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ABSTRAK 

Fastfood menjadi salah satu  pilihan  bagi masyarakat perkotaan yang sibuk 
dengan aktifitasnya sehingga tidak sempat memasak dan hampir tidak memiliki 
waktu untuk makan dan  berkumpul bersama dengan keluarganya, apalagi para orang 
tua yang ingin memanjakan anaknya. Dengan segala kemudahan serta fasilitas yang 
ada di dalam mall apalagi dengan kehadiran  foodcourt. Industri foodcourt yang ada 
di mall sepertinya bisa mengisi kehidupan mereka yang menginginkan sesuatu yang 
serba cepat, instan dan lengkap.  Dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu, saat 
makan sehari-hari cenderung dilakukan di rumah di mana makanan yang disajikan 
merupakan hasil dari olahan sendiri dari sang ibu.  Para istri menyempatkan diri 
untuk memasak dan meluangkan waktunya untuk sekedar makan bersama dengan 
keluarganya walaupun istri tersebut juga disibukkan dengan aktifitas di luar rumah, 
yakni bekerja. 

Oleh karena itulah, penelitian ini mengkaji masalah mengenai pemanfaatan 
foodcourt di keluarga serta faktor apa sajakah yang mempengaruhi keluarga di 
Surabaya dalam memilih foodcourt. Hal itu didasarkan pada kedatangan pengunjung 
di salah satu foodcourt di Tunjungan Plaza yang selalu ramai dikunjungi masyarakat 
khususnya oleh para keluarga. Dengan tujuan agar dapat menjelaskan mengenai 
pengaruh dari adanya foodcourt di mall khususnya di Tunjungan Plaza.  

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif, yakni 
dalam melakukan penelitian akan dihasilkan suatu data berupa pandangan dari para 
informan dan perilakunya yang bisa diamati secara keseluruhan dan rinci mengenai 
suatu fenomena sosial, yakni pola konsumsi pada masyarakat perkotaan  khususnya 
pemanfaatan foodcourt oleh para keluarga yang berlokasi di foodcourt Tunjungan 
Plaza Surabaya. Selain itu, dengan observasi dan wawancara, maka penelitian ini 
dilakukan.  

Pola konsumsi yang ada pada masyarakat khususnya para keluarga di Surabaya 
terjadi karena adanya faktor dari lingkungan, baik itu dari tingkat pendapatan, 
pendidikan, pengalaman, status sosial serta dari adanya sikap gengsi agar 
kedudukannya di dalam masyarakat dan lingkungan tersebut bisa diakui dan 
disejajarkan dengan yang lainnya. Ada lagi alasan yang mendasari keluarga untuk 
berkunjung ke foodcourt Tunjungan Plaza adalah karena fasilitasnya yang semakin 
baik seperti penambahan jumlah kursi dan meja serta free Wi-Fi yang menyebabkan 
orang betah berlama-lama di sana walaupun makanan yang dipesan telah habis 
dimakan.  
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