
ABSTRAK

Pcrkembangan bisnis restoran saat ini berkembang pesat Hal ini dapat

dilihat dengan banyak bermunculan restoran-restoran baru yang menawarkan

keistimewaan dan keunikannya masing-masing. Persaingan bisnis restoran

menjadi semakin ketat dan menyebabkan konsumen lebih selektif dalatn memilih

restoran sesuai dengan yang diinginlian.
Restoran Atom Baru merupakan restoran yang telah lama berdiri- Namun

saat ini restoran Atom Baru saat ini berada ditahap penurunan Hal ini dapat

dilihat dari turunnya jumlah konsumen. untuk itu perlu dilakukan perbaikan

strategi pemasaran agar restoran dapat rneningkatkan jumlah konsumennya'- 
Dari kedua trasit uji crosstahs antara ketertarikan terhadap restoran baru

dengan restoran yang sering dil-unjungi dan antara perilaku konsumcn pengunj ung

restoran dengan restoran yang sering dikunjungi, dengan chisquare dibawah 0,05'

dapat disimpulkan bahwa ada asosiasi antara keduanya, yaitu tingkat- loyalitas

konsumcn rirtor"n rendah atau tidak setia diur cenderung suka berpindah-pindah.

Karena perilaku konsunen pengunjung restoran adalah suka berpindah-pindah

dan bila ada restoran baru akan pasti tertarik dan mungkin tertarik, maka tidak

dapat diambil salah satu restofan untuk dijadikan pedoman dalam mcmperbaiki

strategi p€masaran restoran Atom Baru.- 
Dari hasil MDS dengan tingkat stress 0,00016 dan RSQ : I didapat bahwa

posisi restoran Atom Baru berdekatan dengan posisi restoran Hongkong Posisi

iestoran Rasa Sayang berdekatan dengan posisi restoran Samudra. Sedanglian

posisi restoran EMA jauh dari keempat restoran yang lain.

Dilakukan perbaikan pada restoran Atom Baru. tJntuk variabel variasi

menu resioran Atom Baru (mean 4,42) dilakukan perbaikan dengan melihat

restoran EMA (mean 2,06), untuk variabel kualitas pelayanan restoran Atom Baru

(mean 6,87) dilakukan perbaikan dengan melihat restoran Rasa Sayang (mean

1,90), unuk variabel suasana restoran Atom Baru (mean 6'90) dilal:ukan
perbaikan dengan melihat restoran EMA (mean 2,32), dan untuk variabel rasa

restoran Atom Baru (mean 3,45) dilakukan perbaikan dengan restoran Rasa

Sayang (mean I ,32).
Dari infomrasi yang diperoleh, akan dilakukan sebagai acuan dalam

melakukan perbaikan dan menlusun strategi p€masaran bagi restoran Atom
Baru.
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