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BAB IV 

RUMAH MAKAN SEBAGAI KEAHLIAN USAHA ETNIS 

MINANGKABAU 

 

4.1 Rumah Makan Padang sebagai Ikon Etnis Minangkabau 

Rumah makan Padang atau biasa yang disebut dengan restoran Padang 

banyak berdiri diseluruh pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Marauke siapa 

yang tidak pernah mencicipi masakan Padang, makanan yang khas dengan 

makanan-makanan pedasnya ditambah dengan campuran kuah yang terbuat dari 

bumbu dan rempah-rempah asli Indonesia, membuat cita rasanya bisa diterima 

oleh hampir seluruh lidah masyarakat Indonesia. 

Diterimanya masakan Padang oleh kebanyakan orang membuat peluang 

tersendiri bagi para pebisnis dalam membuka usaha rumah makan Padang. 

Banyaknya rumah makan Padang yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia 

membuktikan bahwa lahan bisnis rumah makan Padang merupakan lahan basa, 

dalam data yang terungkap bahwa ada sekitar 2000 rumah makan padang yang 

terdaftar di seluruh Indonesia pada 2010, data ini didapat dari seluruh anggota 

IWAPIN (Ikatan Warung Padang Indonesia). 

Beberapa makanan khas makanan padang memang bisa diterima oleh 

kebanyakan orang, meskipun rata-rata pedas, namun beberapa rumah makan 

padang menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat sekitar, misalnya saja rumah 

makan padang yang berada di sekitar jawa tengah dan jawa timur dimana etnis 

jawa tidak terlalu menyukai rasa pedas, makan akan ada pengurangan tingkat 



33 
 

kepedasan dalam menu-menunya. Beberapa menu andalan rumah makan padang 

adalah rendang, gulai tunjang, gulai otak, ayam pop, dan lain-lainnya. 

 Dalam polling yang dilakukan oleh CNN dalam situsnya, mengatakan 

bahwa rendang yang merupakan salah satu menu andalan dalam sebuah rumah 

makan padang adalah salah satu makanan terlezat di dunia. Rendang masuk 

kedalam World’s best 50 foods dan menduduki urutan ke-11 didalamnya. CNN 

dalam situsnya CNN.com mengatakan tentang cara membuat rendang itu sendiri 

“Beef is slowly simmered with coconut milk and a mixture of 

lemongrass, galangal, garlic, turmeric, ginger and chilies, then left 

to stew for a few hours to create this dish of tender, flavorful 

bovine goodness. Tasting it fresh out of the kitchen will send your 

stomach into overdrive, but many people think it gets even better 

when left overnight.” 

CNN berpendapat bahwa rendang merupakan makanan berbahan dasar 

santan dan daging sapi, yang direbus perlahan dengan campuran bumbu serai, 

lengkuas, bawang putih, kunyit, jahe, dan cabai, dan dengan teknik tertentu dapat 

membuatnya begitu lezat. Salah satu kebanggaan bahwa masakan Indonesia 

masuk kedalam beberapa makanan terlezat didunia. 

Kebanyakan pengelola rumah makan padang adalah orang padang sendiri, 

tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang non-padang juga bisa 

membuka usaha rumah makan padang. Hal ini juga diakui oleh mbak Wati yang 

merupakan pengelola Padangmurah  

“Enggak mas yang punya orang Yogyakarta, cuma dia pinter aja 

paling ya liat peluangnya”. 

Rumah makan padang memang sudah mempunyai tempat tersendiri oleh 

kebanyakan orang di Indonesia sebagai makanan yang khas nan lezat dan bisa 

diterima oleh siapapun dan dari etnis manapun. 
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Meskipun begitu, tidak semua etnis Minang membuka usaha rumah makan 

padang, hanya segelintir saja yang membuka usaha ini, selain dikarenakan butuh 

kemampuan khusus, dan juga usaha rumah makan merupakan usaha yang 

mempunyai resiko tinggi, karena makanan atau masakan adalah produk yang 

mudah rusak (basi), sehingga terkadang malah memberikan kerugian yang besar 

bila tidak pandai dalam mengelolanya. 

