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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang    

 Seiring dengan perkembangan zaman yang sudah memasuki era globalisasi 

atau yang biasa disebut era pasar bebas, banyak para pakar dibidangnya seperti 

pakar ekonomi dan lain-lain sering mencetuskan kata tersebut. Kata “globalisasi” 

sendiri secara populer diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebar secara cepat 

dan luas sehingga hampir tanpa batasan. Globalisasijugaseringdisebut proses 

multidimensional yang meliputiaspek ekonomi, politik, lingkungan, 

institusionalisasi teknologi dan budaya (Tomlinson2007). 

 Globalisasiinisangatberdampakpadateknologiinformasidanjugaperubahang

ayahidupseseorangataudengan kata lain (life style), karenaglobalisasi merupakan 

koneksi global ekonomi, sosial, budaya dan politik yang semakin mengarah ke 

berbagai arah di seluruh penjuru dunia dan merasuk ke dalam kesadaran 

kita.Perubahan yang 

semakincepatinimenyebabkanbanyakhalmengalamipergeseranatauperubahanfungs

i. 

 Pergeseranatauperubahan yang 

terjadijugadapatberdampakkepadabeberapaaspekdalamkehidupansepertiperubahan

fashion yang semakin 

modern,terjadijugapadabahasadimanamasyarakatsudahseringmenggunakanbanyak
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bahasadalamberinteraksidengansesamanya, 

danpergeseranatauperubahaninijugaberdampakpadamakanan. Masyarakat 

Indonesia saatinitidakhanyaterpakupadakuliner Indonesia saja, 

namunberbagaikulinerdarinegara lain sepertiWestern food, Chinese food, 

Japanese food dan lain-lain. Hal inidipengaruhidaripemenuhankeinginanpasar di 

Indonesia dansekaligusmenjadipeluangbisnis yang 

potensialsehinggabanyakbermunculanusaharestoran yang menyajikan menu 

makanan non Indonesia.Banyaknyarestoran yang 

adaterlihatpadapertumbuhanusaharestoran di Indonesia menurutdata 

dariBadanPusatStatistik.Pertumbuhan di sektorHotel danRestoranmenjadi5,93% 

dimanamengalamilajupertumbuhansebanyak 1,07% yang 

berartimengalamipertumbuhantertinggikeduasetelahpertumbuhanindustripengolah

an. 

 

 
Gambar 1.1 LajuPertumbuhandanSumberPertumbuhanTahun 2013 
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Sumber :BeritaResmiStatistik No. 16/02/Th. XVII, 5 Februari 2014 
  

Pertumbuhan Usaha Restoran/Rumah makan di beberapa provinsi di 

Indonesia terjadi cukup signifikan, terlihat dari tabel berikut ini : 

 

Tabel 1.1. Jumlah Usaha Restoran/Rumah Makan Menurut Provinsi Tahun 2010 

 

Sumber :www.kemenkeu.go.id 2014 

 Pertumbuhansangatpesatterjadi di DKI Jakarta denganjumlahusaha 

1359restoran/rumahmakan yang memilikipersentase 46.6%, 

disusuldenganberbagaiprovinsilainnya yang jumlahnyatidaksebanyak DKI 

Jakarta. Pertumbuhanyang paling tinggiterjadipadarestorandalamprovinsi-provinsi 

di Indonesia yang bergerakpadamakananalabaratyaituAmerikadanEropa, 

sepertipadatabelberikut: 
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Tabel 1.2distribusibanyaknyausaharestoranberskalamenengahmenurutprovinsidanjenismasakan 
yang disajikantahun 2011  

 

 

Sumber :www.bps.go.id 

Dilihatpadatabeldiatas, 

jenismasakanAmerikadanEropamerupakanjenismakananyang pertumbuhannya 

paling pesatbiladibandingkandenganjenismasakanlainnya, selainmasakan 

Indonesia.Banyakperusahaanmelirikkesempatanuntukmembukausahamakananala

baratterutamaAmerikadanEropa.  
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MelihatpertumbuhanmakananalabaratyaituAmerikaEropa yang 

semakintinggi, PT. Wanata 

JayaCiptamelirikkesempatandalamberbisnismakananalabarattersebut. Perusahaan 

inimembukarestorandandikenalolehmasyarakatdengannama Nanny’s Pavillon. 

