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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

“Sebuah brand yang kuat harus memiliki karakateristik brand awareness sebesar 

65%” 

Pendapat ini bersumber dari hasil survei DDB agency multinasional di 

Indonesia dalam buku Kartajaya et al (2005). Menurut Ouwersloot dan Duncan 

(2008), brand awareness merupakan sejauh mana konsumen mengetahui brand 

tersebut. Berikut ini contoh brand yang memiliki tingkat awareness yang tinggi 

hingga Top Of Mind Awareness menurut majalah SWA (2011), yaitu Aqua 90%, Teh 

Sosro 66,5%, dan Mountea 66%. Tingkat brand awaneress yang tinggi membuat 

brand – brand tersebut dapat terus mempertahankan keeksistensiannya akan tetapi 

dalam proses pencapaiannya tidaklah mudah. Sebuah brand harus dapat melewati 

tahapan brand awareness dari Unaware, Brand Recognition, Brand Recall hingga 

tahap puncak yaitu Top Of Mind Awareness (Shimp 2007).    

Shimp, Barker dan Chitty (2005) menyatakan bahwa dalam pencapaian brand 

awareness merupakan sebuah tantangan bagi brand yang tergolong baru. Liang Teh 

Cap Pistol merupakan brand baru di kategori minuman dalam kemasan yang 

diproduksi oleh PT.Sinde Budi Sentosa yang berdiri sejak tahun 1978 (Sindebudi 

2009). Di kategori minuman kemasan, Liang Teh yang kita ketahui berguna untuk 
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menyembuhkan/meredakan penyakit seperti flu, tenggorokan kering dan dipercaya 

sebagai pereda panas dalam (Brand plan Avicom 2011) memiliki dua kompetitor 

yaitu Liang Teh Cap Panda sebagai kompetitor langsung dan Wong Lo Kat sebagai 

kompetitor tidak langsung.  

 Dibandingkan dengan kompetitornya, Liang Teh Cap Pistol juga tergolong 

brand baru, di mana produk ini diluncurkan tahun 2010 lalu, berbeda dengan 

kompetitornya Liang Teh Cap Panda yang telah diluncurkan sejak tahun 2009 dan 

Wong Lo Kat yang diluncurkan sejak tahun 1995 

Ketiga brand ini memiliki kesamaan yang signifikan yaitu warna kaleng yang 

merah, warna tulisan kuning, jenis minuman kemasan dalam kaleng dan dari segi 

volume tidak jauh beda sekitar 310-320 ml. Hal ini termasuk counterfeiting di mana 

sebuah produk diciptakan hampir serupa dengan brand yang sudah lebih terkenal 

dengan menggunakan komponen-komponen yang sudah lekat di benak konsumen. 

Dengan adanya counterfeiting, membuat konsumen kurang dapat mengenali produk 

Liang Teh Cap Pistol dikarenakan terdapat banyak kesamaan dengan para kompetitor 

(Green dan Keegan 2008). Oleh karena itu, brand awareness Liang Teh Cap Pistol 

harus terus ditingkatkan sehingga konsumen dapat mengenali produk tersebut.   

Dalam meningkatkan brand awareness perlu diketahui terlebih dahulu posisi 

sebuah produk di pasaran dengan cara melakukan sebuah riset. Selain mengandalkan 

hasil riset, diperlukan juga observasi mengenai aktivitas yang dilakukan oleh 

kompetitor dan kegiatan ini dapat dilakukan oleh Avicom yang merupakan full-

service advertising agency. 
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Full-service agency didefinisikan oleh Duncan (2008, 36) sebagai berikut : 

       “Full-service agency is an agency that provides all or most of the service needed in its area 

of  MC specialization”. 

Definisi di atas menunjukan bahwa full-service agency menyediakan semua atau 

hampir seluruh bagian jasa yang dibutuhkan untuk area komunikasi pemasaran. 

Dalam dunia advertising, full-service agency terdiri dari research service, creative  

development of brand messages, media planning dan buying, strategic planning. 

Avicom Advertising merupakan full-services agency yang telah dipercayai 

oleh PT. Sinde Budi Sentosa dalam menangani brand-nya yaitu Liang Teh Cap 

Pistol. Sebagai full services agency, Avicom bertanggung jawab atas segala kegiatan 

yang berhubungan dengan Liang Teh Cap Pistol dari segi creative service, production 

service (TVC/TV program, printing material, outdoor material & promotional 

materials), media service, research service, dan marketing consultant service.  