Setidaknya terdapat beberapa resiko yang harus diantisipasi oleh pemilik 

bisnis rumah makan, yang pertama adalah ketahanan makanan, makanan yang 

telah dimasak seperti menu-menu yang disajikan dietalase rumah makan padang 

mempunyai daya tahan yang pendek, biasanya dalam 1 – 2 hari makanan tersebut 

sudah tidak bagus atau basi, sehingga pemilik rumah makan harus pintar-pintar 

dalam memprediksi kebutuhan setiap harinya, senada dengan pernyataan ibu Lina 

“Ya kita harus kira-kira mas bakal abis berapa buat hari ini. Untuk 

Arau Minang udah pasti makanan baru dimasak semua, karena 

kalau udah sisa kemarin udah ga enak rasanya”. 

Kedua adalah terkait penyimpanan bahan baku, bila membeli stok bahan 

baku yang banyak agar mendapatkan harga murah, maka pemilik rumah makan 

harus mempunyai alat penyimpan bahan baku yang mampu menyimpan bahan 

baku dalam jangka waktu yang panjang seperti kulkas. 

Ketiga adalah kenaikan harga bahan baku, rumah makan padang sendiri 

yang mempunyai banyak menu beragam pastinya membutuhkan bahan baku yang 

beragam pula. Pemilik rumah makan harus pandai-pandai dan mampu 

mengantisipasi bila ada kenaikan harga, misalnya menghadapi hari raya 

keagamaan yang biasanya membuat beberapa kebutuhan pokok mengalami 

kenaikan harga, dan masih banyak resiko lainnya. 
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Menjamurnya rumah makan padang tidak hanya di Negara Indonesia 

tercinta, tapi juga rumah makan padang sendiri sudah merambah ke beberapa 

negara diluar Indonesia seperti Malaysia, Cina, dan beberapa negara Eropa. 

Menjamurnya rumah makan padang diluar negeri ini meyakinkan kita bahwa 

makanan Indonesia juga mampu diterima oleh kalangan masyarakat dunia.  

Salah satu rumah makan padang yang terkenal adalah rumah makan 

padang sederhana, yang sudah mempunyai puluhan cabang baik di Indonesia 

ataupun di Malaysia. Bustaman sebagai pemilik sah restoran sederhana ini 

merupakan etnis Minangkabau asli yang lahir di Lintau Buo, Sumatera Barat. 

Dengan kecakapannya dalam mengelola rumah makan padang, dan kegigihannya 

dalam bekerja, akhirnya dia mampu membuat rumah makan sederhana begitu 

terkenal. Kini Bustaman sudah bisa menikmat hasil jerih payahnya. Rumah 

Makan Padang Sederhana miliknya sudah tersebar hampir di seluruh wilayah 

Indonesia hingga Malaysia, baik atas nama sendiri maupun investor melalui 

sistem franchise (readersdigest.co.id diakses pada 21 Juli 2014). 

Bustaman merupakan salah satu anak Minang yang sukses dengan usaha 

rumah makan padangnya. Masih banyak anak-anak Minang lainnya yang sukses 

dengan usaha-usahanya, baik berupa usaha rumah makan padang, ataupu usaha-

usaha lainnya. Kegigihan dalam usaha inilah yang sangat melekat kepada orang 

Minang, keinginan merantau ke tempat yang tidak pernah diketahui untuk 

mengadu nasib merupakan semangat juang untuk berusaha lebih baik dan yang 

nantinya akan pulang kekampung halaman dan membantu kesejahteraan 

kampung. 
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Rumah makan padang yang sudah besar biasanya memang sudah 

berbentuk waralaba, agar mudah dalam mencari investor karena sudah 

mempunyai peraturan dan target yang terstruktur. Rumah makan sederhana milik 

Bustaman, rumah makan padang Padangmurah milik pak Agung merupakan 

contoh rumah makan yang memang sudah mendaftarkan namanya menjadi hak 

paten, sehingga tidak boleh ada yang menggunakan nama itu selain pemiliknya 

dan cabang-cabangnya. Mereka menggunakan konsep waralaba ini memang 

bertujuan untuk menjaring investor yang mempunyai dana lebih namun bingung 

memulai usaha darimana. 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 menyebutkan bahwa 

waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan 

dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau pertemuan dari 

ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan 

persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan 

atau penjualan barang dan jasa. 

