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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Berman dan Evans (2010, 4) mendefinisikan ritel sebagai jenis aktivitas 

bisnis yang melibatkan penjualan barang dan jasa kepada konsumen untuk 

keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga. Sedangkan menurut Sullivan dan 

Adcock (2002, 3) menyebutkan bahwa usaha ritel yang merupakan sebuah 

aktivitas dagang yang dilakukan melalui kombinasi antara menjual barang dalam 

jumlah sedikit dan memberikan pelayanan untuk mencapai keinginan atau 

kebutuhan dari konsumen.  

Perkembangan dunia bisnis saat ini telah membuat usaha ritel menjadi 

sebuah bidang yang kompleks. Bisnis ritel telah mencakup semua bidang usaha 

yang menjadi kebutuhan manusia, antara lain bidang pangan dan sandang.  

Berdasarkan artikel di Vivanews (2008), pada tahun 2009 pertumbuhan 

industri ritel di Indonesia saat itu diperkirakan mencapai rentang 10-15 persen 

atau setara dengan Rp 65-70 triliun. Pertumbuhan ini melambat dibanding dengan 

pertumbuhan usaha ritel pada tahun 2008. Akan tetapi bisnis ritel kembali 

mengalami kenaikan 10- 15 persen pada tahun 2010. Hal ini berdasarkan kepada 

artikel di Kompas.com (2010), yaitu:  

 Omset penjualan industri ritel tahun ini bisa meningkat sekitar 10 persen – 15 persen 

dibanding tahun lalu. Sepanjang tahun 2009 lalu omset penjualan ritel sebesar Rp 80 triliun. 

Artinya, tahun ini setidaknya omset penjualan ritel akan menjadi sekitar Rp 88 triliun – Rp 92 

triliun. 

 

Pernyataan ini juga didukung oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel 

Indonesia (Aprindo) Benjamin J. Mailool yang menyatakan hingga kuartal 2010, 
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omset penjualan ritel sudah terlihat tumbuh rata-rata 10 persen dibanding periode 

yang sama tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bila industri ritel di Indonesia 

merupakan industri yang senantiasa berkembang setiap tahunnya. 

 Salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri ritel di Indonesia 

adalah PT Mitra Adiperkasa, Tbk. (MAP).  MAP merupakan perusahaan ritel 

yang menaungi berbagai macam merk franchise, yang meliputi Department 

Stores, Specialty Stores, Food and Beverages, dan Others. Specialty Stores terbagi 

atas Sports, Fashion & Lifestyle, serta Children (MAP for HRD [2009], 36). 

 MAP merupakan perusahaan ritel yang menaungi paling banyak brand-

brand fashion yang ada di Indonesia. Brand-brand fashion ini berada dalam 

pengawasan Fashion & Lifestyle Division. Berdasarkan tabel yang dimiliki oleh 

Human Resource Department di MAP, MAP membawahi lebih dari 20 brand 

fashion di Indonesia.  

 

Tabel 1.1 Brand Fashion MAP 
Sumber: MAP for HRD 2009, 47 

 Penulis melihat bahwa brand-brand fashion yang dibawahi oleh MAP 

memiliki target market yang ditujukan kepada berbagai macam kelompok usia, 

mulai dari konsumen anak-anak sampai dengan konsumen dewasa muda. Dalam 
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laporan magang ini, Penulis akan fokus kepada brand-brand yang memiliki target 

market dengan kisaran usia 20 sampai dengan usia 30 akhir, yang merupakan 

rentang usia yang menjadi target market dari sebagian besar brand fashion milik 

MAP. 

 Michael R. Solomon dalam bukunya Consumer Behaviour (2009, 574) 

menjelaskan bahwa usia merupakan hal yang mempengaruhi kebutuhan dan 

referensi seseorang dalam memilih sebuah produk. Selain itu Solomon juga 

menyatakan bahwa usia kita merupakan bagian terbesar dari identitas kita. Hal ini 

yang nantinya akan menjadi kunci bagi marketer dalam menentukan jenis 

komunikasi apa yang harus dilakukan supaya sesuai dengan target market yang 

dituju. 

