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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berkembangnya jaman, kini terlihat banyak bermunculan trend 

makanan dan minuman di Indonesia. Contohnya adalah seperti trend kafe yang menu 

utamanya adalah kopi yang dulu pertama kali dibawa oleh Starbucks. Kopi yang dulu 

hanyalah minuman biasa dan murah, saat ini setelah adanya branding yang kuat dari 

Starbucks, kopi berubah menjadi sebuah minuman eksklusif yang memiliki gengsi 

dan penggemarnya tersendiri. Begitu pula dengan trend roti serta bakery di Indonesia, 

khususnya Jakarta. Dulu roti yang hanyalah dianggap makanan biasa serta produk 

komplementer yang digunakan sebagai makanan ringan, kini berubah menjadi 

sesuatu barang yang wajib dimakan oleh hampir semua kalangan. Bahkan saat ini roti 

sudah menjadi trend sendiri di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat di kota-

kota besar. Dengan adanya inovasi di dunia bakery tersebut, ini membuat semakin 

banyaknya toko-toko roti baru yang mengusung konsep modern. Contohnya adalah 

Bread Talk. Bread Talk merupakan pelopor toko roti modern yang menyediakan 

berbagai varian roti Taiwan. Dengan masuknya Bread Talk ke Indonesia, itu 

merupakan sebuah titik awal berkembangnya sebuah konsep modern bakery di 

Indonesia.  
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Home Made Bakery sebagai toko roti yang sudah lama terlihat mulai 

tertinggal dan tidak terdengar menyadari adanya inovasi dan perubahan besar-besaran 

di dunia bakery tersebut. Dengan adanya situasi seperti saat ini, Home Made Bakery 

tidak memiliki arah yang jelas mengenai posisinya sebagai brand. Menyadari kondisi 

tersebut, maka Home Made Bakery membutuhkan berbagai upaya guna meraih 

pangsa pasar serta mendapatkan loyalitas pelanggan, yaitu dengan rebranding.  

Di Indonesia terdapat banyak branding agency yang sudah memiliki 

eksistensi tersendiri. Diantaranya adalah DM-IDHolland, MakkiMakki, 

Ogilvy&Mather, Dentsu. Dari sekian banyaknya branding agency yang ada di 

Jakarta, DM-ID Holland Indonesia dipercaya oleh Home Made Bakery untuk 

mengerjakan proyek rebranding Home Made Bakery. DM-IDHolland Indonesia 

sebagai branding agency yang dipercaya oleh pihak Home Made Bakery, diharapkan 

dapat memberikan sebuah rekomendasi rebranding yang tepat dengan arah konsep 

baru untuk Home Made Bakery dimana akan memperkuat positioning Home Made 

Bakery sebagai suatu brand melalui semangat baru dan strategi yang akan membuat 

Home Bakery Bakery menjadi brand yang berbeda dan unik dibandingkan dengan 

pesaingnya yaitu dengan cara menjadi berbeda dari bagaimana cara Home Made 

Bakery berkomunikasi serta menjual brand dan produknya, karena dulu Home Made 

Bakery tidak dipandang dan tidak sama dengan Bread Talk.  

DM-IDHolland Indonesia ditantang oleh Home Made Bakery untuk bisa 

mengembangkan sebuah konsep rebranding yang kuat melalui esensinya yang 
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nantinya dapat memposisikan diri sebagai brand yang unik dan lebih baik, 

dibandingkan dengan pesaingnya, bagaimana bisa mengembangkan brand visual 

application yang konsisten yang dapat membedakan dan mewujudkan semangat baru 

Home Made Bakery, serta bagaimana bisa menciptakan sebuah konsep baru 

berdasarkan esensi brand baru Home Made Bakery yang akan menciptakan 

pengalaman baru dan segar untuk setiap stake-holder ketika mengkonsumsi roti dan 

kue-kue Home Made Bakery. 

Disadari bahwa brand bukan lagi sekedar nama atau simbol, melainkan 

sebagai pembeda suatu produk dengan produk-produk lainnya. The American 

Marketing Association dalam Kotler & Keller (2012, 241) menyatakan bahwa :  

“a name, term, sign,symbol or design, or a combination of them, intended to identify the goods 

or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors”.  

