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ABSTRAKSI 


Bisnis pub dan restoran, saat ini merupakan bisnis yang penuh persaingan. 
Oleh karena itu prioritas utama dalam setiap usaha sebarusnya adalah untuk 
mendapatkan dan mempertahankan konsumen. Obsesi terhadap konsumen adalah 
faktor terpenting yang menentukan kesuksesan pada dunia usaha dan bisnis. Dalam 
duma usaha yang sangat kompetitif ini. kesuksesan akan datang pada orang-orang 
yang menyadari bahwa konsumen adaJah modal usaha yang paling penting. Karena 
konsumenlah yang membiayai semua gaji. upah. dan deviden. Jika tidak konsumen 
akan pergi ke tempat yang lebih memperhatikannya. 

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang entertainment, food 
and beverage di Surabaya, dengan berbagai strategi Colors Pub and RestaUrant 
semaksimalkan mungkin untuk mendapatkan konsumen. agar tetap bertahan di dunia 
usaha dan bisnis yang penuh persaingan ini. Salah satu cam yang digunakan adalah 
menjadikan konsumen tersebut untuk loyal yaitu dengan menjadi member. Oleh 
karena itu. berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan jumlah member. 

Penelitian .ini mendeskripsikan tentang upaya untuk meningkatkan jumlah 
member di Colors Pub and Restaurant. Dalam kesempatan ini peneliti berusaha 
untuk memahami serta mempelajari data-data yang diperoleh dati wawancara,. 
pengamatan. dan penggunaan dokumen yang erat hubungannya dengan permasalahan 
yang dibadapi yang kemudian data-data tersebut diolah sedemikian rupa sehingga 
peneliti mendapatkan asumsi &tau jawaban sementara dati masalah yang dihadapi. 
Kemudian peneliti melanjutkan penelitian untuk mendapatkan jawaban atau 
pemecahan dari permasalahan tersebut. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh k:esimpulan bahwa 
upaya-upaya yang dilakukan untuk. meningkatkan jumlah member adalah dengan 
memberikan banyak keuntungan dan kemudahan pada member, melakukan 
pendekatan personaL mengadakan perubahan-perubahan yang inovatif dan selalu 
kreatif, memperluas segmennya dengan jangkauan yang Iebih luas, melakukan 
pendekatan persuasif ke konswnen maupun ke company, menciptakan suasana yang 
nyaman dan selalu menyajikan program-program yang menarik merupakan salah satu 
faktor penting untuk. dapat menarik konsumen datang ke Colors Pub & Restaurant 
dan meningkatkan loyaJitas member. 
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