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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Brand merupakan suatu identitas dari suatu perusahaan karena dapat

menggambarkan perilaku bisnis atau organisasi itu sendiri. Branding pada

perusahaan sangat penting, karena dapat memberikan kesan baik atau buruknya

perusahaan. Tidaklah mudah untuk menentukan arah, desain sebuah brand

perusahaan. Dimulai dari tujuan didirikannya perusahaan atau bisnis, bidang

industri yang dipilih, serta market yang dituju, juga menentukan arah kreasi

promosi. Promosi pada perusahaan juga tidak kalah penting, karena apabila

perusahaan tidak mempromosikan perusahaannya dengan baik, maka masyarakat

juga sulit untuk mengenal perusahaan tersebut. Setiap perusahaan mempunyai

divisi/bagian, salah satunya adalah divisi Marketing Public Relation, dimana

setiap divisi tersebut perlu mengembangkan aktivitas kinerjanya dalam hal ini

melalui branding untuk mendukung terlaksananya tujuan perusahaan. Dengan

demikian maka seorang Marketing Public Relation membutuhkan strategi.

Strategi merupakan berbagai perencanaan dan manajemen yang dilakukan oleh

perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Ruslan (2005:37) strategi hakikatnya adalah perencanaan

(planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Akan

tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan

 



2

yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menujukkan

bagaimana teknik operasionalnya.

Pembentukan suatu branding adalah layaknya seperti cara kerja merek

bisnis. Dengan perlakuan yang sama itu maka perlu dipahami bagaimana cara

kerja dari suatu merek bisnis. Prinsip dan ide-ide yang dikembangkan selama

bertahun-tahun di dalam bisnis dikembangkan dan disesuaikan untuk membangun

sebuah branding. branding merupakan persepsi yang tertanam dan terpelihara

dalam benak orang lain, maka yang menjadi inti persoalannya adalah bagaimana

orang lain memandang seseorang tersebut pada sisi yang positif dan tertarik untuk

menggunakan jasanya.  Komponen utama yang tergabung menjadi satu, yang

menentukan kekuatan dari suatu personal branding (McNally & Speak, 2004:4).

Untuk meningkatkan citra positive product, public relations yang

berorientasi marketing dibentuk oleh suatu divisi baru, yakni “Komunikasi dan

Marketing” (Soemirat dan Ardianto, 2008:153) Aktivitas branding dapat menjadi

efektif menopang fungsi marketing, harus terlebih dulu diperjelas dalam

perencanaan marketing. Perencanaan harus matang dalam menentukan sasaran

dan target perusahaan, yaitu dengan penerapan aktvitas branding dan taktik

promosi untuk penjualan suatu produk

Dalam proses komunikasi brand, ada beberapa hal yang perlu

mendapat perhatian. Pertama, sudah pada tahap mana branding tersebut?

Apakah brand sudah pada tahap dikenal (aware), tahap pemahaman

tentang arti brand tersebut, tahap menyukai, atau tahap mencintai atau

loyal. Branding yang baik adalah memilih tipe aktivitas brand yang
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disesuaikan dengan situasi pencapaian nilai brand itu sendiri. Brand yang

belum dikenal, harus fokus pada awareness building. Brand yang sudah

dikenal tetapi kurang pemahaman, berarti perlu kerja keras untuk

menjelaskan apa yang bisa diberikan brand kepada konsumen. Brand yang

sudah dikenal dan dipahami, harus dicarikan kegiatan yang akan

meningkatkan minat mencoba atau membeli. Kegiatan ini sering disebut

dengan istilah Brand Activation. Brand yang sudah dikenal, dipahami, dan

dibeli harus dipikirkan untuk membuat konsumen beli lagi, dan lagi, dan

lagi. Ini adalah tahapan yang disebut dengan proses pembinaan loyalitas

brand. Pada tahap ini, brand sudah bisa dikategorikan sebagai strong brand.

Proses branding haruslah kontekstual, disesuaikan dengan situasi brand dan

tahapan pencapaiannya.

Sulit untuk dapat dipungkiri bahwa setiap produk bermutu tinggi

atau perusahaan yang bonafid selalu terkait dengan merk yang menarik,

unik dan gampang untuk diingat. Dengan kata lain, kebanyakan bisnis-

bisnis besar yang sukses berhasil menciptakan proses branding yang

mampu menciptakan persepsi pada pelanggan untuk mengasosiasikan

sebuah produk atau jasa tertentu terhadap sebuah merk. Kalau melihat

evolusi perkembangan konsep branding, memang harus diakui

bahwa branding itu sangat penting. Tetapi, konsep branding itu juga relatif

belum terlalu lama (Amaliamaulana, 2010).

