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BAB I 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan mengakibatkan berubahnya pola hidup 

masyarakat. Perubahan ini termasuk dalam hal pola makan yakni meningkatnya 

konsumsi mereka akan gizi terutama protein hewani. Peningkatan konsumsi makan 

memberikan dampak positif di bidang usaha pengolahan pangan hasil ternak. Usaha 

dibidang pengolahan pangan hasil ternak termasuk usaha yang memiliki peluang 

bagus untuk berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut 

diversifikasi pangan, salah satunya adalah usaha warung steak. Steak merupakan 

salah satu produk dari olahan daging yang dapat dikembangkan dan dapat dijadikan 

alternatif bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan pangan. Daging dapat 

didefenisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan 

jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan 

gangguan-gangguan kesehatan bagi yang memakannya (Soeparno, 1994). Defenisi 

daging menurut Winarno (1993) adalah otot ternak yang telah disembelih untuk 

tujuan dikonsumsi dan berasal dari berbagai jenis ternak potong baik ternak besar 

(sapi), maupun ternak kecil (kambing, domba dan babi) dan ternak unggas (ayam dan 

itik). 

Menurut Muzarnis (1994) tujuan dari pengolahan daging antara lain adalah 

untuk memperpanjang waktu penyimpanan, mempermudah pengangkutan dan 

memperluas pemasaran, mempertahankan kontinuitas pengadaan daging setiap saat 
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serta menambah lapangan kerja. Proses pengolahan daging dapat dilakukan dengan 

berbagai cara seperti dimasak, dipanggang, direbus, digoreng/diolah menjadi produk 

olahan yang menarik. 

Perkembangan usaha warung steak juga cukup pesat sehingga memerlukan 

konsistensi pengelolaan yang baik dari tingkat hulu sampai hilir, mulai dari 

penyedian sarana produksi, sampai dengan bidang pemasaran. Pemasaran dalam hal 

ini memegang peranan penting yaitu untuk membuat rencana, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan produk sehingga sampai ketangan konsumen 

sesuai yang diharapkan. 

Waroeng Steak & Shake merupakan salah satu usaha makanan yang cukup 

maju di Kota Semarang serta perkembangan usahanya pesat. Waroeng Steak & Shake 

memiliki keunggulan dalam hal rasa dan memiliki strategi pemasaran yang bagus 

yakni dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan warung-warung steak 

lain yang ada di Kota Semarang. 

Setiap usaha yang bergerak di bidang produksi, selalu berupaya untuk 

mencapai keuntungan ataupun pendapatan yang optimal. Pemasaran merupakan salah 

satu faktor penting dalam pencapaian tujuan usaha tersebut. Kegiatan pemasaran 

dilakukan untuk dapat mencapai sasaran usaha yang dapat berupa pendapatan dan 

tingkat laba dalam jangka waktu tertentu. Bauran pemasaran dalam hal ini memegang 

peranan penting yakni produk yang dihasilkan, menentukan harga, mempromosikan 

dan mendistribusikan produk hingga sampai ketangan konsumen sesuai dengan yang 

diharapkan. 



3 

 

Produk merupakan unsur pertama yang harus diperhatikan dalam suatu usaha, 

dengan penyedian produk yang tepat dan berkualitas maka suatu usaha bisa bisa 

bersaing dipasaran. Strategi harga merupakan hal penting dalam usaha karena dengan 

harga yang kompetitif akan menarik perhatian konsumen. Pola distribusi diperlukan 

dalam suatu usaha untuk mempermudah penyampaian produk ketangan konsumen. 

Kegiatan promosi juga perlu dilakukan untuk mendukung semua rencana pemasaran 

agar dapat berjalan dengan baik sehingga meningkatkan pendapatan usaha. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh bauran 

pemasaran yaitu produk, harga, promosi dan distribusi terhadap pendapatan usaha 

Waroeng Steak & Shake di Kota Semarang. Manfaat dari penelitian ini diharapkan 

akan memberikan tambahan informasi pada Waroeng Steak & Shake dalam membuat 

kebijakan pemasaran untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat bagi peneliti dapat 

menambah wawasan mengenai usaha warung steak dan menumbuhkan jiwa 

wiraswasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