Pengukuran brand awareness yang telah dilakukan oleh Avicom Advertising 

menyatakan bahwa Liang Teh Cap Pistol berada pada posisi low awareness. Hal ini 

didukung dari hasil riset sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 : Merek Minuman Liang Teh Yang Paling Dikenal 

Sumber : Olahan Penulis 2 
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Gambar 1.2 : Merek Minuman Liang Teh Yang Paling Bagus Khasiatnya 

Sumber : Olahan Penulis 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.3 : Merek Minuman Liang Teh Yang Paling Sering Anda Minum 

Sumber : Olahan Penulis 2011 

 

Data di atas menunjukkan bahwa Liang Teh Cap Pistol berada pada posisi low 

awareness. Posisi low awareness Liang Teh Cap Pistol juga diperkuat dari pernyataan 

Herman Notolegowo selaku Direktur Pemasaran PT Sinde Budi Sentosa bahwa 

berdasarkan hasil media review, Liang Teh Cap Pistol memiliki advertising 

awareness yang cukup tinggi akan tetapi brand awareness Liang Teh Cap Pistol 

masih tergolong rendah. Hal inilah yang membuat Avicom Advertising melakukan 
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perencanaan strategi Integrated Marketing Communication dalam meningkatkan 

brand awareness Liang Teh Cap Pistol. Oleh karena itu, dalam laporan magang ini, 

Penulis akan membahas mengenai perencanaan strategi Integrated Marketing 

Communication yang dilakukan oleh Avicom Advertising dalam meningkatkan brand 

awareness Liang Teh Cap Pistol. 

 

I.2. Tujuan Magang 

Adapun tujuan penulis dalam pelaksanaan magang adalah sebagai berikut: 

1) Penulis ingin mempelajari proses perencanaan strategi Integrated Marketing 

Communication yang dilakukan Avicom Advertising dalam meningkatkan 

brand awareness Liang Teh Cap Pistol yang sebelumnya dilakukan dua tahap 

yaitu :  

a. Penulis ingin mengetahui seberapa jauh brand awareness dari konsumen  

terhadap Liang Teh Cap Pistol melalui consumer analysis yang dilakukan 

oleh Avicom Advertising. 

b. Penulis ingin mempelajari aktivitas kompetitor Liang Teh Cap Pistol 

sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan strategi Integrated 

Marketing Communication oleh Avicom Advertising. 

 

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

Dalam melaksanakan kegiatan magang di Avicom Advertising, penulis 

ditempatkan pada Client Service Department yaitu di bagian Account Management 
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Development sebagai Junior Account Executive, yang berkerja di bawah pimpinan 

Account Manager. Dalam pelaksanaannya Penulis bertugas dalam menjaga hubungan 

dengan klien yang baru (NBD New Business Development) maupun yang telah lama 

ada (existing) dan sebagai penghubung antara klien dengan biro periklanan, 

mengakomodir dan mewujudkan keinginan klien.  

Pada prakteknya, Penulis bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas 

yang diberikan oleh Account Manager antara lain membuat job request, analisis 

kompetitor, membuat ide activation untuk brand-brand tertentu, melakukan riset ke 

lapangan untuk mendapatkan data yang akurat, melakukan meeting internal, follow 

up traffic dan kreatif untuk materi-materi yang dibutuhkan klien. Pada intinya, 

berbagai kegiatan yang penulis lakukan merupakan bentuk atas peran penulis sebagai 

seorang junior account executive. Peran ini memiliki tanggung jawab yang cukup 

penting dalam sebuah agency, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan klien dan 

bertanggung jawab dalam segala aktifitas yang berkaitan dengan brand yang 

ditanganinya. 

 

I. 4.  Lokasi dan Waktu Magang 

Penulis melaksanakan kegiatan magang selama empat bulan, dimulai dari 

tanggal 6 Juni sampai dengan 6 Oktober 2011. Dengan hari kerja dari Senin sampai 

dengan Jumat dan jam kerja terhitung mulai dari jam 08.30 – 17.30 WIB, di luar 

lembur dan hari libur beserta kegiatan di luar kantor seperti market visit, shooting 

TVC, meeting di luar kantor. 
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Adapun lokasi penulis dalam melaksanakan magang, yaitu bertempat di : 

 

 

 

 

PT. AUVIKOMUNIKASI MEDIAPRO 

Jl. Kedoya Raya no. 88 

Kembangan - Jakarta Barat 11520 

Telp. (021) 581-7075 (ext. 307) 

Fax. (021) 580-6534 

Email: mail@avicom-ad.com 

www.avicom-ad.com 

 




