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Usaha di bidang rnakanan rnerupakan peluang bisnis yang 
menjanjikan di rnasa krisis ekonorni. Besarnya jurnlah penduduk dan 
tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia rnerupakan pangsa pasar yang 
besar bagi bisnis ini karena setiap penduduk adalah konsurnen yang 
melakukan kegiatan konsurnsi. Persentase laju perturnbuhan ekonorni DKI 
Jakarta sarnpai tahun 1999 rnasih tumbuh negatif, tetapi restauran 
merupakan sektor yang rnenunjukkan laju positif. 

Seiring dengan rnasuknya budaya asing, rnaka makanan dari negeri 
asing pun telah banyak rnasuk ke Indonesia yang dibawa oleh pengusaha- 
pengusaha bermodal besar, sehingga dapat rnenjadi ancaman bagi 
makanan tradisional. Karena dengan rnakin populernya rnakanan asing, 
maka usaha kecil rnenengah yang hanya rnarnpu mernbuat rnakanan 
tradisional bisa tergusur karena kehilangan opportunity ekonorni. Restauran 
siap saji asing seperti McDonald dan Kentucy Fried Chicken berhasil 
bertahan dan rnemimpin pasar karena kernapanan ekuitas rnerek yang 
dirnilikinya. 

Warung Nasi Khas Sunda "Laksana" rnerupakan salah satu usaha 
yang bergerak dibidang makanan yang menyajikan rnakanan tradisional khas 
Sunda dengan pelayanan cepat (siap) saji. Usaha di bidang makanan ini 
telah mernberikan keuntungan 27-32% per tahun, dirnana sales growth 
dapat rnencapai 10-15%. Dengan demikian bisnis usaha bidang makanan 
menunjukkan prospek yang cerah untuk pengembangan usahanya di rnasa 
mendatang. 

Tingginya persaingan dalarn usaha restauran siap saji, baik asing 
maupun tradisional, rnaka sangat perlu bagi Warur~g Nasi Khas S u ~ d a  
"Laksana" untuk terus berusaha rnengembangkan ekuitas rnereknya. 
Sebagai langkah awal sangatlah penting rnengatahui sejauh rnana ekuitas 
rnerek Warung Nasi Khas Sunda "Laksana" di pasar saat ini sebagai bahan 
untuk mernbuat strategi bauran pernasaran yang terarah dan efisien. 

Perurnusan rnasalah dari penelitian ini adalah (1) bagaimana 
meningkatkan brand awareness Warung Nasi Khas Sunda "Laksana", (2) 
asosiasi-asosiasi apa yang ada dalam benak konsumen yang rnernbentuk 
brand image Warung Nasi Khas Sunda "Laksana". (3) bagairnana perceived 
quality konsurnen terhadap kualitas produk Warung Nasi Khas Sunda 
"Laksana", (4) sarnpai tingkat mana brand loyalty konsurnen terhadap produk 
Warung Nasi Khas Sunda "Laksana", (5) faktor-faktor apa yang 



mempengaruhi konsumen untuk memutuskan makan di Warung Nasi Khas 
Sunda "Laksana", dan (6) upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam 
mengatasi kendala pemasaran produk Warung Nasi Khas Sunda "Laksana" 
dikaitkan dengan ekuitas merek. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : (1) 
menganalisis ekuitas merek Warung Nasi Khas Sunda "Laksana", (2) 
identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memutuskan 
makan di Warung Nasi Khas Sunda "Laksana" dan (3) merekomendasikan 
input rancangan strategi pemasaran untuk pengembangan Warung Nasi 
Khas Sunda "Laksana". Ruang lingkup yang dikaji adalah brand awareness, 
perceived quality, brand association dan brand loyalty. Kajian terbatas 
penggambaran deskriptif ekuitas merek 

Kegiatan pengumpulan data dengan metode survey dilakukan pada 
bulan Maret - April 2003 di DKI Jakarta umumnya dan khususnya di Warung 
Nasi Khas Sunda "Laksana", yang berlokasi di Jalan Wijaya V1113 Melawai, 
Jakarta Selatan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data 
sekunder baik kuantitatif rnaupun kualitatif. Subyek yang digunakan 
sebanyak 120 responden dengan penarikan sampel secara non probability 
sampling dengan teknik convenience sampling. Data diperoleh dengan cara 
pengisian kuisioner, wawancara dan studi pustaka. 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 
variabel dernografi, variabel brand awareness, variabel brand association, 
variabel perceived quality dan variabel brand loyalty. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif, Uji Cohran, diagram Cartesius dan 
Skala Likert. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggan potensial Warung 
Nasi Khas Sunda "Laksana" adalah pegawai berlatar belakang pendidikan . 
sarjana dengan pendapatan menengah ke atas. Pembelian banyak dilakukan 
di saat makan siang pada hari kerja. Alasan responden rnembeli di Warung 
Nasi Khas Sunda "Laksana" adalah karena rasanya yang enak, 
menyediakan menu tradisional, harganya terjangkau, pelayanan cepat dan 
bersih. Analisis brand awareness menunjukkan lebih diingat orang sebagai 
restauran Sunda daripada restoran siap saji. Responden lebih mengingat 
McDonald atau KFC sebagai restauran siap saji, dan ada 28,3% orang yang 
tidak mengenal Warung Nzsi Khas Sunda "Laksana". Hasil analisis brand 
association menunjukkan brand image Warung Nasi Khas Sunda "Laksana" 
adalah makanan tradisional, rasa enak, harga terjangkau, cepat saji dan 
pelayanan yang baik. Hasil analisis perceived quality secara keseluruhan 
menunjukkan bahwa Warung Nasi Khas Sunda "Laksana" memiliki 
performance (skor rata rata 3,29) yang lebih rendah daripada importance-nya 
(skor rata-rata 4,25). Performance yang masuk dalam kuadran I adalah 
kebersihan (3,27), sedang atribut yang masuk dalam kuadran II (maintain) 
yaitu kenyamanan (3,32), pelayanan (3,53) dan rasa (3,79). Analisis bland 
loyalty menunjukkan bahwa konsumen switcher 48,7%, habitual buyer 



11,54%, liking the brand 83,3%, satisfied buyer 75,6% dan committed buyer 
29,5%. 

Strategi pemasaran yang perlu dilakukan adalah mempertahankan 
pelanggan yang sudah ada dan memperluas pasar. Upaya-upaya yang 
dilakukan adalah dengan membuka outlet-outlet di tempat yang strategis 
yaitu di daerah perkantoran sesuai dengan pasar sasarannya, rnelakukan 
promosi yang dapat meningkatkan brand awareness, standardisasi kualitas 
produk, jasa layanan antar (senlice delivery), menjalin kemitraan dengan 
pihak lain, melakukan strategi efisiensi, meningkatkan ketrampilan dan 
kesejahteraan karyawan, secara periodik melakukan riset ekuitas merek, 
sehingga dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat dan 
mengevaluasi sasaran, target dan pernasaran produk untuk penyusunan 
rencana strategis penguatan posisi pasar. 
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