Sistem waralaba memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, 

dimana pemilik waralaba mampu mengembangkan bisnisnya dengan sangat cepat, 

dan bagi investor yang membeli suatu waralaba biasanya sudah mampu 

mendapatkan laba dalam waktu singkat karena sudah mempunyai nama dalam 

usahanya. 

Sistem waralaba dalam Islam sebenarnya diperbolehkan, karena 

menyangkut kegiatan muamalah yakni kegiatan antar seseorang dengan orang 

lain. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang seluruh kegiatannya 

diperbolehkan kecuali yang diharamkan oleh Allah S.W.T berbeda dengan 
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kegiatan ibadah kepada sang pencipta dimana semua kegiatan dilarang kecuali 

yang diperintahkan karena merupakan suatu bid’ah. 

Sistem waralaba yang sedang marak diduni bisnis merupakan strategi baru 

dalam pemasaran perusahaan, dimana mampu membuat pasar menjadi lebih luas 

dan mendatangkan profit yang tidak sedikit. Sistem waralaba sendiri sebenarnya 

merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama (syirkah). Hal ini disebabkan 

karena dengan adanya perjanjian waralaba ketika franchisor dan franchisee 

melakukan kontrak kerjasama, maka secara otomatis diantara mereka terbentuk 

hubungan kerja sama dalam jangka waktu tertentu. 

Waralaba diperbolehkan asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang 

telah ditetapkan baik di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Setidaknya ada 7 hal 

yang dilarang didalam Islam dalam ber-muamalah dalam hal ini khususnya 

berwaralaba, yaitu : (1). Maysir, yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) 

yang mematikan sector riil dan tidak produktif. (2). Asusila yaitu praktik usaha 

yang melanggar kesusilaan dan norma social. (3). Gharor yaitu segala transaksi 

yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu 

pihak. (4). Haram, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan 

syari’ah. (5). Riba, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas 

dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan 

pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong 

usaha yang berbasis kemitraan yang saling menguntungkan dan kenormalan 

bisnis, disamping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan pendzaliman 

oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar 

rendah. (6). Ihtikar, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan 
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permainan harga. (7). Berbahaya, yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang 

membayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan mashlahat 

dalam Maqashid Syari’ah (peraturan yang berupa perintah ataupun larangan). Jadi 

selama tidak melanggar salah satu larangan diatas, maka waralaba dihalalkan 

didalam Islam. 

4.2 Price Setting Sebagai Alat Penentu Keuntungan 

Bila kita mendengar rumah makan atau restoran pasti akan terbayang 

tempat makan yang besar dan akan dilayani oleh pelayan, diberikan menu yang 

sangat banyak dengan harga yang sangat fantastis. Tidak berbeda jauh dengan 

kebanyakan restoran padang kelas menengah yang ada di Indonesia, namun yang 

menarik biasanya dari sebuah restoran padang adalah nasi ukuran satu porsi nasi 

yang biasanya dibentuk dengan mangkuk khusus ataupun tempurung kelapa, dan 

juga kelihaian pengantar makanan yang membawa banyak piring dilengannnya. 

 Disamping keunikan-keunikan tersebut, rumah makan padang sendiri 

menawarkan makanan khas padang dengan campuran bumbu-bumbu khas 

Indonesia seperti lengkuas, serai, cabai, kunyit, bawang merah, bawang putih, 

ketumbar dan lain-lainnya. Campuran bumbu tersebutlah yang membuat makanan 

padang begitu lezat dan membuat penikmatnya ketagihan dengan rasanya yang 

khas. 

 Menu-menu yang disajikan juga tidak kalah dengan restoran bintang lima, 

rumah makan padang menawarkan makanan mulai dari olahan daging ayam 

seperti ayam bumbu dan ayam pop, olahan daging seperti rendang, dan menu-
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menu lainnya seperti gulai tunjang, gulai otak. Olahan ini dimasak oleh tukang 

masak yang handal sehingga menciptakan rasa yang lezat. 

 Pemilihan bahan baku yang tepat dan masih segar dilakukan oleh rumah 

makan padang, biasanya mereka melakukan pembelanjaan setiap pagi sebelum 

rumah makan padang dibuka atau malamnya setelah rumah makan tutup, ini 

tergantung manajemen produksi masing-masing rumah makan. Hal ini diakui oleh 

mbak wati selaku pengelola rumah makan Padangmurah  

“Iya setiap hari, setiap pagi dianterin sama suppliernya. Sistemnya 

semalam sebelumnya kita mesen atau order lah istilahnya,biasanya 

setelah kita tutup dan beres-beres, besok paginya dianterin 

langsung sama suppliernya”. 

