
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sektor agribisnis rnerupakan sektor yang penting di harnpir sernua 

negara berkembang dikarenakan merniliki peran strategis yang seyogyanya 

menjadi turnpuan utama pernilihan ekonornl naslonal. Dalarn kondisi 

perekonomian lndonesia yang cenderung mengalami kelesuan karena 

terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, sebenarnya sektor agribisnis 

merupakan kekuatan rnutlak bagi lndonesia untuk keluar dari krisis 

dikarenakan komoditasnya berasal dari potensi alarn dan hayati yang ada 

dan tidak rnengandalkan impor. Pengembangan sistirn agribisnis yang 

tangguh, yang berbas~s pada penciptaan nilai ekonomi surnber daya 

dornestik dan peningkatan nilai tarnbah produk hasil pertanian akan 

rnendorong bangkitnya sektor usaha kecil dan rnenengah yang tangguh, baik 

yang bergerak di sektor agribisnis sendiri dan jasa pendukungnya yang 

merupakan darnpak ganda dari pengembangan sistirn agribisnis. 

Sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan 

dan rnenunjukkan pertumbuhan yang positif pada saat lndonesia mengalami 

krisis ekonorni. Salah satu usaha agrib~snis yang dapat bertahan dalarn 

situasi krisis ekonomi adalah usaha dalam bidang makanan. Usaha bidang 

makanan rnerupakan peluang bisnis yang menjanjikan dirnasa krisis. Kita 

ketahui bahwa makan merupakan kebutuhan dasar dari rnanusia, dimana 

manusia hidup rnernerlukan rnakan sehingga konsurnsi manusia terhadap 



pangan sangat tinggi. Usaha ini bisa digarap dalam berbagai skala : kecil, 

rnenengah ataupun besar, jadi siapapun berkesempatan untuk bermain di 

bidang usaha ini. Besarnya jurnlah penduduk lndonesia dan tingginya 

perturnbuhan penduduk rnerupakan pangsa pasar yang besar karena setiap 

penduduk adalah konsumen yang melakukan kegiatan konsumsi. Jurnlah 

penduduk lndonesia sampai tahun 2000 rnenurut data BPS mencapai lebih 

dari 206 juta dengan pertumbuhan rata-rata 1.49 dari tahun 1990-2000 dan 

pada umurnnya lebih banyak terkonsentrasi di kota daripada di desa. 

Tabel 1. Persentase Pengeluaran Rata-rata Perbulan Per kapita Untuk Makanan 
dan Non Makanan di lndonesia Tahun 1987, 1990.1993.1996 dan 1999 
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PENGELUARAN 1987 

Non-food 44.66 37.06 

Total 
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Sumber : BPS. 2000 

Penduduk DKI Jakarta sendiri pada tahun 2000 menurut data BPS 

mencapai 8.389.432 jiwa dengan pertumbuhan populasi dari tahun 1990- 

2000 rata-rata 0.17. Persentase laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 

sarnpai tahun 1999 rnasih turnbuh negatif, tetapi sektor pertanian, 

perdagangan, hotel dan restoran termasuk sektor yang menunjukkan laju 



positif (Tabel 2). Hal ini rnenunjukkan bahwa usaha warung makan tahan 

terhadap gernpuran krisis ekonomi. 

Tabel 2. Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Menurut Sektor 
Tahun1997-1999 

.~~ . . ~  - ~ 

LAPANGAN USAHA 1997 
~. . ~ . . .  . , ., 

Pertanian 
.. . . . . - . .  

lndustri Pengolahan 
. . . . .. . ~ 

Listrik, Gas dan Air Bersih 
~- . . .  . 

Bangunan 
. .  ~ . .  , . .  

Perdagangan, Hotel dan Restoran 

Pengangkutan dan Komunikasi 

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 
. .. . . ~. 

Jasa-Jasa 
~. . 