Semakinbanyaknyausahamakananalabarat di Indonesia membuatkonsumen yang 

menggemarimakananalabaratinimemilikibanyakpilihan.Banyaknyapilihaninimenc

iptakansuasanapersaingan.Setiapperusahaan yang 

mempunyairestoranalabaratakanberlomba agar 

memperolehperhatianlebihdarikonsumen. Perusahaan akanterusmencaricara yang 

diterapkanpadarestorannya agar konsumenmerekameningkatdanterus loyal 

kepadarestorannyadibandingnyadenganrestoranbaratlainnya.Usaha-usaha yang 

dilakukanbermacam-macam. Salah 

satucaramemenangkanpersainganusahadiantarakompetitoradalahdengancaramelak

ukankegiatanpemasaran (marketing).  

Kotlerdan Keller (2009), mendefinisikanmarketing 

sebagaifungsiorganisasidansatu set proses untukmenciptakan, 

mengkomunikasikandanmenyampaikannilaikepadapelangganuntukmembangunhu

bunganpelanggan yang memberikankeuntunganbagiorganisasidanpihak-pihak 

yang berkepentinganterhadaporganisasi. MenurutKotler (2003) marketing mix 

dapat diartikan sebagai sekumpulan dari variabel-variabel yang dapat 

dikendalikan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengejar tingkat penjualan 

yang diinginkan dalam pasar sasaran atau dengan kata lain 4P merupakan 

kombinasi dari variabel-variabel pemasaran yang merupakan faktor internal yang 
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berada dalam jangkauan yang dapat dikendalikan oleh perusahaan.Formula 

tradisionaldarimarketing mix inidisebut 4P – product (produk), price (harga), 

place (tempat/distribusi), danpromotion (promosi).Dalampromosi, Kotler (2005) 

mengatakan bahwa unsur bauran promosi (promotion mix) terdiri atas lima 

perangkat utama dan salah satunya adalah Public Relations. 

 Public Relations mempunyai peran penting dalam setiap perusahaan. 

Public Relations  bersifat integratif dalam manajemen organisasi tempat Ia 

bekerja. Public Relations merupakan satu bagian dari satu nafas yang sama dalam 

organisasi tersebut. Public Relations harus memberi identitas organisasinya 

dengan tepat dan benar dan harus mampu dalam mengkomunikasikannya 

sehingga publik menaruh kepercayaan dan mempunyai pengertian terhadap 

organisasi tersebut secara jelas.Tugas seorang eksternal Public Relationsbagian 

untuk ke luar adalah untuk mengusahakan tumbuhnya sikap dan citra (image) 

masyarakat yang positif terhadap segala kebijakan dan langkah-tindakan 

organisasi/perusahaannya. 

 Menurut Sutojo (2004) yang dikutip dalam buku Handbook of Public 

Relations citra perusahaan dianggap sebagai persepsi masyarakat terhadap jati diri 

perusahaan atau organisasi. Menurut Sutojo (2004) yang dikutip Ardianto  

manfaat citra perusahaan yang baik dan kuat yakni : daya saing jangka menengah 

dan panjang yang mantap, dapat menjadi perisai selama krisis, menjadi daya tarik 

eksekutif handal yang merupakan aset perusahaan, meningkatkan efektivitas 

strategi pemasaran, dan juga citra perusahaan yang baik dapat menghemat biaya 

operasional. 
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PT. Wanata Jaya Cipta (Nanny’s Pavillon) 

melakukanbeberapastrategiPublic Relationsagar 

citraperusahaanpositif.Sepertisalahsatunya yang sudahada di 

penelitiansebelumnyamengenaikeberhasilandaristrategicustomer relationship 

management Nanny’s 

PavillonAlamSuteradalamrangkamembangunloyalitaspelanggan, Olehkarenaitu, 

Penelitimerasatertarikuntukmengambilmasalahpokok: “StrategiPublic Relations 

PT. Wanata Jaya Cipta (Nanny’s Pavillon) dalamMembentuk Citra Positif 

Perusahaan berdasarkanThe Corporate Image Jigsaw di mataKonsumen”.  