 Sedikit berbeda dengan sistem persediaan dengan Padangmurah, mas 

Yusuf selaku pengelola rumah makan padang  

“1.5 juta buat belanjanya, belanja dipasar tiap pagi mas”.  

Memang berbeda setiap manajemen persediaan tiap-tiap rumah makan, 

padang murah menggunakan supplier tetap dan menggunakan jasa antar karena 

memang bahan-bahan yang dibeli dalam jumlah banyak, sedangkan untuk rumah 

makan minang jaya dilakuka sendiri karena membeli bahan dalam jumlah yang 

lebih sedikit. 

 Penakaran satu porsi makanan menggunakan mangkuk khusus ataupun 

dengan tempurung kelapa tidak hanya keunikan dirumah makan padang semata, 

mereka menggunakan itu agar bisa menghitung kira-kira berapa nasi yang akan 

habis dalam sehari. Penggunaan takaran dalam satu porsi, membuat tukang masak 

bisa mengira-ngira berapa kilogram nasi yang harus dimasak untuk hari itu. Hal 

ini sangat terkait dengan penentuan harga masakan padang itu sendiri. 
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Disamping itu, dalam bagian lauk ada penakarannya tersendiri, dari 

penakaran setiap komponen dalam setiap porsi makanan, maka pemilik rumah 

makan padang bisa menentukan harga jual masakannya. Mas Yusuf pun 

berpendapat demikian 

“Ya kita itung-itung mas, kalau satu kilogram daging, biasanya 

bisa jadi 25-30 potong buat rendang, biasanya sih dibikin 27 

potong, biar ga terlalu tebal dan terlalu tipis. Kalau terlalu tipis 

nanti pelanggannya bisa pergi, kalau terlalu tebal nanti untungnya 

malah sedikit. Jadi pintar-pintarnya kita aja mas”.  

Penakaran-penakaran tersebut dilakukan agar nantinya pemilik rumah 

makan mampu mengira-ngira harga pasti dalam sebuah menu. Kebanyakan 

pemilik rumah makan padang memang hanya mengira-ngira, tidak ada hitungan 

pasti, selama mereka tidak merasa rugi maka tidak menjadi masalah. Mas Yusuf 

juga membenarkan hal tersebut  

“Dikira-kira aja mas, dagingnya satu potong berapa, bumbunya 

dipatok berapa, nanti tinggal digabung”. 

Jarang kita mendengar rumah makan Padang bangkrut atau gulung tikar, 

hal ini disebabkan bahwa rumah makan Padang merupakan usaha dimana banyak 

orang membutuhkan produknya, karena mereka menyediakan kebutuhan pokok 

sehari-hari manusia yakni makanan. Selain itu sistem penghitungan harga menu 

yang unik menggunakan takaran mangkuk atau tempurung kelapa, beberapa 

rumah makan Padang menggunakan sistem mato atau mata dalam bahasa 

Indonesia dalam sistem penggajiannya. Hal ini sama dengan sistem poin dimana 

setiap karyawan mendapatkan mato masing-masing tergantung jabatan yang 

dimilikinya. 
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Dalam dunia bisnis selama ini belum ditemukan suatu sistem tandingan 

dalam pemberian imbalan kepada sumber daya manusia yang dipekerjakan. 

Sistem yang dianggap sangat menonjol karena lebih menyentuh rasa keadilan itu 

dalam bisnis restoran Minang dikenal dengan sistem mata. Secara historis belum 

ada data-data akurat yang dapat menjelaskan kapan sistem mata ini mulai 

diterapkan dalam restoran Minang dan siapa yang menjadi "bapak" atau penemu 

sistem mata ini (Naim, 1987:25-26) 

Sistem mato memang belum diterapkan di banyak kegiatan usaha di 

Indonesia, baik dalam usaha kecil, menengah ataupun usaha berlevel korporat 

sekalipun. Sistem mato membuat seakan-akan para karyawan yang bekerja adalah 

pemilik dari usaha tersebut, karena gaji yang didapat berdasarkan besarnya laba 

yang didapat dari perusahaan. 