PDRB 
.. . . ~ .. ~-- 

Surnber : www.dlti.oo.id 

Dalarn membuka usaha warung makan atau restauran banyak ha1 yang 

harus dipertimbangkan agar usaha dapat berkelanjutan dan memberikan 

keuntungan, salah satunya adalah perubahan gaya hidup (life style) pada 

rnasyarakat, dirnana makan diluar rumah sudah menjadi alternatif yang 

sering dilakukan. Pada sebagian besar masyarakat perkotaan yang 

mempunyai banyak kegiatan, ibulistri yang juga bekerja, jalanan rnacet dan 



rumah yang jauh dari tempat kerja menyebabkan perubahan pola makan 

dimana makan di luar sudah merupakan seperti keharusan, selain masalah 

efisiensi juga untuk refreshing. Pada masyarakat yang sibuk seperti di DKI 

Jakarta, rnaka waktu sangat berharga, sehingga makanan siap saji 

merupakan alternatif pilihan yang dituju. 

Seiring dengan serbuan budaya asing, maka makanan dari negeri 

asingpun telah banyak masuk ke Indonesia yang dibawa oleh pengusaha- 

pengusaha bermodal besar, sehingga dapat menjadi ancaman bagi makanan 

tradisional. Karena dengan rnakin populernya rnakanan asing, rnaka usaha 

kecil menengah yang hanya rnampu mernbuat rnakanan tradisional bisa 

tergusur karena kehilangan opportunity ekonomi. Restauran siap saji asing 

berkembang bagaikan jamur, ha1 ini menunjukkan bahwa potensi pasar di 

tanah air cukup besar. 

Respon masyarakat terhadap makanan tradisional ternyata cukup 

besar, sehingga peluang mengernbangkan bisnis rnakanan tradisional 

semakin besar. Keunggulan dari makanan tradisional adalah konsumen tidak 

perlu rnenyesuaikan diri dengan rasa rnakanan, akan tetapi kelemahannya 

adalah dalam ha1 standardisasi rasa, jenis hidangan, pelayanan, serta 

konsistensi dalam menjalankan dan rnengembangkan standar. Oleh karena 

itu untuk rnenggalakkan makanan tradisional pengusaha dituntut untuk 

rnelakukan inovasi dan improvisasi agar makanan yang dijual bisa mudah 

diterima oleh berbagai kalangan. lrnprovisasi tidak hanya dalam bentuk 

produk, tetapi juga pemasaran dan pelayanannya. 



Warung Nasi Khas Sunda "Laksana" rnerupakan salah satu rumah 

rnakan tradisional yang rnenyajikan produk rnakanan sunda siap saji dengan 

membidik konsumen yang menginginkan kenyamanan dan kenikmatan 

makan tanpa mernbuang banyak waktu. Rurnah makan yang dibuka sejak 

akhir tahun 1998 telah memberikan keuntungan cukup menjanjikan yaitu 

mencapai 20-32 % per tahun, dimana sales growth dapat mencapai 10-15%. 

Namun pihakrnanajemen rnenilai bahwa produknya, maupun pelayanan 

belum sepenuhnya optimal, salah satu penyebabnya adalah pola pemasaran 

yang saat ini dilakukan dirasakan masih kurang efektif.. Perusahaan belurn 

memiliki standardisasi, baik terhadap konsistensi rnutu produk makanan yang 

dihasilkan rnaupun penggunaan bahan baku, selain itu adanya keterbatasan 

sumber daya rnanusia terutama tenaga rnasak. Mempertahankan 

keuntungan dan sales growth tersebut sangat tidak mudah karena 

persaingan restauran sangat ketat, dirnana saling berlomba untuk 

mernperoleh market share yang tinggi. Makin banyaknya usaha warung 

makan atau restoran siap saji maka pihak rnanajemen Warung Nasi Khas 

Sunda "Laksana" harus peka terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen, 

karena kepuasan konsumen rnerupakan kunci dalarn meraih konsumen dan 

mempertahankan pelanggan. Salah satu aset perusahaan untuk mencapai 

keadaan tersebut adalah merek (brand). Merek rnempunyai peranan yang 

penting dalam kondisi pasar yang kompetitif , karena preferensi dan loyalitas 

pelanggan adalah kunci kesuksesan. 



