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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman millenial ini perusahaan ataupun proyek melakukan sebuah 

langkah dimana mengubah nama, logo maupun simbol yang bertujuan untuk lebih 

sukses kedepannya. Langkah ini bernama rebranding dimana sebuah perusahaan 

ataupun proyek melakukan rebranding dengan alasan tertentu, misalnya perubahan 

segment pasar, melakukan rebranding supaya bisa menjadi lebih sukses dari 

sebelumnya,  memperbaharui desain nama beserta logo dan simbolnya dan lainnya. 

Kota Batam adalah salah satu kota yang sedang berkembang di Kepulauan 

Riau tepatnya di Indonesia ini. Terdapat banyak usaha-usaha yang sedang berjalan 

di Kota Batam ini mulai dari usaha yang kecil, ke usaha menengah maupun usaha 

besar. Didalam usaha pasti memiliki kelebihan kekurangan, ancaman maupun 

peluang. Maka dari itu penulis membuat analisis SWOT yaitu analisis mengenai 

kelebihan (strengths), kekurangan (weaknesses), ancaman (threats), dan serta 

peluang (opportunities) dalam salah satu usaha atau event yang ada di Kota Batam. 
Dalam sebuah event atau sebuah acara, baik dan bagusnya dilihat dari 

inovasi, ide serta  kreatifitas yang terdapat didalam event itu dan cara 

penyampaiannya kepada konsumen misalnya yaitu mengajak konsumen atau calon 

konsumen untuk terlibat di dalam event yang diselenggarakan seperti memberikan 

potongan harga sehingga mereka mau mendatangi event tersebut. Setiap event yang 

diselenggarakan harus memiliki keunikan masing-masing dan bisa mempengaruhi 

konsumen itu supaya konsumen tersebut akan datang lagi ke acara yang 

diselenggarakan berikutnya dan mungkin konsumen itu bisa mengingat untuk 

waktu yang cukup lama akan pengalaman yang menyenangkan dari event tersebut 

dan jika bisa mereka menggunakan teknik atau metode mouth to mouth dan 

membahas tentang pengalaman baik di event ini. Teknik mouth to mouth yaitu 

teknik marketing paling bagus dan paling diharapkan di dunia marketing dimana 

pembicara menceritakan hal-hal yang unik dan menyenangkan ke orang lain supaya 

orang tersebut terpengaruh oleh perkataan pembicara. Oleh karna itu, penulis 

memutuskan untuk melakukan dan mengobservasianalisis SWOT pada event ini 
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dan menuangkannya dalam bentuk laporan kerja praktek yang berjudul “ 

REBRANDING FOODIES NIGHT FESTIVAL MENGGUNAKAN 

ANALISIS SWOT DI KOTA BATAM  ”  

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang digunakan yaitu oleh penulis didalam laporan  

berdasarkan observasi secara langsung terhadap event foodies night festival yang 

bergerak di bidang kuliner. Didalam laporan, penulis akan membahas tentang 

analisis SWOT pada  event yang diselenggarakan oleh PBB / KitaPro. 

 

1.3 Tujuan Penyusunan 

Dari observasi langsung dan penelitian yang dibuat oleh penulis dan 

dituangkan dalam laporan, berikut ini adalah tujuan penulis membuat laporan dari 

kerja praktek ini yaitu : 

a. Untuk mengetahui strengths dari event foodies night festival. 

b. Untuk mengetahui weaknesses dari event foodies night festival. 

c. Untuk mengetahui opportunities dari event foodies night festival. 

d. Untuk mengetahui threats dari event foodies night festival. 

e. Memberikan saran-saran untuk meningkatkan dan memajukan event foodies 

night festival. 

 

1.4 Luaran Pekerjaan 

Penulis berharap hasil dari observasi langsung dan penelitian yaitu dapat  

membuat event foodies night festival mendapatkan pengetahuan tambahan, strategi 

yang tepat supaya mendapatkan peningkatan tingkat keramaian pada event tersebut. 

Penulis juga membuat matriks SWOT dimana penulis berharap bisa dapat berguna 

untuk implementasi strategi bagi event foodies night festival. 

 

1.5 Manfaat Pekerjaan 

Penulis berharap bahwa membuat laporan kerja praktek ini, penulis dapat 

memberikan manfaat kepada orang banyak. Manfaat-manfaat dari observasi di 
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event foodies night festival adalah: 

1. Bagi Pelaksana Event Foodies Night Festival 

Dengan penerapan analisa SWOT pada event foodies night festival, 

diharapkan penulis dapat memberikan banyak informasi tambahan kepada 

pelaksana event foodies night festival. 

2. Bagi Akademisi  

Dari penelitian dan observasi yang dibuat penulis dapat memberikan 

wawasan tambahan tentang analisa SWOT dan penulis berharap bisa 

memberikan informasi tambahan kepada pembaca yang akan melakukan 

kerja praktek ataupun skripsi.  

3. Bagi Penulis 

Penulis mendapatkan pengalaman dalam mengobservasi langsung tempat 

yang diselenggarakan oleh PBB / KitaPro ini serta penulis mendapatkan  

pengetahuan tambahan dalam melakukan analisis SWOT pada event foodies 

night festival. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Didalam pembahasan ini, penulis memiliki tujuan untuk memberikan 

penjelasan sekilas pada setiap bab secara umum yang telah penulis susun untuk 

mempermudah para pembaca mengetahui isinya. Pembahasan yang dimaksud 

yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada awal bab pertama memuat apa yang membelatar belakangi penulis 

membuat proyek ini dan menuangkannya ke dalam laporan kerja 

praktek, ruang lingkup yang penulis gunakan, luaran proyek yang 

penulis gunakan, serta tujuan dan manfaat dari proyek yang penulis 

sudah tuangkan didalam laporan kerja praktek. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab selanjutnya yaitu bab kedua yang berisikan teori dan materi-materi 

SWOT serta informasi lainnya yang berhubungan dengan laporan yang 

dikerjakan oleh penulis. 

BAB III  GAMBARAN UMUM EVENT 
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Bab ketiga ini merupakan bab berisi tentang penyelenggara event 

foodies night festival ini mulai dari sejarah penyelenggara event, 

struktur yang dijalankan atau dipakai, dan aktivitas kegiatan 

operasional penyelenggara, dan sistem yang digunakan oleh pihak 

penyelenggara. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab keempat membahas tentang penelitian apa yang dipakai oleh 

penulis, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, dan  proses 

perancangan yang dibuat oleh penulis. 

BAB V ANALISA DATA DAN PERANCANGAN 

Bab kelima menampilkan hasil dari penelitian atau observasi langsung 

dan wawancara hingga membentuk sebuah luaran proyek, perancangan 

sistem proyek hingga kendala pada saat implementasi.  

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab keenam ini membahas tentang proses yang terjadi pada tahap 

implementasi dan umpan balik yang diperoleh dari hasil perancangan 

yang diimplementasikan pada event tersebut. 

BAB VII  PENUTUP  

Pada bab penutup ini, penulis memberikan rangkuman yang telah 

penulis buat dan beberapa saran-saran kepada pihak penyelenggara 

event foodies night festival dan kepada calon penulis selanjutnya 
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