
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Gaya hidup anak muda di Jakarta sangatlah menarik untuk dibahas, terlebih 

semakin majunya teknologi saat ini, dimana hal-hal yang menjadi hits dan viral seperti 

fashion, food serta aktivitas yang mendorong mereka untuk mengabadikannya melalui 

sosial media. Sebagai contoh dari segi food, dimana kini hampir 99,99% anak muda 

membagikan foto-foto mengenai food, tempat makan yang enak, nyaman dan menarik 

melalui Instagram atau media sosial lainnya (Damayanti, 2017). Fenomena ini berhasil 

menarik perhatian para pelaku bisnis untuk menciptakan restoran yang 

“instagramable” bagi anak-anak muda. Saat ini, bisnis restoran mulai jadi 

pemandangan sehari-hari. Menurut data Kementerian Perindustrian, industri restoran 

telah menyumbang 34,95% pada tahun 2017 untuk PDB industri nonmigas. Meningkat 

4% dari tahun 2016 dan dipastikan akan terus meningkat pada tahun 2019. Industri 

restoran juga masih menjadi lahan subur bagi investor sebagai usaha yang menjanjikan 

dibidang kuliner (Sansan, 2018). 

Peningkatan industri restoran tersebut menjadikan persaingan menjadi ketat. 

Setiap pelaku bisnis berlomba-lomba untuk berinovasi dan menciptakan brand yang 

mudah diingat oleh konsumen. Konsep brand merupakan salah satu konsep strategi 

yang wajib dipertimbangkan oleh pengusaha. Brand adalah nama, istilah, tanda, 

simbol, desain, atau kombinasi dari kesemuanya yang mengidentifikasikan perbedaan 

produk satu penjual dengan penjual lain (Kotler & Keller, 2016). Pengelolaan brand 

sangat penting dikarenakan bahwa brand mewakili nilai fungsi dari produk yang akan 

diterima konsumen, membedakan dengan produk pesaing, hak paten, serta 



menciptakan keunggulan bersaing (Hendrawan & Nugroho, 2016). Untuk itu pelaku 

bisnis berupaya keras untuk menanamkan kesadaran merek (brand awareness) 

produknya kepada calon konsumen agar produk tersebut terjaga eksistensinya di dunia 

perindustrian. Brand awareness merupakan kesanggupan seorang calon pembeli untuk 

mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori 

produk tertentu (Aaker, 2010, hal. 90).  

Penelitian yang dilakukan Hendrawan & Nugroho (2016) menjelaskan bahwa 

pengusaha restoran perlu untuk memikirkan pentingnya brand awareness konsumen 

terhadap brand yang dimiliki. Ketika brand awareness memberikan sumbangsih maka 

pengusaha restoran berbasis lokal perlu menerapkan beberapa strategi komunikasi 

pemasaran. 

Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk menghadapi persaingan yang 

semakin ketat, selain terus berinovasi dengan produknya, pelaku bisnis harus terus 

berusaha untuk meningkatkan kesadaran merek (brand awareness) masyarakat melalui 

berbagai macam strategi komunikasi pemasaran. Hal ini dimaksudkan agar konsumen 

lebih dapat mengingat restoran tersebut atau mengingat merek dari restoran tersebut. 

Selain itu konsumen juga bisa menyadari keberadaan restoran di benak mereka masing-

masing. 

Untuk mengetahui kesadaran terhadap merek maka perlu dilakukan pengukuran 

tingkat kesadaran terhadap suatu merek (brand awareness) pada perusahaan tersebut. 

Aaker (2010, hal. 90) membagi brand awareness kedalam beberapa tingkatan, yaitu 

unaware of brand, brand recognition, brand recall, dan top of mind. Unaware of brand 

(tidak menyadari merek) adalah tingkat paling rendah dalam piramida brand 

awareness, di mana konsumen tidak menyadari adanya suatu merek. Brand recognition 

(pengenalan merek) adalah tingkat minimal brand awareness, di mana pengenalan 



suatu merek muncul lagi setelah dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan (aided 

recall). Brand recall (pengingatan kembali terhadap merek) adalah pengingatan 

kembali terhadap merek tanpa bantuan (unaided recall). Top of mind (puncak pikiran) 

adalah merek yang disebutkan pertama kali oleh konsumen atau yang pertama kali 

muncul dalam benak konsumen. Dengan kata lain, merek tersebut merupakan merek 

utama dari berbagai merek yang ada dalam benak konsumen. 