Pernasaran rnerupakan perternpuran persepsi konsurnen, tidak sekedar 

pertempuran produk, dirnana rnembangun presepsi dapat dilakukan rnelalui 

jalur rnerek. Perusahaan yang giat rnenanamkan brand association tertentu d i  

benak konsurnen dapat rnernbentuk persepsi suatu rnerek yang berbeda 

dengan rnerek-rnerek lain dan kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk 

akan rnenyebabkan konsumen rnelakukan pernbelian ulang dan rnernbentuk 

loyalitas rnerek. 

Menurut Durianto, Sugiarto dan Sitinjak (2001) merek yang prestisius 

dapat disebut rnern~liki ekuitas rnerek (brand equity) yang kuat. Suatu produk 

dengan ekuitas merek yang kuat dapat mernbentuk landasan rnerek yang 

kuat dan mampu rnengernbangkan keberadaan suatu rnerek dalarn 

persaingan dalam jangka waktu yang lama. Ekuitas merek rnernpunyai 

peranan sangat penting dalam rnenentukan langkah dan strategi dari suatu 

produk. Dengan dernikian adalah penting untuk rnengetahui ekuitas rnerek 

produk Warung Makan Khas Sunda Laksana, sehingga pihak manajernen 

dapat rnenyusun langkah strategis dalarn meningkatkan eksistensi merek dan 

rnernbuat perencanaan strategi pemasaran yang sesuai dengan keinginan 

konsurnen sasarannya untuk rneningkatkan profitabilitas perusahaan. 

B. Perurnusan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi dalam usaha Warung Nasi Khas Sunda 

"Laksana" adalah : 



1. Tingginya persaingan dalam usaha restauran baik persaingan dalam 

restauran siap saji asing maupun restauran makanan tradisional, 

sedangkan produk dan pelayanan belum optimal, aktivitas pemasaran 

yang sifatnya keluar belum dilakukan dengan serius. 

2. Pihak manajemen belum rnengetahui ekuitas merek produk Warung 

Makan Khas Sunda "Laksana", sehingga strategi yang diterapkan masih 

belum efisien dan terarah. 

Berdasarkan identifikasi rnasalah yang telah dikemukaan di atas, maka 

perumusan rnasalah adalah sebagai berikut : 

1. a. Bagaimana meningkatkan brand awareness Warung Nasi Khas 

Sunda "Laksana" ? 

b. Asosiasi-asosiasi apa yang ada dalarn benak konsumen yang 

membentuk brand image Warung Nasi Khas Sunda "Laksana"? 

c. Bagaimana perceived quality konsumen terhadap kualitas produk 

Warung Makan Khas Sunda "Laksana"? 

d. Sampai tingkat mana brand loyalty konsumen terhadap produk 

Warung Nasi Khas Sunda "Laksana"? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi konsurnen untuk memutuskan 

makan di Warung Makan Khas Sunda "Laksana"? 

3. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala 

pernasaran produk Warung Makan Khas Sunda "Laksana" dikaitkan 

dengan ekuitas merek ?. 



4. Bagaimana Strategi pemasaran yang dikembangkan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis ekuitas merek Warung Nasi Khas Sunda "Laksana" 

2. ldentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

memutuskan makan di Warung Nasi Khas Sunda "Laksana" 

3. Merekomendasikan input rancangan strategi pemasaran untuk 

pengembangan Warung Nasi Khas Sunda "Laksana". 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Manajemen Warung Nasi Khas Sunda "Laksana" penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi masukan untuk rneningkatkan kualitas 

produk, pelayanannya dan pengembangan serta merancang strategi 

yang lebih efisien dan terarah dimasa rnendatang. 

2. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat rnenjadikan pengalaman 

dalam menerapkan ilmunya. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada analisa ekuitas merek (brand equity) dari 

warung makan khas Sunda "Laksana". Ruang lingkup yang dikaji adalah 

brand awareness, perceived quality, brand association dan brand loyalty. 

Kajian terbatas penggambaran deskriptif ekuitas rnerek. 