Naim (1987:26) juga menjabarkan tentang pembagian laba yang 

diterapkan dalam sistem mato  bahwa pembagian laba bersih pada restoran 

Minang dilakukan dalam waktu 2 atau 3 bulan sekali, paling banyak 6 kali 

setahun. pembagian laba dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh setiap 

karyawan restoran, mulai dari tukang cuci, tukang masak, sampai kepada kasir 

dan pemilik yang biasanya sekaligus sebagai manajer. 

Mato disini adalah ekuivalen presentase bagian. Mata yang terbesar 

diterima pemilik, namum matanya tidak sampai 20% dari semua mato, bila 

diformulakan maka sebagai berikut : 
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D   =   Lb    x     

Tabel 4.1 

Formula Perhitungan Mato 

 

 

 

 

 

D = Dividen 

Lb = Laba Bersih 

M = Mato 

NM = Jumlah Mato 

Dari bagan diatas terlihat bahwa yang membedakan penerimaan ialam M 

masing-masing tenaga kerja. Sedangkan yang amat menentukan turun naiknya 

penerimaan tergantung pada besar kecilnya Lb. Jika Lb membesar, maka 

penerimaan akan meningkat karena M berlaku tetap, kecuali jika terjadi promosi 

peringkat tenaga kerja dari jabatan yang rendah selama ini ke jabatan diatasnya. 

Meningkatnya Lb juga dipengaruhi tingginya putaran setiap hari, kecilnya 

pengeluaran dan dapat dibatasinya pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu 

(Naim, 1987:27). 

Berbeda dengan sistem penggajian tetap atau fix rate. Beberapa karyawan 

yang mendapatkan gaji tetap biasanya akan biasa juga dalam bekerja, karena tidak 

mempunyai tantangan dalam bekerja, bekerja giat ataupun bekerja biasa akan 

mendapatkan gaji yang tetap, begitulah kebanyakan pemikiran orang-orang yang 

mendapatkan gaji tetap. 

Arau Minang sendiri dulu menerapkan sistem mato namun karena sudah 

ganti kepemilikan dan manajemen, maka sistem mato itu juga berganti menjadi 

sistem dikebanyakan rumah makan lainnya, bu Lina mengatakan demikian 

  M 

NM 
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“Dulu gitu mas, pakai sistem yang seratus hari itu, tapi sekarang 

kan udah ganti, jadi ya biasa aja kaya (rumah makan) yang 

lainnya”. 

Stigma negatif yang sering muncul dikalangan masyarakat adalah masakan 

Padang identik dengan harga yang mahal, karena memang jelas bumbu yang 

digunakan dalam masakan Padang tidak sedikit, sehingga harga bumbu dan 

pembuatannya dimasukan dalam harga jual masakan Padang itu sendiri, sehingga 

membuat harga jualnya naik. Namun seperti orang kebanyakan orang bilang 

bahwa rasa tidak pernah bohong, harga mahal yang ditetapkan oleh rumah makan 

Padang sebanding dengan cita rasa makanan yang ditawarkan, dengan kenikmatan 

cita rasa padang yang khas, membuat orang-orang akan berpikiri ulang bahwa 

harga yang ditawarkan sebanding dengan apa yang mereka dapat. 

Sejalan dengan pemikiran tersebut, mbak wati sebagai salah satu informan 

yang merupakan pengelola Padangmurah di Malang juga mengatakan hal yang 

sependapat  

“Jadi kita beda sama rumah makan Padang biasa. Kita cuma main 

dingurangin porsi bumbu Padangnya aja mas. Biasanya kalau 

padang biasa pakai satu sendok besar, kita pakai satu sendok kecil, 

potongan lauknya kaya ayam dan rendang juga kecil kecil mas, 

terus juga santan, kalau kita makan di Padang mahal pasti beda 

aroma khasnya dan kekentalan santannya sama Padangmurah”.  

Mbak Wati sebagai pengelola Padangmurah juga beranggapan bahwa rasa 

yang diberikan Padangmurah dengan rumah makan padang lain berbeda, karena 

biaya pembuatan masakannya pun berbeda. 