 Pasar anak muda merupakan pasar yang menarik karena merupakan pasar 

yang target market-nya sedang mengalami transisi dari anak kecil menuju peran 

yang lebih dewasa. Solomon (2009, 577) menyatakan: 

 These changes create a lot of uncertainty about the self, and the need belong, and to find 

one’s unique identity as a person becomes extremely important. At this age, our choices of 

activities, friends, and clothes are crucial.  Teens actively search for cues for the ‘right’ way to 

look and behave from their peers and from advertising. 

 

Berdasarkan pernyataan Solomon di atas, peran iklan sebagai penyedia informasi 

bagi para remaja dalam mencari jenis produk apa yang paling menjelaskan 

identitasnya menjadi sangat penting. 

Berdasarkan buku Strategic Brand Management, Keller (2008, 574) 

membagi target market berdasarkan tahun kelahiran mereka dalam Advertising 

Age’s Profiles of Generations. Tabel di bawah merupakan pembagian target 

market berdasarkan umur yang dijelaskan oleh Keller : 
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Tabel 1.2 Advertising Age’s Profiles of Generation 
Sumber: Keller 2008, 574 

 

Berdasarkan tabel 1.2, Keller mengkategorikan target market dengan usia 

17 sampai dengan akhir usia 20 sebagai Generasi Y. Generasi Y dikenal juga 

dengan berbagai macam istilah lain, antara “Millenia Generation” atau “Echo 

Boomers”. Generasi Y dibentuk sedemikian rupa melalui events, tokoh-tokoh 

pemimpin, serta perkembangan jaman dan trend saat ini. 

Pada tabel Advertising Age’s Profiles of Generations, Keller menyebutkan 

beberapa karakteristik yang menjadi ciri dari Generasi Y, antara lain: kelompok 

usia ini sangat berfokus pada kehidupan urban style, kelompok usia ini juga tetap 

memelihara tradisi lama yang dimodifikasi mengikuti perkembangan jaman. Hal 

ini juga didukung oleh pernyataan Solomon dalam buku Consumer Behaviour 

(2009, 580) sebagai berikut: 

 Gen Y-ers tend to hold relatively traditional values and they believe in the value of fitting in 

rather than rebelling.  
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  Generasi Y juga dikenal sebagai generasi yang bergantung kepada 

tehnologi. Sebagai generasi yang hidup di jaman saat tehnologi komunikasi 

sedang berkembang dengan pesat, Solomon juga menambahkan bahwa Generasi 

Y menjadi generasi yang multitasking, yang dapat mengakses telepon genggam, 

internet, social networking sites dan berbagai instant messaging dalam Internet 

serta dapat memilah-milah informasi dari portal mana yang dapat dijadikan 

sumber dalam mengikuti trend. Solomon dalam buku Consumer Behaviour (2009, 

581) menyebut Generasi Y sebagai Digital Natives. 

  Dalam buku Consumer Behaviour karangan Solomon (2009, 580), hal lain 

yang juga menjadi karakteristik dari Generasi Y adalah pembelian yang mereka 

lakukan sebagian besar terfokus pada produk “feel good”, seperti: kosmetik, 

poster, dan fast food. Solomon juga menjelaskan ketertarikan Generasi Y terhadap 

produk-produk ini yang menyebabkan mereka untuk terus mencari informasi 

tentang produk tersebut melalui tehnologi yang ada. 

  Tom Duncan menjelaskan salah satu yang juga menjadi karakteristik dari 

Gen Y adalah: 

   It (Gen Y) has been described as better informed, more empowered, and more cause oriented 

than preceding generation. 

Karaktek Gen Y sebagai generasi yang lebih memperhatikan kegunaan dari suatu 

produk (cause oriented) mendorong generasi ini untuk cenderung lebih selektif 

dalam memilih brand. Lebih lanjut dalam buku Advertising & IMC dijelaskan 

bahwa generasi ini cenderung mengganti-ganti brand hingga menemukan brand 

yang memberikan kegunaan paling maksimal. 

