pertumbuhan tertinggi. 

  

Tabel 1.1 Jumlah Restoran dan Rumah Makan menurut Kabupaten dan Kota 

di Provinsi Jawa Timur, 2013-2016.  

Sumber: Data Diolah dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2017:18) 

Kab dan Kota 
Restoran dan Rumah Makan 

      2013    2014      2015    2016 

Pacitan 9 12 20 20 

Ponorogo 13 14 38 38 

Trenggalek 21 29 29 29 

Tulungagung 18 19 38 38 

Blitar 15 30 43 43 

Kediri 18 32 57 57 

Malang 199 190 195 195 

Lumajang 34 37 21 21 

Jember 59 56 67 67 

Banyuwangi 
 

86 
107 88 88 

Bondowoso 30 31 37 37 

Situbondo 13 23 48 48 

Probolinggo 17 17 29 29 

Pasuruan 7 7 37 37 

Sidoarjo 100 33 124 124 

Mojokerto 23 23 29 29 

Jombang 8 18 21 21 

Nganjuk 25 25 24 24 

Madiun 21 20 31 31 
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Tabel 1.1 Jumlah Restoran dan Rumah Makan menurut Kabupaten dan Kota 

di Provinsi Jawa Timur, 2013-2016 (Lanjutan) 

Sumber: Data Diolah dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2017:18) 

Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya restoran dining and bar di 

Kota Surabaya. Restoran dining and bar menjadi salah satu ikon bagi para kaum 

generasi Z, begitu pula yang disampaikan menurut Brahmana (2015:112) secara 

umum padatnya para pengunjung gerai-gerai makanan modern “makanan asing” 

di pusat perbelanjaan yang cukup didominasi oleh kaum pelajar dan mahasiswa 

bahkan keluarga. Restoran dining and bar memiliki beberapa standar, salah 

satunya adalah food plating main course yang memiliki plating hampir 

menyerupai penyajian menu restoran fine dining. 

Magetan 12 12 52 52 

Ngawi 7 11 12 12 

Bojonegoro 40 40 72 72 

Tuban 21 35 27 27 

Lamongan 18 28 20 20 

Gresik 15 23 23 23 

Bangkalan 15 15 19 19 

Sampang 5 7 12 12 

Pamekasan 7 27 26 26 

Sumenep 7 28 17 17 

Kota Kediri 82 35 25 25 

Kota Blitar 41 41 34 34 

Kota Malang 191 173 707 707 

Kota Probolinggo 16 17 21 21 

Kota Pasuruan 26 26 90 90 

Kota Mojokerto 17 14 14 14 

Kota Madiun 35 38 27 27 

Kota Surabaya 391 383 713 790 

Kota Batu 20 30 43 43 

Jawa Timur 1682 1706 2930 3007 
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Konsumen yang datang ke restoran dining and bar selain karena tempat, 

tentu ingin mencari makanan yang berkualitas. Menurut Kartiko dan Estikowati 

(2016:53-54) variasi tata letak dan garnish yang ada juga merupakan salah satu 

unsur untuk memenuhi selera dan tingkat kepuasan konsumen. Food plating 

sekarang ini sangat penting selain menambah selera makan pada konsumen juga 

sebagai sarana dokumentasi bagi para konsumen maupun food blogger yang 

datang berkunjung. 

Menurut Kartiko dan Estikowati (2016:47) pengaturan garnish sebagai 

dekorasi dalam sebuah hidangan di atas piring saji, tata letak dan garnish 

berfungsi sebagai faktor pendukung dalam sebuah sajian hidangan selain rasa, 

guna mempercantik hidangan demi pendukung perasaan konsumen saat 

menyantap hidangan tersebut. Menurut Spence dkk (2014:1) persepsi tentang 

warna, bentuk, dan ukuran merupakan sifat visual plating. Memilih piring untuk 

hidangan tertentu sangat penting. Misalnya, “makanan yang disajikan tidak boleh 

tampil terlalu ramai, tetapi harus menyampaikan gagasan bahwa ukuran porsi 

cukup dan tidak terlalu sedikit.” 

Menurut Winarno dan Yulianto (2013:85) makanan dan minuman yang 

berkualitas, dengan memperhatikan bentuk, warna, rasa, aroma, kelezatan, dan 

komposisi yang seimbang. Food plating terhadap suatu makanan sangat 

memengaruhi mood konsumen dalam menyantap sebuah hidangan, begitu pula 

yang dikatakan oleh Mwangi (2010:5) mengatakan bahwa warna, bentuk, tekstur, 

dan penataan makanan memengaruhi kemauan untuk mengonsumsi makanan 
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yang disajikan. Warna membuat penyajian terlihat manis sementara bentuk, 

ukuran, tekstur dan penataan membawa penampilan objek menjadi lebih indah. 

