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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Menyikapi perkembangan perekonomian dan situasi kompetisi 

bisnis yang semakin keras, perlu kejelian tersendiri dalam memilih dan 

menjalankansuatu bidang usaha untuk meminimalkan resiko  kerugian 

dalam berbisnis. Memulai sebuah bisnis baru bukanlah hal yang mudah, 

perlu pengamatan dan pertimbangn yang matang sebelum akhirnya 

memutuskan sebuah bisnis. Selera dan budaya masyarakat sekitar menjadi 

kunci untuk memulai usaha rumah makan. 

Waroeng Spesial Sambal ini berdiri pertama kali di Jalan Kaliurang 

Yogyakarta pada tahun 2002. Waroeng Spesial Sambal atau lebih dikenal 

dengan sebutan SS, mengawali usaha dari warung tenda kaki lima. Saat ini 

Waroeng Spesial Sambal sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan 

mempunyai pelangggan yang beragam dari berbagai kalangan. Waroeng 

Spesial Sambal telah banyak dibuka. Namun bukan lagi sebagai warung 

tenda kaki lima, tetapi sebagai warung makan yang nyaman. 

Banyaknya rumah makan yang bermunculan menuntut para 

pengusaha makanan untuk mempunyai keunggulan kompetitif agar 

mampu bersaing dengan rumah makan yang lain. Keunikan dari Maroeng 

Spesial Sambal ini terletak pada banyaknya jenis sambal yang ditawarkan 

dengan tingkat kepedasan yang bervariasi. Banyak pelanggan ketagihan 
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dengan kenikmatan yang ditawarkan dari pedasnya sambal di Waroeng 

Spesial Sambal. 

Penggemar Waroeng Spesial Sambal telah menyebar di berbagai 

kota di Indonesia. Terbukti dengan begitu banyaknya outlet Waroeng 

Spesial Sambal yang telah dibuka di luar kota Yogyakarta, salah satunya 

di kota Temanggung. 

Kota Temanggung merupakan wilayah dari Kabupaten 

Temanggung, Jarak dari Kota Temanggung 0 km dengan luas 3.339 Ha. 

Dengan rincian Lahan Sawah 1.890 Ha dan Bukan Lahan Sawah 1.449 

Ha. Sedangkan Kabupaten Temanggung terletak di tengah-tengah Propinsi 

Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan 46,8 Km dan Timur ke 

Barat 43 Km. kabupaten Temanggung memiliki sifat iklim tropis dengan 

dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan suhu rata-rata 

220 Celcius sampai dengan 23,60 Celcius. 

Berdasarkan registrasi tahun 2007 Kecamatan Temanggung dengan 

jumlah penduduk 75.902 jiwa yang terdiri dari 37.671 laki-laki, 38.231 

perempuan, kepadatan penduduk 2,273 per Km2. Jumlah penduduk berusia 

5 tahun keatas yang menamatkan perguruan tinggi hanya 5.828 jiwa, tamat 

akademi/Sarjana muda sebesar 2.494 jiwa, tamat  SLTA sederajat sebesar 

16.161 jiwa,  tamat SLTP sederajat 13.574 jiwa, tamat SD sederajat 

sebesar 21.325 jiwa, tidak/belum tamat SD sebesar 9.338 jiwa. Jumlah 

penduduk menurut mata pencaharian masi didominasi oleh sektor 

pertanian yaitu 12.663 jiwa, yang bekerja pada sektor industri hanya 3.534 



3 

 

jiwa, sektor bangunan 1.080 jiwa, pedagang 7.234 jiwa, yang bekerja pada 

sektor angkutan sebesar 1.362 jiwa, Jasa 8.643 jiwa dan sektor lainnya. 

Penulis memilih untuk melakukan studi di waroeng Spesial Sambal 

Temanggung, karena di kota kecil yang kebanyakan orang pesimis untuk 

membuka bisnis baru terutama rumah makan. Hal ini dikuatkan dari 

banyaknya kasus rumah maka yang tutup setelah berjalan 3-4 bulan. 

Waroeng Spesial Sambal ternyata dapat diterima dan telah bertahan 

selama 3 tahun, dengan omset penjualan yang cenderung meningkat. 

Belum adanya pesaing sejenis inilah yang membuat pelaku bisnis 

menangkap peluang yang ada dan memberanikan diri untuk membuka 

franchise Waroeng Spesial Sambal di Temanggung. 