Restoran Indodiner merupakah salah satu restoran yang berlokasi di Jakarta 

tepatnya di wilayah Pluit. Restoran ini berusaha untuk membentuk brand awareness 

pada benak konsumen bahwa restoran Indodiner merupakan “surganya” para anak 

muda yang hobi posting konten foto di Instagram. Setiap sudut dan area restoran ini 

sangat “Instagramable” dan memanjakan mata. Bahkan penampakan dari depan sudah 

menarik perhatian, karena berbentuk bus tingkat berwarna silver dengan nuansa warna-

warni neon. Selain itu, restoran Indodiner juga mengusung tagline “what's good feels 

good”, dimana tagline tersebut dimaksudkan untuk memberikan makna bahwa restoran 

siap untuk memberikan yang terbaik sehingga konsumen akan merasakan yang baik 

pula. Seperti yang dikatakan Chaidir, Prakoso, & Boer (2018), bahwa tagline sebagai 

salah satu keunikan khas pada sebuah iklan yang mampu mengubah mindset konsumen 

agar tertarik kepada produk yang ditawarkan. Tagline juga digunakan untuk 

membedakan produk satu dengan produk lainnya 

Pada penelitian yang dilakukan Abdillah, Derriawan, & Djoharsyah (2019), 

mengatakan bahwa tagline merupakan suatu urutan kata-kata atau suku kata pendek 

yang ekspresif yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan mendramatisir manfaat-

manfaat fungsional dan emosional dari brand bagi para pelanggan dan pelanggan 

potensial dalam usaha untuk memengaruhi perasaan konsumen terhadap brand 

tersebut. 



Selain tagline tersebut restoran Indodiner juga menyajikan banyak menu 

makanan ringan dan minuman menyegarkan yang beda dari restoran di Jakarta lainnya, 

Adanya faktor-faktor tersebut, restoran Indodiner ini diharapkan mampu meningkatkan 

brand awareness anak muda yang mencari restoran selain makanan enak, harga 

terjangkau dan tempat yang nyaman, juga menghadirkan restoran yang juga berfungsi 

sebagai “studio” foto (Hestianingsih, 2019). 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Perkembangan teknologi di era milenial mendorong perubahan gaya hidup anak 

muda khususnya di Jakarta termasuk pemilihan restoran yang menyediakan ruang  

terbuka  bagi  mereka  untuk  menikmati  kebersamaan dengan  berbagai  tema  restoran  

yang  unik  dan  nyaman,  serta  praktis  untuk berkumpul dengan keluarga besar 

maupun kerabat. Hal tersebut menjadikan persaingan bisnis restoran semakin ketat, 

sehingga pelaku bisnis berlomba-lomba untuk berinovasi dan memilih strategi 

komunikasi pemasaran yang efektif dan efisien untuk merebut hati konsumen. Pelaku 

bisnis diharapkan mampu untuk menciptakan brand awareness dalam ingatan 

konsumen. Menanamkan kesadaran merek atau brand awareness akan sangat 

membantu dalam penjualan produk yang dipasarkan. Karena meskipun disaat produk 

yang dipasarkan lebih unggul dari kompetitor lain namun tidak ada seorang pun yang 

mengetahui atau tidak pernah mendengar perusahaan atau produknya, maka pembeli 

akan ragu untuk mencobanya. Meskipun suatu perusahaan sudah memiliki merek yang 

kuat, proses  komunikasi pemasaran harus tetap dan harus terus dijalankan. Hal ini 

dikarenakan demi menjaga pangsa pasar (Widjaja & Sukmara, 2019).  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017), terdapat 72,97% pelanggan 

restoran menurut tempat tinggal pelanggan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, data 



tersebut menggambarkan bahwa terdapat peluang bisnis bagi restoran atau kafe untuk 

menciptakan brand awareness karena semakin banyaknya kalangan anak muda secara 

tidak langsung menunjukkan minat pasar terhadap keberadaan restoran atau kafe. 

