
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
“your brand is what people say about you after you leave the room” - Jeff Bezos, Amazon 

 

Batam pada era yang sedang berkembang, banyaknya event yang 

diselenggarakan berdiri hampir disetiap sudut kota Batam. Mulai dari event 

musik, budaya, fashion, hingga makanan untuk para pengujung di kota Batam ini. 

Event tersebut hadir dengan tawaran konsep yang beraneka ragam yang unik. 

Disetiap event memiliki daya tarik masing-masing dari sisi yang lain. Event 

tersebut tetap menyajikan stand, fasilitas, dan target konsumen. Kondisi demikian 

merupakan tantangan untuk para event organizer tetap berlomba menkreasikan 

strategi pemasaran yang mencuri perhatian publik, dengan persaingan ketat untuk 

memiliki strategi yang menarik dan mencuri perhatian konsumen. 

 

Maksud dari tulisan diatas bahwa pemasaran dengan cara erat hubungannya 

dengan branding berkaitan kepada pikiran serta emosi konsumen, dengan 

membangun ketertarikan konsumen dan event, ada banyak event di kota Batam, 

hanya beberapa saja yang menghasilakn suasana afinitas dan keterpikatan 

sentimental bersama konsumen, dikarenakan jika event dapat berdiri dari 

kumpulan orang yang menciptakan ketergantungan satu sama lain terhadap hal 

yang sepadan. Secara tak langsung dapat menimbulkan ikatan yang emosional. 

 

Brand adalah  identitas suatu produk, yaitu istilah, nama, desain, ataupun 

simbol. Dengan brand, kita dapat memperlihatkan identitas kita, adanya suatu 

brand kita bisa menunjukan image, nama, kualitas produk, serta bagaimana 

produsen meyakinkan para konsumennya. Ada sedikit obsesi untuk perubahan 

dalam hal marketing, konsumen menginginkan hal yang baru agar tidak bosan 

walau melakukan rebranding bukanlah hal yang gampang. Tak sedikit orang-

orang sudah mencoba, namun tak sedikit juga yang mengalami kegagalan. 

Contohnya McDonald’s, Mcdonald’s kerap di asosiasikan dengan penyebab utama  
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obsesitas karena banyak orang berpresepsi bahwa junkfood adalah makanan 

yang tidak sehat. Tidak patah semangat, akhirnya rebranding pun dilakukan. 

Dengan mengubah persepsi agar menjadi resto yang sadar akan kesehatan, seperti 

variasi salad, coke diet, dan menu sehat lainnya. Hasilnya, setelah melakukan 

rebranding, McDonald’s terjadi kenaikan yang cukup fantastis. 

Event mirip sekali dengan Pujasera, Pujasera adalah kependekan dari pusat 

jajanan serba ada, yang terdiri dari gerai makanan serta minuman bervariatif, 

pujasera menciptakan konsep yang dapat memanjakan konsumennya dengan 

konsep self-serve dining. Atmostif dan penataan letak furniture pun harus unik 

dan bervariatif agar dapat menarik konsumen dan tidak membosankan. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Laporan Kerja Praktek ini ditulis berdasarkan observasi terhadap “Foodies 

Night Fetival” yang bergerak di bidang event. Analisis 4P membahas: 

a. Strategi Product apa yang telah dilakukan oleh “Foodies Night Festival”? 

b. Strategi Price apa yang telah dilakukan oleh “Foodies Night Festival”? 

c. Strategi Place apa yang telah dilakukan oleh “Foodies Night Festival”? 

d. Strategi Promotion apa yang telah dilakukan oleh “Foodies Night 

Festival”? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan intensi penelitian ini: 

a.  Mengetahui bagaimana strategi Product yang dijual/disediakan oleh 

penyelenggara “Foodies Night Festival?” 

b. Menetahui bagaimana bentuk-bentuk strategi Price yang dijual  disediakan 

dilakukan oleh penyelenggara “Foodies Night Festival?” 

c. Mengetahui bagaimana bentuk-bentuk strategi Place yang 

dijual/disediakan oleh peyelenggara “Foodies Night Festival?” 

d. Mengetahui bagaimana bentuk-bentuk strategi Promotion yang 

dijual/disediakan oleh penyelenggara “Foodies Night Festival ?” 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis dimohon bisa memberikan manfaat 

kepada beberapa pihak yaitu: 

a. Bagi penulis 

Penulis mengharapkan dapat menambah ilmu wawasan pembaca dan 

membagikan pengalaman positif tentang konsep event serta pengemasan 

dalam penyelenggaraan sebuah event. 

b. Bagi penyelenggara 

Diharapkan agar menjadi penelitian yang ampu memberi kritik serta saran 

dan informasi kepihak penyelenggara event. 

c. Bagi Akademisi 

Semoga dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa menjadi contoh 

referensi untuk penelitian yang akan menjalankan penelitian dengan 

konsep yang sama pada masa mendatang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

• Studi Pustaka 

Studi pustaka diperlukan untuk mempelajari dan memahami tentang 4P di 

“Foodies Night Festival”. 

• Observasi 

Observasi ialah pemantauan spontan di lapangan kepada kegiatan yang 

bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan langkah 

pengamatan serta pencatatan dengan datang langsung ke lapangan. 

• Analisa 

Analisa diperlukan agar dapat memahami detil aktivitas yang sedang 

dijalankan, serta mengamati kekurangan yang ada selama ini dan mencoba 

membantu mencari titik pemecah masalahnya. 
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