Banyaknya rumah makan Padang yang bertebaran di Indonesia khususnya 

di Malang, membuat variasi rasa yang berbeda-beda. Setiap tukang masak atau 

koki mempunyai resepnya yang berbeda-beda dalam membuat masakannya. Mas 
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Yusuf misalnya, pemilik rumah makan Padang didepan pintu masuk teknin 

Brawijaya ini menggandeng istrinya yang merupakan orang Padang untuk 

memasak masakan Padang untuk rumah makan miliknya, ketika ditanya darimana 

resep masakan Padangnya, dia hanya menjawab bahwa istrinya adalah anak 

pemilik rumah makan Padang sehingga tidak terlalu sulit. 

Tukang masak atau koki merupakan orang yang paling penting dalam 

setiap rumah makan padang, dialah yang bertanggung jawab atas setiap masakan 

yang dijual di rumah makan padang. Untuk beberapa rumah makan yang sudah 

lumayan besar biasanya tukang masak mempunyai tim kerjanya sendiri. Tukang 

masak terdiri dari bagian belanja yang mengurusi pembelanjaan bahan-bahan 

masakan ataupun kepentingan rumah makan, lalu ada tukang sanduak yang 

biasanya berdiri didekat etalase makanan, dia bekerja menuangkan nasi dan 

menyiapkan lauk-lauk yang akan dihidangkan. Selanjutnya, ada bagian tengah 

yang biasanya mengantarkan makanan yang akan dihidangkan kemeja pelanggan. 

Dan terakhir adalah bagian cuci, dia bertugas mencuci piring-piring dan gelas-

gelas kotor. 

Tukang masak sendiri biasanya mempunyai kemampuan khusus, tidak 

hanya kemampuan memasak tapi juga kemampuan bekerjasama dengan timnya. 

Sulitnya mencari tukang masak yang handal juga diakui oleh beberapa pemilik 

rumah makan padang. Tukang masak yang handal biasanya orang asli padang atau 

etnis minang yang memang terbiasa memasak. Bahkan pencarian tukang masak 

oleh pemilik rumah makan padang sampai merambah ke dunia maya, peneliti 

menemukan beberapa pemilik rumah makan padang membuka lowongan 

pekerjaan sebagai tukang masak di beberapa forum internet, mereka menawarkan 
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gaji yang lumayan besar dan bonus-bonus bila nantinya usahanya berkembang. 

Ibu Lina pun berpendapat mengenai koki ini. 

“Koki saya dari Arau Minang yang dulu mas, gamau ganti karena 

nanti rasanya takut berubah, udah sreg juga sama koki ini”. 

Sulitnya mencari tukang masak juga memberikan beberapa celah untuk 

berbuat kurang baik, beberapa pemilik rumah makan padang biasanya mengambil 

tukang masak rumah makan padang lain atau dalam istilahnya “dibajak”. Dengan 

menawarkan gaji yang lebih besar dari rumah makan padang sebelumnya, mampu 

membuat beberapa tukang masak tergiur, namun sistem bagi hasil yang 

diterapkan oleh pemilik rumah makan padang dengan tukang masak biasanya 

mampu mencegah pembajakan tukang masak ini. 

Terlepas dari semua itu, masakan padang sudah mempunyai tempat dihati 

para penikmatnya, mereka akan merogoh kocek lebih dalam agar bisa menikmati 

masakan padang yang khas tersebut. Rumah makan Sederhana ataupun Sari Ratu 

yang merupakan restoran padang yang bisa disebut restoran padang keals atas 

memberikan tidak hanya masakan padang yang khas, tapi juga pelayanan yang 

luar biasa. Pelayanan inilah yang memberikan pengalaman makan berbeda bagi 

para pelanggannya. 

Sempat merebak isu mengapa masakan padang begitu enak yang 

disebabkan ada kandungan ganja ada didalam masakan padang. Diterimanya 

masakan padang dilidah kebanyakan masyarakat Indonesia disebabkan 

penggunaan rempah-rempah khas Indonesia itu sendiri, dan juga pengadaptasian 

masakan-masakan padang dibeberapa tempat bukan dikarenakan menggunakan 

ganja atau bahan-bahan adiktif lainnya, misalnya tingkat kepedasan di rumah 
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makan padang di padang itu sendiri pasti akan berbeda dengang rumah makan 

padang di pulau jawa yang mayoritasnya etnis jawa dan tidak terlalu suka dengan 

masakan pedas. Menu-menunya juga bervariasi mengikuti makanan kegemaran di 

tempat rumah makan padang itu berdiri. Mbak wati juga mengatakan hal yang 

demikian  

“Kita ada ayam kecap, di rumah makan Padang adakah ayam 

kecap? Ga ada kan. Ada juga tahu isi, pindang goreng, ya kita 

beda, bidikan pasar kita emang beda”. 

