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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang Penelitian 

Restoran cepat saji adalah salah satu industri di dunia yang berkembang 

dengan cepat, khususnya di daerah perkotaan, sebagai tanggapan terhadap gaya hidup 

modern dengan fleksibilitas yang semakin meningkat. Dengan adanya perubahan 

gaya hidup serta semakin diterimanya restoran cepat saji oleh masyarakat, maka 

persaingan antar gerai restoran cepat saji terhadap kualitas produk dan layanan akan 

semakin menonjol di masa mendatang (Goyal et al., 2007).  

Pada era globalisasi ini, makanan mudah dijumpai dimana-mana seperti 

makanan cepat saji yang semakin marak ditawarkan kepada masyarakat. Makanan 

cepat saji merupakan makanan yang mengandung tinggi kalori, tinggi lemak dan 

rendah serat. Konsumsi tinggi terhadap makanan cepat saji diduga dapat 

menyebabkan obesitas karena kandungan dari makanan cepat saji tersebut (Virgianto 

& Purwaningsih, 2006). 

Kebutuhan konsumen terhadap produk makanan cepat saji meningkat seiring 

dengan keinginan yang serba cepat dan praktis dalam penyajian makanan. Seiring 

dengan masuknya budaya asing seperti fried chicken, burger, pizza dan french fries 

telah banyak masuk ke Indonesia yang di bawa oleh pengusaha yang memiliki modal 

besar dalam bentuk restoran cepat saji waralaba. Keberadaan restoran cepat saji asing 

waralaba mengalami pengembangan yang sangat pesat, hal ini menunjukkan bahwa 
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minat pasar di Indonesia untuk restoran cepat saji ini cukup besar 

(www.kompasinteraktif.com). 

Salah satu usaha pengembangan industri waralaba asing di Indonesia dengan 

persentase paling banyak adalah restoran. Salah satunya adalah restoran cepat saji. 

Restoran cepat saji merupakan pilihan tepat di tengah situasi perekonomian dan 

perkembangan jumlah penduduk Indonesia. Pertumbuhan restoran cepat saji di 

Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data di beberapa 

sektor industri di Indonesia di ketahui bahwa restoran cepat saji mengalami 

pertumbuhan sebesar 18,1% pada tahun 2006, 22,1% pada tahun 2007, dan di 

perkirakan tahun 2008 mencapai 19,4%. 

Pertumbuhan ini menjelaskan bahwa restoran cepat saji memiliki potensi 

untuk terus dikembangkan khususnya di Indonesia. Hal ini di buktikan dengan 

masuknya Indonesia ke dalam 10 besar market global untuk mengkonsumsi makanan 

cepat saji dalam satu minggu seperti yang disajikan dalam gambar 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 

Persentase Market Global untuk menkonsumsi makanan cepat saji dalam satu minggu 

 
Sumber : Nielsen (2007) 
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Perkembangan restoran dunia siap saji di Indonesia saat ini semakin pesat 

membuat para pengusaha di bidangnya saling berlomba untuk merebut perhatian dari 

target pasar mereka. Untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan konsumen, maka 

setiap restoran siap saji selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik mereka. 

Saat ini konsumen kerap kali dimanjakan dengan layanan-layanan dari restoran siap 

saji yang memberikan banyak keistimewaan, dimana memberikan menu baru dengan 

harga yang cukup terjangkau oleh konsumennya. “Pada umumnya konsumen remaja 

cenderung labil dalam pemilihan suatu produk serta mudah untuk beralih merek.” 

(Nasir, 2008). Kebiasaan suka beralih merek inilah yang terkadang membuat 

pengusaha harus pintar dalam membuat atau berinovasi agar konsumennya tetap loyal 

terhadap produk mereka dan perusahaan tetap dapat mempertahankan target pasar 

mereka.  

Dalam tahap merebut pangsa pasar, perusahaan menggunakan ekuitas merek. 

Ekuitas merek dapat memberikan nilai yang lebih baik bagi perusahaan maupun bagi 

konsumen. Aset yang di kandungkan membantu pelanggan dalam menafsirkan, 

memproses, dan menyimpan informasi yang berkaitan dengan merek tersebut. 