Di tengah persaingan bisnis yang sangat ketat, yang menawarkan jasa

dalam berbagai bidang, maka dari itu Branding mempunyai peran yang sangat
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penting yaitu harus bekerja keras dengan ekstra untuk membuat konsumen tertarik

dan menggunakan jasa. Perusahaan yang memiliki perkembangan yang cukup

pesat saat ini adalah FNA Group. FNA Group adalah manajemen yang menaungi

beberapa outlet di bidang kuliner kafe. Awalnya FNA Group mengembangkan

empat outlet bisnis di Kota Malang diantaranya adalah Ria Djenaka, Monopoli

Caffe, Gadjah Lumping dan Rame-Rame. Namun dengan beberapa pertimbangan

pada bulan November Outlet Gadjah Lumping yang memiliki tempat di Beji Batu

dan Jl Mt Hariono, Dinoyo dilakukan merger menjadi Rame-Rame.

Diantara tiga outlet kafe yang kemudian dikembangkan hingga kini

memiliki beberapa cabang serta segmentasi yang berbeda. Ria Djenaka sendiri

memiliki tiga outlet di kota Malang dengan konsep yang sama namun segmentasi

yang berbeda. Diantaranya, Ria Djenaka jalan Bandung, Ria Djenaka Type M

(depan UMM), dan Ria Djenaka Shinning Kota wisata Batu. Sedangkan Monopoli

caffe juga memiliki tiga outlet, diantaranya Monopoli di jalan Merbabu, Monopoli

di jalan Soekarno Hatta, dan Monopoli di BNS kota Batu. Rame-Rame yang baru

saja di launching bertempat di jalan raya Dinoyo, Beji Kota Batu dan Jl Jakarta

Kota Malang.

Peneliti memilih FNA Group sebagai ruang lingkup penelitian

dikarenakan terdapat hal yang kemudian menarik adalah pesatnya perkembangan

khususnya pada branding pada outlet-outlet milik FNA Group ini hanya di handle

beberapa marketing untuk mengembangkan branding yang kuat dalam tiap

outletnya, aktivitas yang dilakukan oleh management marketing ini terlihat tidak

lazim karna besarnya Profit bisnis dari perusahaan tersebut, peneliti mengamati
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awalnya ketiga outlet milik FNA Group ini hanya di handle oleh satu

management marketing yang harus melakukan branding pada tiga outlet FNA

group. Sedangkan biasanya setiap perusahaan tentu memiliki jobdesk yang jelas

dalam sebuah management profit bisnis, baik itu dari divisi marketing, public

relation atau bahkan divisi branding.

Secara operasional, suatu brand bisa berguna dalam mengelola catatan

inventori, akunting, dan lain-lain. Sebuah brand juga bisa memberikan proteksi

hukum terhadap segala fitur dan aspek dari produk tersebut. Suatu brand bisa

memberikan suatu aset intelektual atau hak kepemilikan, serta memberikan

perlindungan hukum kepada pemilik brand.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, investasi untuk brand bisa membuat

produk menjadi unik dan mempunyai value tersendiri, yang dapat

membedakannya dengan produk lain. Brand bisa mencerminkan tingkatan

kualitas tertentu, sehingga konsumen yang puas bisa memilih kembali produk

tersebut.

Singkatnya, bagi perusahaan, brand bisa memberikan kita suatu aset hak

kepemilikan yang sah secara hukum, yang mampu mempengaruhi perilaku

konsumen, bisa dibeli dan dijual, dan bisa memberikan revenue masa depan yang

stabil bagi pemiliknya. Karena alasan-alasan ini, mereka berani membayar mahal

untuk brand yang sudah established dalam merger maupun akuisisi perusahaan.

Menjadi menarik untuk diamati bagaimana proses Aktivitas branding dari

divisi Marketing FNA group sehingga ketiga outlet bisnis (Ria Djenaka,

Monopoly Cafe dan Rame-Rame) dengan minat konsumen yang sangat tinggi.
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Atas dasar latar belakang inilah kemudian menarik penulis untuk membuat

sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan fokus utama aktivitas branding divisi

marketing yang dilakukan oleh FNA group di Kota Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut kemudian bisa diambil rumusan masalah

sebagai berikut: Bagaimana proses aktivitas branding divisi marketing dalam

membangun citra positif produk Ria Djenaka, Monopoly Cafe dan Rame-Rame ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk

mendeskripsikan: Bagaimana proses aktivitas branding divisi marketing dalam

membangun citra positif produk Ria Djenaka, Monopoly Cafe dan Rame-Rame

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat

akademis maupun manfaat praktis yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu

komunikasi khususnya mengenai aktivitas branding dalam meningkatkan

citra positive product.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapakan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan

dalam mempertahankan, memperbaiki, meningkatkan atau evaluasi public
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relations dalam membangun citra positife product (Branding) serta dapat

memperdalam wawasan dalam penelitian selanjutnya

 


