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ABSTRAK 

Pariwisata saat ini mulai menapaki kemajuan dengan meningkatnya devisa 
Negara yang diperoleh dalam sektor ini. Hal ini terbukti dari banyaknya 
wisatawan yang masuk ke Indonesia. Diantara pendapatan pariwisata diperoleh 
dalam bidang tours & travel, airline, hotel serta jasa akomodasi dan resto. Dalam 
bidang restoran yang tergabung dalam PHRI khususnya di Surabaya terdapat  
restoran yang juga berkonsep club atau pub. Adapun club atau pub ini menjual 
berbagai macam minuman baik beralkohol maupun non alkohol dan makanan 
yang dapat dinikmati ditempat maupun dibawa pulang. 

Cat’s Pajamas sebagai anak baru di bidang club n resto baru di Surabaya  
dibuka pertama kalinya di Garden Palace hotel tiga tahun yang lalu. Dalam  
penelitian ini penulis meneliti tentang strategi produk dan juga strategi harga yang 
digunakan manajemen Cat’s Pajamas Garden Palace hotel dalam upayanya 
mendatangkan dan menarik konsumen. Penelitian ini membahas tentang strategi – 
strategi yang digunakan untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Di 
samping membahas strategi penulis juga mengulas tentang perilaku konsumen 
dalam memilih produk yang ditawarkan oleh manajemen Cat’s  Pajamas  Garden 
Palace hotel. 

Metode yang digunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana 
peneliti berusaha memahami serta mempelajari data – data yang erat hubungannya 
dengan permasalahan yang sedang dihadapi , kemudian diolah sedemikian rupa 
sehingga peneliti mendapatkan data mana yang dianggap inti serta berkaitan 
langsung dengan permasalahan dari hasil selama penelitian dan mana yang han ya 
merupakan data pendukung. Setelah hal tersebut dilakukan, peneliti menelaah, 
mengkaji, dan mempelajari lebih dalam data tersebut, kemudian melakukan 
interpretasi data untuk mencari pemecahan permasalahan yang diteliti dengan cara 
membaca catatan lapangan yang diperoleh dari informan. 

Dari hasil penelitian ini menggambarkan tentang strategi – strategi tentang 
produk dan strategi penetapan harga yang dilakukan seperti diversifikasi produk 
tentang pembaruan dalam hal makanan, minuman, fasilitas , dan suasana serta 
pelayanan. Sedangkan untuk harga yaitu strategi penetapan harga berdasarkan 
biaya, strategi penetapan harga gengsi, dan strategi penetapan harga  promosi. 
Tapi menurut penulis pada akhirnya semuanya itu berkaitan dengan perilaku 
konsumen dalam membeli barang.  
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