4.3 Rumah Makan Padang Sebagai Suatu Konsep Kebaikan 

 Malang merupakan tempat yang sangat strategis untuk membuka sebuah 

bisnis, dikelilingi universitas-universitas yang mempunyai banyak mahasiswa, 

tentu Malang menjadi lahan yang sangat basah dalam mengeruk keuntungan. 

Banyaknya mahasiswa Malang yang indekos karena merupakan perantauan 

membuka lahan bisnis kuliner menjadi hal yang sangat menguntungkan. 

Padangmurah untuk beberapa orang masih terasa asing, merk dagang yang 

sedang mengepakkan sayapnya ditanah air ini mulai merintis usahanya beberapa 

tahun terakhir. Dengan konsep yang sangat unik yakni menjual masakan padang 

dengan harga yang murah, tentu akan mampu menarik peminat kuliner untuk 

sekedar mengisi perut atau mencicipi masakan padang dengan harga yang 

terjangkau.  

Malang merupakan cabang kesekian yang dimiliki oleh Padangmurah, 

menawarkan harga murah dalam sebuah makanan merupakan hal biasa, tapi 

Padangmurah menawarkan harga murah sebuah makanan yang biasanya mahal, 

inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi Padangmurah. 
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Padangmurah sendiri menggunakan sistem prasmanan dalam sistem rumah 

makannya. Pelanggan mengambil piring sendiri dan mengambil nasi sesuka 

hatinya, Padangmurah membebaskan pelanggan mengambil nasi sebanyak 

mungkin, ini memberikan kesan tersendiri bagi pelanggan, karena rata-rata 

pelanggan Padangmurah adalah mahasiswa yang indekos disekitaran Universitas 

Brawijaya dan Polinema. Sebagai mahasiswa indekos terutama bagi kaum laki-

laki, tidak terlalu mementingkan lauk, mereka lebih mementingkan banyaknya 

nasi yang bisa dimakan, sehingga kebanyakan mahasiswa laki-laki akan memilih 

makan diPadangmurah dibanding rumah makan padang atau tempat makan 

lainnya. 

Sistem prasmanan yang diterapkan oleh Padangmurah tidak terlepas dari 

niatan pengelola untuk membantu mahasiswa yang biasanya memang 

membutuhkan asupan makanan yang tidak sedikit. Mbak Wati menambahkan  

“Ya itung-itung amal sih mas, kasian mahasiswanya. Bahkan 

dicabang Landungsari ada mahasiswa yang makannya Cuma nasi 

sama telor dan ga pakai minum, ya saya kasih air putih aja, kasian 

soalnya mas ngeliatnya. Awalnya pas pertama kali saya kerja disini 

ya bingung, masa iya bisa untung sih prasmanan gini nasinya, tapi 

selama ini emang untung terus sih mas.” 

Padangmurah memang mempunyai target pasar adalah mahasiswa yang 

kuliah di Malang, mahasiswa yang mempunyai kocek yang terbatas memberikan 

keterbatasn dalam memilih makanan yang dimakan. Kegiatan usaha yang 

sekaligus amal terhadap para mahasiswa ini secara tidak langsung memberikan 

manfaat kepada Padangmurah itu sendiri, selain sebagai alat promosi, kebijakan 

ini memberikan tempat tersendiri bagi para pelanggannya, dan pelanggannya akan 

memberikan kesan positif kepada Padangmurah. Disamping itu kebijakan ini juga 
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bisa digunakan sebagai media promosi oleh Padangmurah melalui pelanggannya, 

atau yang biasa disebut dengan word of mouth marketing. 

Word of Mouth (WOM) atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan 

proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu 

maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk 

memberikan informasi secara personal (Kotler & Keller,2007). 