I.2.  Identifikasi Masalah 

 Persaingan ketat dalam dunia bisnis restoran semakin ketat terutama bisnis 

restoran yang menyediakan menu ala barat. Menurut observasi Peneliti, di dalam 

sebuah pusat perbelanjaan seringkali ditemukan 3-4 restoran yang menyediakan 

menu bertemakan barat (western food). Akan tetapi setiap restoran yang menjual 

makanan ala barat ini tetap memiliki pelanggannya masing-masing walaupun 

memiliki banyak kompetitor. 

 PT. Wanata Jayacipta (Nanny’s Pavillon) merupakan salah satu 

perusahaan yang menjual makanan ala barat (western food) dari banyak 

perusahaan lainnya seperti Pancious, Beatrice Quarters, Pizza Hut, Pizza 

Marzano,  dan lain-lain yang telah beredar di pusat perbelanjaan besar di 

Indonesia, khususnya Jakarta. Berbeda dari kompetitor lainnya, PT. Wanata Jaya 

Cipta (Nanny’s Pavillon) memiliki konsep unik tersendiri dari segi interior yang 
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memiliki konsep berbeda-beda dan konsep unik ini sangat membedakan dengan 

kompetitor lainnya yang sama-sama menjual makanan ala barat (western food) 

kepada konsumen, dan hal ini didukung oleh data dari travel.kompas.com yang 

mengulas tentang keunikan yang pas dengan konsep yang diterapkan Nanny’s 

Pavillon. Hal tersebut terkait dengan indikator citra positif yaitu identitas sebuah 

perusahaan dan personality, di mana Nanny’s Pavillon memiliki identitas dan 

personality yang unik dan sudah sesuai dengan konsepnya. 

 Perusahaan yang sudah ada sejak 2009 ini membuka restorannya pertama 

kali di Bandung, Indonesia (Nanny’spavillon 2009), selanjutnya mereka 

mengekspansi usahanya hingga sekarang sudah ada di Bandung, Jakarta, Bali dan 

Kuala Lumpur(Marketing Executive PT. Wanata Jaya Cipta). Restoran dengan 

konsep French American Pancake resto ini memiliki citra yang baik, terbukti dari 

penghargaan yang pernah diterima oleh PT. Wanata Jaya Cipta (Nanny’s 

Paviilon) berupa Restaurant Best Menu Book (Public Relations) dan hal ini juga 

berhubungan dengan salah satu indikator citra positif perusahaan bagian 

personality berdasarkan konsep The Corporate Image Jigsaw yang dikatakan oleh 

Harrison (2002). 

I.3.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkanidentifikasimasalahtersebut, 

makarumusanmasalahdaripenelitianiniadalah: 

BagaimanaStrategiPublic RelationsPT. Wanata JayaCipta (Nanny’s 

Pavillon) DalamMembentuk Citra Positif Perusahaan di Mata Konsumen? 
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I.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkanrumusanmasalah di atas, makatujuan yang 

ingindicapaidalampenelitianiniadalah: 

1. UntukmengetahuistrategiPublic Relations  PT. Wanata JayaCipta 

(Nanny’s Pavillon) 

dalammembentukcitrapositifperusahaandanuntukmengetahuicitra PT. 

Wanata Jaya Cipta (Nanny’s Pavillon) yang terbentukdimatakonsumen. 