Fashion & Lifestyle Division MAP memfokuskan kegiatan berpromosinya 

pada advertising, publicity, sales promotion, events dan sponsorships dari delapan 
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functional area yang dijabarkan oleh Duncan (2008, 9-15) dalam marketing 

communication mix. Salah satu media yang dipilih oleh MAP untuk melakukan 

kegiatan promosinya, khususnya untuk advertising dan publicity, adalah majalah. 

Publisitas yang dilakukan MAP di majalah adalah peminjaman produk MAP yang 

dimuat di majalah secara gratis untuk menciptakan brand exposure. 

Majalah yang menjadi media bagi MAP dalam berpromosi adalah majalah 

yang target reader-nya memiliki kesamaan karakteriktik dengan Generasi Y, 

yaitu  customer dengan urban lifestyle, berusia 20 tahun sampai akhir 30 tahun, 

peduli akan penampilan, serta fokus pada produk “feel good”. 

Upaya promosi yang dilakukan Fashion & Lifestyle Division MAP yang 

mendorong Penulis untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai kegiatan promosi, 

khususnya promosi dalam bentuk publisitas yang dilakukan oleh Fashion & 

Lifestyle Division MAP. Penulis pun memutuskan untuk melaksanakan magang di 

Advertising & Promotion Department, Fashion & Lifestyle Division MAP yang 

merupakan departemen yang bertanggung jawab mengelola segala kegiatan 

promosi yang dilakukan oleh Fashion & Lifestyle Division MAP. 

 

I.2. Tujuan Magang 

 Penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 

magang serta penulisan laporan magang yang Penulis lakukan di Advertising & 

Promotion Department, Fashion & Lifestyle Division MAP, yaitu: 

1) Untuk melihat penerapan model komunikasi menurut Solomon, Marshall, 

& Stuart oleh Advertising & Promotion Department, Fashion & Lifestyle 
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Division MAP dalam proses komunikasi yang dilakukan dengan target 

market, khususnya Gen Y. 

2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan publicity sebagai salah satu 

marketing communication tools yang dipakai dalam strategi promosi yang 

dilakukan oleh Fashion & Lifestyle Division di PT Mitra Adiperkasa, Tbk.. 

3) Untuk melihat peran public relations dalam pelaksanaan strategi promosi 

oleh Advertising & Promotion Department, khususnya dalam bentuk 

publicity. 

 

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan 

 Selama melakukan magang di MAP, Penulis ditempatkan sebagai 

Marketing Staff dari Advertising & Promotion Department, Fashion & Lifestyle 

Division MAP. Penulis bertugas untuk membantu Sr. Marketing Manager, 

Assistant Marketing Manager, Marketing Coordinator, serta Marketing Admin 

Staff dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk merancang dan melakukan 

semua kegiatan promosi untuk Fashion & Lifestyle Division MAP. 

 Batasan dari kegiatan magang yang Penulis lakukan adalah pemahaman 

dan penerapan konsep marketing communication dalam kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh Fashion & Lifestyle Division MAP, khususnya kegiatan promosi 

yang berhubungan dengan publisitas melalui pemasangan produk di majalah 

terhadap Gen Y yang dilakukan oleh Advertising & Promotion Department, 

Fashion & Lifestyle Division MAP. 
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I.4. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan Magang 

 Penulis melaksanakan kegiatan magang di Advertising & Promotion 

Department, Fashion & Lifestyle Division MAP selama 3,5 bulan, dimulai pada 3 

Januari 2011 sampai dengan 15 April 2011. Penulis melakukan kegiatan magang 

berdasarkan jam kerja normal dari para pegawai MAP, yaitu dari pukul 08.30 

sampai dengan pukul 17.30 dengan tambahan waktu kerja apabila diminta oleh 

supervisor. Perusahaan tempat Penulis melaksanakan magang yaitu PT Mitra 

Adiperkasa, Tbk. (MAP), yang beralamat sebagai berikut: 

PT Mitra Adiperkasa, Tbk. 

Wisma 46 – Kota BNI, Lantai 9 

Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 

Tel : +6221 5745808 

Fax : +6221 5740339 

www.map-indonesia.com 

 

  

 

 

 

 

 

                 

http://www.map-indonesia.com/