Membuka usaha dengan system franchise sering memberikan 

kendala tersendiri. Salah satunya adalah si pemilik tidak bisa melakukan 

pengembangan usahanya. Bahkan banyak dari usaha franchise tidak 

memperbolehkan cabang franchisenya untuk membuat menu baru. Namun 

tidak demikian dengan Franchise Waroeng Spesial Sambal, pemilik 

franchise memperbolehkan cabangnya untuk berkreasi membuat produk 

baru, selama tidak menyimpang dari jenis produk yang dijual. Selain itu, 

untuk membuat menu baru juga harus melalui persetujuan pemilik 

franchise.  

Menurut Johnson and Scholes (1997) pengembangan usaha dapat 

dilakukan dengan melihat pada pasar yang telah ada (existing) dan 

mengembangkan kemampuan baru, yaitu salah satunya melalui 
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pengembangan produk, seperti yang dilakukan oleh pihak Waroeng 

Spesial Sambal di Temanggung. Karena jumlah konsumen yang terbatas di 

kota Temanggung, sehingga pemilik Waroeng Spesial Sambal di 

Temanggung melakukan sejumlah pengembangan usaha dengan 

mengembangkan menu baru. Pembuatan menu baru  dilakukan setelah 

Waroeng buka selama 2 tahun. Pengembangan menu baru ini bertujuan 

agar konsumen tidak pernah bosan untuk mengunjungi Waroeng Spesial 

Sambal. Sebelum dilakukan pengembangan menu baru, konsumen banyak 

yang memberikan masukan untuk mengembangkan menu baru dan dari 

masukan inilah kemudian pihak SS melakukan pengembangan menu baru. 

Hal ini dilakukan untuk membuat konsumen puas dan juga membidik 

pangsa pasar baru supaya konsumen tidak bosan. 

Pengembangan usaha yang telah dilakukan oleh pemilik Waroeng 

Spesial Sambal adalah dengan membuat menu baru sebagai tambahan. 

Menu baru ini termasuk makanan dan minuman. Untuk makanan antara 

lain yaitu: ayam goreng kampung, ayam bacem kampung, nila bumbu 

rujak, nila bumbu rica-rica, sate jamur, tahu kremes, dan telur bakar. 

Sedangkan untuk minumannya yaitu: juice tape coklat, milkshake coklat, 

capuccino,dan coffe mix. 

Alasan dilakukannya evaluasi menu baru pada Waroeng Special 

Sambal Temanggung adalah karena berdasarkan pada hasil wawancara 

dan observasi peneliti diketahui bahwa ada menu yang tidak laku sehingga 
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perlu dilakukan penambahan menu tambahan dan dievaluasi apakah menu 

tersebut disukai konsumen. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini akan menggunakan Waroeng Special Sambal cabang 

temanggung sebagai obyek penelitian untuk mengetahui seberapa puas 

konsumen terhadap kualitas produk Waroeng Spesial Sambal di 

Temanggung yang dapat nendorong untuk membuat inovasi produk baru. 

Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengadakan penelitian dan 

penyusunan skripsi dengan judul ”EVALUASI MENU TAMBAHAN 

PADA WARUNG SPESIAL SAMBAL TEMANGGUNG.” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka yang 

menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :  

“Bagaimanakah evaluasi menu tambahan pada Warung Spesial 

Sambal di Temanggung?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi menu tambahan 

pada Warung Spesial Sambal di Temanggung melalui pengembangan 

menu barunya apakah menu tambahan layak untuk dilanjutkan atau tidak. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Pemilik Rumah Makan  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk 

menentukan mengevaluasi pengembangan usaha yang berkaitan dengan 

pengembangan menu tambahannya. 

2. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat khusunya berkaitan 

dengan pengembangan usaha dan pengembangan menu tambahan.  

3. Bagi Pihak lain  

Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan infomasi dan 

pengetahuan kepada pihak lain sebagai bahan referensi yang berkaitan 

dengn inovasi produk dalam penelitian ini. Selain itu, dapat bermanfaat 

bagi penelitian-penelitian sejenis lainnya untuk dijadikan tambahan 

infomasi.  

 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi 

pustaka, kerangka pikir, dan definisi operasional. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum perusahaan sampel penelitian dan gambaran 

umum responden, serta hasil analisa data. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-

bab sebelumnya. 
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