I.5.  Kegunaan Penelitian  

 Hasildaripenelitianinidiharapkandapatmemberikanmanfaatbaikantaralainse

bagaiberikut: 

I.5.1. KegunaanAkademis 

a) Denganpenelitianini, 

diharapkandapatmenambahwawasandanpengetahuanmahasiswa/i 

IlmuKomunikasi, khususnyatentangpencitraandanaplikasinya di lapangan. 

b) Sebagaibahanpertimbanganuntukpenelitian-penelitianselanjutnya, 

khususnyapenelitianmengenaicitraperusahaan. 

c) Penelitianinidapatmenambahwawasanmahasiswa/i 

danparaakademisimengenaistrategipencitraan yang telahdilaksanakanoleh 

PT. Wanata JayaCipta (Nanny’s Pavillon). 

I.5.2. Kegunaan Praktis 

a) HasilpenelitianinidiharapkandapatmenjadimasukanbagiPublic Relations 

PT. Wanata JayaCipta (Nanny’s Pavillon) 

dalammelakukanusahapencitraanmakananalabarat(western food). 
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b) Penelitianinidiharapkandapatmenjadimasukanbagi PT. WanataJaya Cipta 

(Nanny’s Pavillon) untuklebihmemahamikegiatanpencitraan. 

 

 

 

I.5.3. Kegunaan Sosial 

a) Denganadanyahasilpenelitianinidiharapkan agar 

masyarakatdapatmengertidanmemahamipentingnyasebuahcitraperusahaan 

di dalamduniapersaingandengankompetitor. 

b) Denganadanyapenelitianinidiharapkan agar 

masyarakatmengetahuibahwacitraperusahaanterdiridaribeberapaelemenyai

tupersonality, values, reputation, dancorporate identity. 

I.6. Sistematika Penelitian 

SkripsidenganjudulStrategiPublic Relations PT. Wanata JayaCipta 

(Nanny’s Pavillon) dalamMembentuk Citra Perusahaan 

terdiriatasenambagianataubab. 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Berisi pemikiran-pemikiran yang menjadi bahan pertimbangan 

peneliti dalam memilih identifikasi masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian. 

BAB 2 : OBJEK PENELITIAN 
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 Pada bab ini diuraikan mengenaiprofil PT. Wanata Jaya Cipta 

(Nanny’s Pavillon), Brand Spirit perusahaan, Visi Misi dan Brand 

Values perusahaan, logo perusahaan, struktur organisasi dan job 

desc perusahaan, uraaian divisi dan tugas perusahaan, dan divisi 

Public Relations PT. Wanata Jaya Cipta (Nanny’s Pavillon). 

 

BAB 3 : TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi menjelaskan mengenai teori-teori yang menuntun peneliti 

dalam melakukan penelitian ini. Bab ini juga diuraikan mengenai 

pengertian ilmu komunikasi, unsur-unsur komunikasi, model 

komunikasi Public Relations, pengertian Public Relations, fungsi 

Public Relations, tugas Public Relations, tujuan Public Relations, 

Ruang lingkup kegiatan Public Relations internal dan eksternal, 

strategi Public Relations,pencitraan, citra perusahaan, serta 

kerangka berpikir dari peneliti. 

BAB 4 : METODOLOGI PENELITIAN  

Menjelaskanmetode-metode yang 

akanpenelitigunakanuntukmelakukanpenelitianini, pendekatan 

yang digunakan, teknikpengumpulan data, unit analisisdan unit 

observasiyang digunakandalampenelitianlaporanpenelitian, reduksi 

data, teknikkeabsahan data operasionalvariabel. 
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BAB 5 :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian kedudukan Public 

Relations dan Marketing Executives, fungsi dan tugas Public 

Relations dan Marketing, kegiatan Public Relations dan Marketing, 

strategi Public Relations dan Marketing, evaluasi Public Relations 

dan Marketing, citra, personality, reputation, values, corporate 

identity PT. Wanata Jaya Cipta (Nanny’s Pavillon). Serta diuraikan 

juga mengenai pembahasan dari hasil yang telah diperoleh dengan 

dikaitkan tinjauan pustaka. 

BAB 6 :  PENUTUP 

Berisikesimpulan yang menjawabrumusanmasalah, 

keterbatasanpenelitiandan saran tentangpermasalahan yang 

ditelitidalampenelitianini. 