Ekuitas merek dapat di bagikan dalam empat kategori. Pertama, kesadaran merek 

(brand awareness) yaitu kesanggupan seorang pembeli dalam mengenali dan 

mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk 

tertentu. Yang kedua adalah asosiasi merek (brand association) yaitu segala kesan 

yang muncul di benak konsumen yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu 

merek. Yang ketiga adalah persepsi kualitas (perceived quality) yaitu persepsi 

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas merek atau keunggulan suatu produk atau 
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jasa berkaitan dengan apa yang di harapkan oleh pelanggan. Yang keempat adalah 

loyalitas merek (brand loyalty) yaitu seorang pelanggan yang sangat loyal kepada 

suatu merek tidak akan mudah memindahkan pembelinya ke merek lain, apapun yang 

terjadi dengan merek tersebut (Durianto & Sugiarto, 2006). 

Penelitian tentang faktor-faktor pengadopsian ekuitas merek di dasarkan pada 

teori Consumer Based Brand Equity (CBBE). Perusahaan sangat ingin membangun 

merek yang kuat berdasarkan ekuitas yang besar. Hal ini tidaklah mudah. Customer 

based brand equity mengacu ketika konsumen sangat familier dengan merek dan juga 

memiliki asosiasi merek dalam memori yang disukai, kuat, dan unik (Keller, 2012). 

Menurut Keller, tantangan yang dihadapi dalam membangun brand equity 

 yang kuat adalah memastikan pelanggannya memiliki pengalaman yang tepat dengan 

produk tersebut. Pengalaman itu kemudian akan memunculkan perasaan, pikiran, 

kepercayaan, persepsi, dan opini tentang merek tersebut baik atau buruk. 

CBBE positif yang dihasilkan dari pengalaman baik akan memberikan keuntungan 

kepada perusahaan. Misalnya, pelanggan lebih bisa menerima perluasan produk dari 

suatu merek, lebih tidak sensitif terhadap kenaikan harga, dan berinisiatif mencari 

cara baru dalam mendapatkan produk pada jalur distribusi yang baru. (Keller, 2012) 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan meneliti apa faktor-faktor yang 

mempengaruhi ekuitas merek atau brand equity. Untuk mencapai tujuan penelitian ini 

akan dilakukan kajian secara empiris “Analisis Faktor-Faktor Brand Equity  

terhadap Restoran Cepat Saji Internasional di Kota Batam” 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka perumusan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Apakah brand association berpengaruh signifikan terhadap brand equity ? 

b) Apakah brand awareness berpengaruh signifikan terhadap brand equity ? 

c) Apakah brand loyalty berpengaruh signifikan terhadap brand equity ? 

d) Apakah percieved quality berpengaruh signifikan terhadap brand equity ? 

 

1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian 

1.3.1    Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti sehubungan dengan perumusan masalah yang telah 

dikemukakan di atas adalah : 

a) Untuk mengetahui apakah brand awareness berpengaruh signifikan terhadap 

brand equity ? 

b) Untuk mengetahui apakah brand association berpengaruh signifikan terhadap 

brand equity ? 

c) Untuk mengetahui apakah brand loyalty berpengaruh signifikan terhadap 

brand equity ? 

d) Untuk mengetahui apakah percieved quality berpengaruh signifikan terhadap 

brand equity ? 

 

1.3.2   Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a) Dapat memberi gambaran dan informasi yang berguna bagi perusahaan 

dalam melakukan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan kesadaran 

merek, asosiasi merek, loyalitas merek, dan persepsi kualitas terhadap 

ekuitas merek 

b) Sebagai bahan referensi dalam memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan masalah yang di kaji dalam penelitian ini. 

c) Sebagai media untuk menguji kemampuan menulis dalam 

mengimplementasikan ilmu yang telah di peroleh. 

 

1.4       Sistematika Pembahasan 

Bab pendahuluan ini akan berisikan tentang latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I         PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan, manfaat dan sistematika pembahasan. 

BAB II       KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Menjelaskan tentang landasan – landasan teori yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan, mengenai kekuatan suatu merek. Dalam bab 

ini juga di kemukakan hipotesis yang berkaitan dengan penelitian ini. 

BAB III       METODE PENELITIAN 

Bab ini akan berisikan tentang rancangan penelitian, objek penelitian, 

metode pengumpulan data, dan sample penelitian. 
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BAB IV       ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan berisikan tentang analisis data, statistik deskriptif, hasil 

pengujian variable serta pembahasan hasil pengujian hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini akan berisikan tentang pembahasan penelitian mengenai 

kesimpulan, keterbatasan, serta rekomendasi yang dapat menjadi 

masukan bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut kedepannya.
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