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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Bab ini berisi pendahuluan penelitian yang terdiri atas latar belakang, pokok 

permasalahan, tujuan penelitian, pembatasan masalah dan asumsi yang digunakan 

dalam penelitian, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Restoran Daiichi merupakan salah satu restoran yang berlokasikan di Benton 

Junction Lippo Village, Tangerang. Restoran Daiichi menyajikan masakan beraliran 

Jepang yang meliputi appetizer dan main course yang terdiri atas agemono, donburi, 

noodles, nabemono, sushi, teppanyaki dan wasoku. Selain Restoran Daiichi di Lippo 

Village, masih ada restoran-restoran lain yang menyajikan masakan Jepang dan 

merupakan kompetitor bagi Restoran Daiichi. 

 Merek merupakan salah satu aset penting dari sebuah restoran. Tanpa adanya 

merek maka restoran tersebut tidak dapat dikenal oleh para konsumen sehingga 

sangatlah penting untuk mengukur ekuitas dari merek tersebut (brand equity). Brand 

equity merupakan seperangkat aset atau nilai yang berhubungan dengan merek yang 

dapat menambah ataupun mengurangi nilai produk atau jasa dari merek tersebut 

terhadap perusahaan dan atau konsumen. Dengan kata lain, brand equity dapat 

mempengaruhi hubungan antara konsumen dan merek dari suatu produk atau jasa. 
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Semakin tinggi brand equity atas suatu merek maka akan semakin tinggi pula 

keyakinan konsumen atas merek tersebut. 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan pihak manajemen 

restoran, didapatkan bahwa pengukuran atas brand equity belum pernah dilakukan 

baik oleh pihak manajemen maupun oleh pihak luar. Walaupun dari sisi usia, 

Restoran Daiichi ini masih tergolong “muda” (± 2 tahun), hal ini tidak menjadi 

penghalang untuk dilakukannya pengukuran brand equity atas Restoran Daiichi. 

Dengan mengetahui brand equity dari Restoran Daiichi maka dapat diketahui dengan 

jelas bagaimanakah nilai Restoran Daiichi di mata konsumen sehingga dapat 

dirancangkan strategi yang tepat. Strategi tersebut diharapkan dapat memberikan nilai 

tambah bagi Restoran Daiichi. 

 

1.2.     Pokok Permasalahan 

 Berdasarkan pada latar belakang penelitian ini maka pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah belum pernahnya dilakukan pengukuran terhadap brand 

equity dari merek Restoran Daiichi. Padahal pengukuran terhadap brand equity 

sangatlah penting untuk dilakukan, karena dengan pengukuran tersebut dapat 

diketahui nilai Restoran Daiichi di mata konsumen. 

 

1.3.     Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pengukuran brand equity 

terhadap Restoran Daiichi guna merancang strategi yang tepat yang diharapkan dapat 

meningkatkan brand equity Restoran Daiichi di mata konsumen. 
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1.4.    Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Data-data pengamatan diperoleh selama periode tugas akhir (Agustus 

2011 – Desember 2011). 

2. Penyebaran kuesioner dilakukan di Restoran Daiichi. 

3. Pada perancangan strategi tidak menggunakan analisis market 

dikarenakan membutuhkan data-data yang tidak dapat diberikan oleh 

Restoran Daiichi. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan Laporan 

 Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir tersebut :  

BAB 1  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang ada di dalam penelitian. Pendahuluan 

tersebut terdiri atas latar belakang penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, 

pembatasan masalah, asumsi, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.  

   

BAB 2  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang diambil dari buku, 

jurnal, artikel, dan lain-lain. Teori tersebut meliputi definisi, metode, perumusan, 

prinsip, dan lain-lain. 
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BAB 3  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang langkah-langkah yang digunakan pada penelitian untuk 

menyelesaikan pokok permasalahan. Langkah-langkah tersebut meliputi penelitian 

pendahuluan, penentuan topik, studi pustaka, identifikasi masalah, penetapan tujuan 

penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan pembahasan, perumusan 

strategi, kesimpulan dan saran.  

    

BAB 4  PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini berisi tentang pengumpulan data secara umum dari restoran dan data khusus 

yang mendukung dalam pengolahan data. Pengolahan data akan dilakukan dengan 

cara melakukan pengujian dan pengukuran atas data khusus yang telah dikumpulkan. 

Setelah pengolahan data selesai, akan dilanjutnya dengan analisis atas hasil 

pengolahan tersebut. 

   

BAB 5  PERUMUSAN BRAND STRATEGY 

Bab ini berisi tentang perancangan brand strategy yang dapat dilakukan oleh pihak 

manajemen restoran. Rancangan brand strategy tersebut diharapkan dapat 

memberikan nilai tambah bagi pihak restoran. 

   

BAB 6  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian. Kesimpulan 

merupakan jawaban dari tujuan yang telah ditetapkan pada tahap awal. Pada bab ini 

juga akan diberikan saran yang ditujukan kepada pihak manajemen restoran dan 

peneliti selanjutnya. 


