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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Industri restoran merupakan salah satu industri yang terus berkembang dan 

tidak pernah berhenti. Perkembangan ini membuat banyaknya restoran harus 

memiliki kiat khusus untuk mempertahankan bisnisnya dan juga pengelolaan yang 

baik dan tepat agar dapat mempertahankan usaha tersebut ditengah maraknya 

saingan baru di bisnis serupa. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah 

melakukan promosi. Hal ini memiliki tujuan untuk mengenalkan produk yang 

ditawarkan dan juga mengenalkan kepada konsumen dan calon konsumen produk 

kita sekaligus meningkatkan brand awareness di masyarakat. Promosi juga harus 

dilakukan sesuai dengan target konsumen dan mengikuti perkembagan jaman agar 

dapat dijangkau dan dilihat oleh target konsumen. 

Restoran Ayam Goreng Karawaci merupakan salah satu restoran yang 

menyajikan hidangan khas berupa ayam goreng yang lezat dengan harga 

terjangkau dan sudah berdiri dari tahun 2016. Dan selang beberapa bulan 

kemudian Ayam Goreng Karawaci melakuan ekspansi bisnis hingga memiliki 

lebih dari 60 cabang di daerah Jakarta sampai Tangerang. Ayam Goreng Karawaci 

memiliki kompetitor bisnis di bidang serupa yang sudah memiliki nama lebih 

dahulu seperti Ayam Goreng Ny.Suharti dan Ayam Goreng Fatmawati. Namun 

untuk bersaing dengan mereka bukanlah hal yang mudah, mengingat bahwa 
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mereka sudah ada sejak tahun 90 an dan memiliki tempat yang kuat di benak 

masyarakat sebagai restoran penyedia hidangan ayam. 

Ayam Goreng Karawaci memiliki menu ayam yang terkenal dan cabang 

yang banyak, akan tetapi masyarakat umum tidak mengetahuinya karena ayam 

goreng Karawaci tidak mempromosikan dirinya, sehingga konsumen yang tidak 

mengetahui menu andalan mereka dan bagaimana cara mereka melihat sajian apa  

saja yang ada dan nomor atau media sosial yang dapat dihubungi. Sehingga 

khalayak umum memiliki anggapan bahwa  keberadaan ayam goreng karawaci 

hanya berada di satu atau dua tempat saja, yaitu di pusatnya, daerah karawaci dan 

hanya memiliki menu yang sedikit. Hal ini berbeda dengan kompetitornya di 

bidang sejenis dimana mereka memberikan informasi jelas kepada konsumen 

mengenai dimana saja mereka ada dan hidangan apa saja yang merupakan sajian  

mereka.  

Ayam goreng karawaci juga membuat media flyer yang dibagikan di 

dalam restoran, tapi hanya mempromosikan tentang outlet yang bersangkutan , 

dimana flyer tersebut di bagikan. Flyer tersebut hanya memberikan informasi  

letak restoran dan harganya saja, tanpa memberikan informasi lain seperti hotline 

service dan promo apa yang sedang diadakan. Kegiatan promosi lain yang 

dilakukan juga hanya sebatas penyebaran flyer di dalam restoran itu sendiri dan 

penggunaan media sosial instagram yang berbeda - beda di setiap outletnya. 

Kurang tepat dan minimnya penggunaan media promosi yang dilakukan 

ayam goreng karawaci dalam meningkatkan usahanya untuk menaikan penjualan 
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dan awareness di daerah jakarta dan tangerang membuat penulis menjadikan 

proyek perancangan media promosi ayam goreng karawaci ini sebagai tugas akhir 

Penulis di Universitas Multimedia Nusantara. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang Media Promosi untuk Ayam Goreng Karawaci ? 

1.3. Batasan Masalah  

1. Wilayah Geografis : Penulis membatasi Penelitian ini dilakukan hanya 

untuk masyarakat yang tinggal di Jakarta dan Tangerang  

 

2. Demografis : Pria dan Wanita berusia 15 – 35 tahun yang merupakan usia 

aktif bagi mereka untuk datang dan berkunjung ke memliki pendapatan 

SES B  

 

3. Psikografis : orang yang gemar menyantap hidangan ayam dan makan di 

restoran 

 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Membuat Media promosi yang tepat sasaran dan sesuai dengan Ayam Goreng 

Karawaci. 
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1.5. Manfaat Tugas Akhir 

a. Manfaat Bagi Penulis yaitu sebagai salah satu syarat kelulusan dan juga 

sebagai sarana penambah pengetahuan dan wawasan  juga 

pengimplenetasian hasil pembelajaran selama kuliah kedalam suatu bentuk 

karya. 

b. Manfaat bagi pembaca diharapkan mereka dapat memahami seperti cara 

menentukan sebuah identitas visual yang baik dan tepat dalam membentuk 

sebuah brand agar brand baru yang tercipta memiliki kesan yang baik dan 

memiliki unsur good design baik dari bentuk visual yang tercipta ataupun 

tulisan yang ada di dalamnya. 

c. Manfaat bagi  Universitas Multimedia Nusantara, menambah tugas akhir 

dan juga membantu mahasiswa di masa berikutnya yang  membutuhkan 

data untuk membuat perancangan tugas akhir yang lebih baik lagi. 

 

Perancangan Media Promosi..., Stanley Tantra, FSD UMN, 2018