Yang berarti brand merupakan sebuah nama, ungkapan, tanda, simbol atau desain, 

atau kombinasi dari semuanya, yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau 

servis dari penjual untuk membedakannya dari pelanggan. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh DM-IDHolland Indonesia adalah 

dengan membentuk identitas produk yang kuat melalui persaingan brand, mengingat 

pada saat ini persaingan tidak hanya terbatas pada atribut fungsional produk, 

melainkan sudah dikaitkan dengan brand yang mampu memberikan citra khusus bagi 

para pemakainya. Dengan demikian, konsumen akan memberikan kepercayaan dan 

loyalitasnya apabila suatu brand mampu menyediakan utilitas bagi mereka melalui 

kinerja produk yang konsisten (Keller, 2004). 
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Pengelolaan untuk sebuah brand dapat dilakukan dengan cara membentuk 

suatu brand platform recommendation melalui ekuitas brand yang kuat, sehingga 

mampu mengembangkan keberadaan brand tersebut di dalam persaingan apapun 

dalam waktu yang lama (Durianto, dkk, 2004). Sebuah ekuitas yang tinggi menjadi 

idaman setiap brand karena berarti bahwa brand-brand tersebut memiliki kedekatan 

dengan pasar dan pelanggannya. Semakin kuat ekuitas brand suatu produk, maka 

akan semakin kuat pula daya tariknya bagi konsumen untuk membeli produk tersebut 

dan pada akhirnya hal tersebut akan memberikan keuntungan yang terus meningkat 

kepada perusahaan (Durianto, dkk , 2004). 

I.2. Tujuan Magang 

 Adapun tujuan Penulis dalam melaksanakan magang di DM-IDHolland 

Indonesia adalah : 

1) Mempelajari penerapan brand platform recommendation di dalam proses 

rebranding Home Made Bakery oleh DM-IDHolland Indonesia. 

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

I.3.1. Ruang Lingkup Magang 

 Selama pelaksanaan magang di DM-IDHolland Indonesia, Penulis 

ditempatkan di divisi Brand Consultant sebagai Brand Consultant dan berada 

dibawah pengawasan langsung dari Senior Brand Consultant, serta bertanggung 

jawab untuk memberikan berbagai hasil perencanaan brand platform 

recommendation kepada General Manager. Divisi Brand Consultant berperan di 
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dalam pengumpulan data, melakukan riset pasar dan analisa branding untuk 

mengidentifikasi target pasar serta menilai persepsi konsumen, persaingan, tren 

bisnis, nilai produk serta melakukan audit internal dan benchmarking berdasarkan 

dari brief yang diberikan oleh client. 

I.3.2. Batasan Magang 

 Aktivitas yang dilakukan Penulis sebagai Brand Consultant dalam divisi 

Brand Consultant antara lain adalah membantu kegiatan perencanaan brand platform 

recommendation untuk Home Made Bakery.  

Adapun project tersebut dikuti dan dilaksanakan oleh Penulis yang mencakup 

riset pasar, analisa branding, competitive audit serta benchmarking dari Home Made 

Bakery, serta mempersiapkan presentasi dalam bentuk powerpoint dan 

mempresentasikan hasil brainstorming internal maupun eksternal.  

Disamping membantu project Home Made Bakery, kegiatan lain yang Penulis 

lakukan selama menjalankan magang di DM-IDHolland Indonesia antara lain adalah 

membantu riset serta analisa branding untuk brand Anggur Radjawali, membuat 

benchmarking untuk brand Sunpride dan Sunfresh, melakukan riset, analisa 

branding, benchmarking dan competitive audit untuk brand JAYOO, serta membuat 

competitive audit serta benchmarking untuk rebranding IFGF GISI. 

 

I.4. Lokasi dan Waktu Magang 
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 Penulis melaksanakan magang selama empat bulan, yaitu mulai tanggal 14 

Mei 2012 sampai dengan 14 September 2012. Adapun waktu kerja Penulis adalah 

setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 08.30 - 17.30. Waktu tersebut dapat berubah 

sesuai dengan kondisi pekerjaan. 

Pelaksanaan magang dilakukan di kantor DM-IDHolland Indonesia yang 

berlokasi di : 

 

JAKARTA 

WIR Group Indonesia 

WIR Hub  

Jln. Panjang Raya No. 70  

Kebon Jeruk, Jakarta 

Ph: +6221 5367 8064 

Fx: +6221 5367 4611 

 

 

 

 

 

 

 