Untuk mengukur brand awareness (kesadaran merek) dapat dilakukan melalui empat 

tahap yaitu unaware of brand (tidak menyadari terhadap merek), brand recognition 

(pengenalan merek), brand recall (pengingatan kembali merek), dan top of mind 

(puncak pikiran). 

Keberadaan restoran dan kafe dalam keseharian masyarakat khususnya 

kalangan anak muda di Jakarta Utara telah mendapat posisi tersendiri sebagai salah satu 

alternatif memanfaatkan waktu luang ataupun tujuan yang lebih penting. Sebagai 

contoh dari segi food, dimana kini hampir 99,99% anak muda membagikan foto-foto 

mengenai food, tempat makan yang enak, nyaman dan menarik melalui Instagram atau 

media sosial lainnya (Damayanti, 2017). Fenomena ini berhasil menarik perhatian para 

pelaku bisnis untuk menciptakan restoran yang “instagramable” bagi anak-anak muda, 

sehingga penelitian ini cukup menarik dilakukan mengingat anak muda saat ini 

tidaknya hanya mencari restoran untuk menikmati kuliner tetapi juga mengabadikannya 

dalam media sosial. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempermudah mengenal dan 

menyadari sebuah brand adalah dengan menggunakan tagline. Menurut Ismiati (2010, 

hal. 230) peran tagline dalam sebuah iklan merupakan sebuah hal yang teramat penting 

untuk dapat membantu menanamkan sebuah produk yang diiklankan ke dalam benak 

konsumen. Iklan yang dapat memberikan pengalaman, informasi serta kesan kepada 

pemirsa (audience) atau konsumen diharapkan mampu meningkatkan brand awareness 

(kesadaran merek) yang tinggi. 



Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang industri makanan yang 

menggunakan tagline sebagai komunikasi pemasarannya adalah restoran Indodiner 

dengan mengusung tagline andalannya yaitu “what's good feels good”. Tagline tersebut 

dimaknai sebagai sesuatu yang baik tentu akan memberikan feedback baik pula. Selain 

tagline, restoran juga berusaha memberikan sesuatu yang terbaik yang berbeda dari 

restoran lainnya di Jakarta karena ada banyak menu makanan ringan dan minuman 

menyegarkan dibuat berbeda dan bisa dipesan khusus serta penggunaan konsep yang 

mengadaptasi konsep diner (kedai) khas Amerika. Diner sendiri, di tempat asalnya, 

merupakan kafe atau restoran kecil yang menyediakan makanan ringan atau menu 

khusus. Faktor lainnya, restoran ini juga punya store atmosphere yang menarik hati 

anak muda di Jakarta yang hobi berburu spot foto dan makan dalam satu tempat dan 

mengunggahnya ke dalam media sosial.  

Adanya faktor-faktor seperti dijelaskan di atas, restoran Indodiner berharap apa 

yang telah diberikan akan membawa dampak yang positif seperti yang dikatakan pada 

tagline “what's good feels good”. Berikut suasana yang tergambarkan pada restoran 

Indodiner. 

 
Rev Gambar 1.1 Bagian Dalam Restoran Indodiner 

Sumber: Hestianingsih (2019) 



Gambar di atas menunjukkan bagian dalam restoran Indodiner dengan nuansa 

diner ala western cukup terasa. Lantainya berkeramik hitam-putih, dengan set meja dan 

kursi bernuansa teal. Pengunjung bisa memilih duduk di sofa bundar berkapasitas lima 

orang, atau sofa yang lebih panjang jika datang bersama 5-6 orang. Suasana restoran 

yang terlihat pada gambar juga menunjukkan bahwa pengunjung menikmati apa yang 

diberikan restoran, baik konsep maupun menu makanan. Konsep restoran Indodiner 

tersebut menjadi viral dan fenomenal sehingga banyak dikunjungi para selebgram 

(Hestianingsih, 2019).  