Restoran dining and bar sudah menjadi tempat yang identik bagi generasi 

Z khususnya di Kota Surabaya. Menurut Marthianus dkk (2016:200) menyarankan 

bahwa suasana restoran memiliki efek meningkatkan perceived value konsumen 

di restoran. Maka dari itu perusahaan berusaha untuk memenuhi semua kriteria 

yang menjadi bahan pertimbangan konsumen untuk berkunjung ke restoran dining 

and bar baik itu kualitas makanan, tampilan food plating, harga dan kepercayaan. 

Menurut Marthianus dkk (2016:200) pengetahuan tentang nilai yang dirasakan 

konsumen adalah penting untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif 

karena ada bukti dari penelitian sebelumnya bahwa nilai yang dirasakan akan 

mengarah ke pemilihan restoran.  

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

spesifik mengenai persepsi generasi Z terhadap food plating main course di 

restoran dining and bar Surabaya. Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini 

lebih jauh, terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang 

dapat dijadikan sebagai referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut: 

Tabel 1.2  Penelitian Terdahulu 
1 Judul              : Food Presentation: Trend, Gaya Hidup, dan Visualisasi   

Ditulis Oleh   : Nurindiani, Rizkie 
Publikasi        : 2012 

Persamaan Perbedaan 

a. Membahas tentang food 

presentation, tekanan pada food 
plating makanan 

b. Objek penelitian membahas 

tentang main course pada food 
plating. 

c. Membahas tentang semua 

visualisasi panca indra. 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 1.2  Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

 

Persamaan Perbedaan 

a. Membahas tentang food 

presentation, tekanan pada food 
plating makanan.  

b. Objek penelitian membahas 

tentang main course pada food 
plating. 

a. Membahas tentang semua 

visualisasi panca indra. 

2 Judul             : Pentingnya Variasi Tata Letak dan Garnish pada Hidangan 

Terhadap Tingkat Kepuasan tamu di Hotel Horison Ultima 

Malang 
Ditulis Oleh  : Kartiko, Bayu Antonius; dan Estikowati 

Publikasi       : 2016 

Persamaan Perbedaan 

a. Menggunakan metode kualitatif. 
b. Membahas mengenai food 

plating dan garnish. 

c. Menggunakan variabel dari 
keindahan, dan detail terhadap 

suatu penyajian. 

a. Objek penelitian di daerah yang 
berbeda. 

3 Judul             : Pengaruh Restoran Atmosfer, Kualitas Makanan dan Kualitas 

Layanan Terhadap Perceived Value Konsumen Restoran De 
Soematra Surabaya 

Ditulis Oleh  : Marthianus, Jesslyn; Wararag, Charisma Pricilia; dan Jokom, 

Regina 
Publikasi       : 2016 

Persamaan Perbedaan 

a. Objek penelitian terhadap 

restoran fine dining, dan kualitas 
makanan di restoran.  

b. Menggunakan variabel kualitas 

makanan, dan kualitas layanan. 

a. Menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. 
b. Menggunakan teknik analisis data 

berupa analisis jalur penyebaran 

kusioner online. 
c. Menggunkan teknik purposive 

sampling. 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

1.2  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

adalah, bagaimana persepsi generasi Z terhadap keputusan pembelian plating 

art main course di restoran dining and bar di Kota Surabaya Pusat?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dibuktikan 

dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui persepsi generasi Z terhadap 

keputusan pembelian plating art main course di restoran dining and bar di 

Kota Surabaya Pusat. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

Kegunaan penelitian bagi peneliti adalah, untuk mengetahui apa yang di 

cari oleh Generasi Z terhadap makanan main course di dining and bar dan 

tanggapan generasi Z terhadap atmosfer berbeda yang didapatkan di restoran 

dining and bar. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan 

khususnya mengenai tata hidangan main course. 

2. Bagi Universitas 

Untuk menambah arsip perpustakaan di Universitas Ciputra dan 

diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya di masa akan 

datang yang mengambil topik yang sama dengan penelitian ini. 

3. Bagi Objek Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran dan dasar bagi 

pemilik restoran dining and bar dalam menetapkan strategi pemasaran dengan 

memperhatikan kualitas dan konsistensi dari food plating makanan khususnya 

main course. 
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