 Pemberian rekomendasi yang positif terkait Padangmurah kepada orang 

lain, memberikan alat pemasaran secara gratis bagi Padangmurah itu sendiri. 

Dengan word of mouth Padangmurah mampu mengalokasikan biaya 

pemasarannya dengan mempertahankan sistem prasmanannya. 

Pak Agung sebagai pemilik langsung nama Padangmurah juga mempunyai 

rumah makannya sendiri dibilangan Yogyakarta, bahkan menurut penuturan 

Mbak Wati, Pak Agung menggratiskan untuk para pembelinya di hari Senin dan 

Kamis, ini dilakukan pak Agung atas perhatiannya kepada orang-orang yang 

melakukan puasa sunnah Senin dan Kamis. Konsep Islam dan kebaikan-

kebaikannya sangat melekat di Padangmurah sendiri, konsep kebaikan terhadap 

sesama manusia ini memang telah diajarkan dalam agama Islam, dalam firman 

Allah S.W.T dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 yang bermakna sebagai berikut 

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apa pun, niscaya 

dia akan melihat (balasan) nya”. 

Maka tidak heran bila kita melihat banyak cabang Padangmurah di pulau 

Jawa, dengan waktu yang singkat pak Agung mampu mengembangkan bisnisnya 

dengan sangat pesat, dengan puluhan cabang hanya di pulau Jawa. Selain 
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mempunyai tujuan komersial untuk mendapatkan keuntungan, bisnisnya juga 

diselipkan dengan tujuan amal yakni dengna membantu dengan sesama manusia. 

Tabel 4.2 

Matriks Analisis Indeksikalitas Rumah Makan Padang 
Indeksikalitas Makna Kebudayaan Refleksivitas 

1. Belanja 

2. Bumbu 

3. Harga 

4. Menu Masakan 

5. Gaji 

 
 

 

 

 

Rumah makan padang 

merupakan bisnis kuliner 

khas yang selalu 

dibutuhkan setiap orang 

setiap harinya 

Price setting Sosial 

Tujuan usaha tidak hanya selalu 

mencari keuntungan, dengan 

konsep price setting sosial tidak 

hanya mendapatkan keuntungan 

tetapi juga mampu membantu 
sesama yang efeknya jangka 

pendek dan jangka panjang. 

 

Turn Over Tinggi 

Rumah makan sebagai usaha yang 

selalu dicari pelanggan setiap saat 

karena menjual kebutuhan sehari-

hari tidak perlu menerapkan harga 

yang tinggi, berfokus pada turn 

over yang tinggi dapat 

meningkatkan laba dengan sangat 

pesat. 
 

Belanja 

Belanja disini adalah pembelian 

bahan-bahan atau biasa disebut 

dengan manajemen persediaan, hal 

ini menjadi hal yang paling krusial 

dalam bisnis rumah makan padang, 

bila ada kesalahan dalam waktu 

pembelian akan berdampak pada 

keuntungan yang akan didapat. 

Perkiraan jumlah belanja juga 
harus diperhitungkan, pembeliaan 

yang terlalu banyak dikarenakan 

suatu hal justru membuang-buang 

bahan baku dan tidak efisien. 

 

Bumbu 

Salah satu komponen dalam biaya 

pengeluaran yang mempunyai nilai 

sedikit, perhitungan penggunaan 

bumbu juga harus digunakan, 

terlalu sedikit akan membuat rasa 

makanan berubah, terlalu banyak 
justru menambah biaya 

pengeluaran rumah makan. 

 

Harga 

Harga mahal merupakan 

konsekuensi produk yang mahal 

juga, ditarik dari HPP yang tinggi 

membuat harga jual mahal. Namun 
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harga jual yang mahal harus 

dibarengi dengan kualitas makanan 

yang tinggi sehingga pelanggan 

merasa puas dan tidak tertipu. 

 

Menu Masakan 

Tersedianya menu yang lengkap 
menjadi nilai tambah tersendiri 

bagi rumah makan. Menu yang 

lengkap membuat pelanggan 

nyaman bisa memilih menu apa 

saja yang mereka inginkan. 

Sebaliknya, sekali saja pelanggan 

mengetahui bahwa menu tidak 

lengkap, maka mereka akan 

berpikir 2 kali untuk kembali ke 

rumah makan tersebut 

 