Fenomena inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

faktor-faktor yang menjadi pembentukan brand awareness. Berdasarkan hal tersebut 

peneliti mengambil penelitian dengan judul “Brand awareness Restoran Indodiner 

Dikalangan Anak Jakarta Utara”. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:  

Berapa besar tingkat brand awareness restoran Indodiner dikalangan anak muda 

Jakarta Utara? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat brand awareness 

restoran indodiner dikalangan anak muda Jakarta Utara 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut; 



1. Manfaat Teoritis 

Peneliti berharap riset ini dapat mengembangkan kajian studi dan refrensi ilmu 

komunikasi dan pemasaran menggunakan tagline. Serta sebagai bukti bahwa 

suatu penelitian ini memiliki signifikasi hal teori dan metodologi sebagai 

fenomena komunikasi pemasaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai alat untuk mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh selama 

menempuh perkuliahan sehingga penulis dapat menambah pengetahuan secara 

praktis tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi 

perusahaan dalam menetapkan kebijakan dan strategi tagline yang sesuai 

dengan konsep dan tujuan perusahaan. 

c. Bagi Pihak Akademisi 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang 

dimiliki dalam mengkaji suatu permasalahan yang ada di lapangan sesuai 

dengan ilmu yang dipelajari dan menambah ilmu pengetahuan khususnya 

tentang kegiatan pemasaran. 

3. Manfaat sosial: penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat analisis faktor-faktor untuk meningkatkan brand awareness restoran 

Indodiner dikalangan anak muda Jakarta Utara.  

 



1.6. Sistematika Penulisan 

Berikut akan dijelaskan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian 

ini dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Program Studi Ilmu Komunikasi. Penelitian ini akan terdiri dari enam bab, yaitu bab 

pertama atau merupakan Pendahuluan. Bab ini akan membahas mulai dari latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. Bab ini akan menjadi awal mula penggambaran 

penelitian ini akan mengarah pada topik pembahasan apa saja. 

Pada Bab kedua, akan dibahas mengenai Objek Penelitian. Peneliti akan 

membahas lebih mendalam mengenai informasi terkait dengan analisis faktor-faktor 

dalam meningkatkan brand awareness restoran Indodiner dikalangan anak muda  

Jakarta Utara. Semua pembahasan bab ini hanya terkait mengenai objek yang akan 

diteliti saja.  

Pada Bab ketiga akan dibahas mengenai Tinjauan Pustaka atau yang menjadi 

landasan teori peneliti. Tidak hanya landasan teori namun akan dibahas pula konsep 

terkait sebagai acuan untuk menjelaskan secara detail mengenai topik yang diangkat. 

Adapun teori yang akan digunakan adalah teori komunikasi pemasaran. Semua teori 

yang digunakan ini berlandaskan akan ilmu pengetahuan bidang Ilmu Komunikasi. 

Pada Bab keempat akan dibahas Metodologi Penelitian. Bab ini akan 

menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif, sumber data, 

teknik pengumpulan data, unit analisis, keabsahan data, dan analisis data. Disini 

peneliti akan menjelaskan kriteria-kriteria acuan yang akan digunakan demi 

menjalankan penelitian ini.  

Pada Bab kelima akan dibahas Hasil dan Pembahasan. Bab ini akan dibagi 

menjadi dua sub-bab yaitu Hasil Penelitian, Interpretasi dan Argumentasi. Disini 



peneliti akan menjelaskan mengenai data yang telah terkumpul berdasarkan informan 

dan lalu mengaitkan pada teori dan konsep untuk menjawab rumusan masalah yang 

telah dibuat. 

Terakhir adalah Bab keenam dimana akan dibahas mengenai Kesimpulan dan 

Saran. Pada bab terakhir ini, peneliti akan menyimpulan hasil penelitian yang telah 

dilaksanan serta memberikan saran bagi pembaca yang berguna untuk penelitian 

selanjutnya. 
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