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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

 

 Salah satu cara untuk mengembangkan pangsa pasar dapat dilakukan 

dengan kegiatan promosi. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh pemasar tersebut 

tercermin dalam penerapan sejumlah marketing communication mix. Menurut 

Duncan (2005, 8) marketing communication mix adalah: 

 “ Marketing communication mix is the selection of marketing communication functions 

used at given time as a part of a marketing program.” 

Duncan (2008) juga menjelaskan bahwa Marketing communication functions 

terdiri dari personal selling, advertising, direct marketing, sales promotion, event 

and sponsorship, publicity, dan customer service.   

 Salah satu Marketing communication function yang diterapkan Marks & 

Spencer adalah event.  Marks & Spencer telah hadir di Indonesia pada tahun 2000 

di bawah naungan PT. Mitra Adiperkasa. Namun Marks & Spencer di Indonesia 

hanya menyediakan produk pakaian wanita, pria, anak-anak, dan perlengkapan 

rumah tangga. Setelah 11 tahun lamanya mengembangkan usahanya hingga 

memiliki 12 toko yang tersebar di Indonesia dan memiliki loyal customer, Marks 

& Spencer juga turut mengembangkan pangsa pasarnya di Indonesia dengan 

menghadirkan Marks & Spencer Food pada bulan Juli 2011 melalui Event 

Cooking with Marks & Spencer. Event merupakan cara yang signifikan dalam 
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mempromosikan suatu produk atau brand. Hal ini sesuai dengan definisi event 

menurut Duncan (2005,7) yaitu:  

 “events are highly targeted brand-associated activities designed to actively engage 

customers and prospects and generate publicity” 

Melalui definisi di atas, dapat diartikan bahwa event adalah salah satu aktifitas 

yang dirancang untuk mempublikasikan sesuatu kepada customer dan target 

market. Duncan (2005) juga menegaskan bahwa melalui sebuah event, publik 

dapat memperoleh informasi dan hiburan dengan menghadiri event tersebut. 

 Menurut masterman dan Wood (2006) event terdiri dari tiga jenis yaitu 

promotional events, corporate sponsorship of events, corporate hospitality. Event 

yang dilakukan oleh Marks & Spencer tergolong pada promotional event karena 

merupakan sebuah event yang diadakan untuk menarik perhatian pengunjung dan 

menawarkan sebuah produk serta menyampaikan informasi. Masterman dan 

Wood (2006, 217) mendefinisikan promotional events sebagai berikut: 

 “ Any event whose purpose is the promotion of a brand, product, idea or organization and 

which achieves this through the encouragement of audience involvement” 

 Melihat kedua definisi di atas penggunaan event adalah sebagai alat untuk 

menumbuhkan brand awareness. Hal tersebut diutarakan oleh Duncan (2005)  

 “events can have a major impact because they are involving. This characteristic makes 

an event more memorable and motivating than passive brand messages, such as advertising, 

because the people attending are participating in and are part of the event” 

 Apa yang diutarakan Duncan (2005) menjelaskan bahwa suatu kegiatan 

event membawa dampak besar bagi pengunjungnya. Baik dari segi informasi 

maupun hiburan yang didapat pengunjung melalui event tersebut. Kegiatan event 
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juga dapat menimbulkan kenangan pada pengunjung sehingga brand awareness 

dari pengunjung terhadap perusahaan dan produk yang ada di dalam event 

tersebut menjadi semakin tinggi.   

 Brand awareness merupakan hal yang sangat penting karena dengan 

adanya brand awareness maka kemungkinan bagi konsumen untuk selalu 

mengingat suatu produk akan lebih besar. Apabila konsumen sudah merasa akrab 

dengan suatu brand maka konsumen akan merasa aman dan nyaman ketika 

menggunakan suatu produk dari brand tersebut. Keuntungan yang didapat oleh 

perusahaan dengan adanya brand awareness adalah kemungkinan terjadinya trial 

purchase yang meningkat ke re-trial purchase. Bila konsumen merasa puas 

dengan pengalaman terhadap suatu produk dari brand tertentu, maka konsumen 

akan memasuki tahap repeat purchasing sebelum menjadi tahap brand loyalty 

(Shimp 2010). Hal tersebut didukung oleh Aaker dan Keller (1990) yang 

menyebutkan bahwa suatu brand dengan tingkat brand awareness yang tinggi dan 

memiliki citra yang baik dapat memberikan dampak brand loyalty untuk 

konsumen. 

 Oleh karena itu Divisi Marketing pada PT. Mitra Adiperkasa yang 

menangani Marks & Spencer Indonesia melakukan kegiatan promosi dalam event 

“Cooking with Marks & Spencer” guna menciptakan brand awareness pada 

masyarakat terhadap Marks & Spencer Food. Brand awareness merupakan tahap 

awal yang ingin diciptakan oleh Marks & Spencer Indonesia sebelum memasuki 

tahap lanjutan trial, re-trial, repeat purchasing, hingga brand loyalty.  
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 Penulis memilih PT. Mitra Adiperkasa sebagai tempat mempelajari dan 

mengaplikasikan konsep-konsep Integrated Marketing Communication, 

khususnya yang berkaitan dengan promotional mix yaitu penerapan event dalam 

menciptakan brand awareness konsumen, karena PT. Mitra Adiperkasa 

merupakan perusahaan nomor satu pada bidang retail di Indonesia. 

 

I.2. Tujuan Magang 

 Tujuan dari program magang yang Penulis lakukan antara lain : 

1. Mempelajari penerapan aktivitas marketing communication mix yang 

dilakukan oleh Divisi Marketing PT. Mitra Adiperkasa untuk brand Marks 

& Spencer dalam event “Cooking with Marks & Spencer” guna 

menciptakan brand awareness pada konsumen.  

2. Menerapkan konsep promotional event yang dilakukan Marks & Spencer 

untuk mempromosikan produk barunya dalam event “Cooking with Marks 

& Spencer” guna menciptakan serta mengembangkan brand awareness 

pada konsumen. 

 

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

 Dalam menjalankan kegiatan magang, Penulis bertugas di Divisi 

Marketing dalam suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang lifestyle dan 

retail fashion, yaitu PT. Mitra Adiperekasa. PT. Mitra Adiperkasa mempunyai 

Divisi Marketing sendiri khusus menangani bidang Fashion yang dapat disebut 

juga dengan Divisi Fashion Marketing.  PT. Mitra Adiperkasa mempunyai 
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beberapa brand fashion di antaranya adalah Dorothy Perkins, Kipling, Lacoste, 

Loewe, Marks & Spencer, Massimo Dutti, Maxmara, Miss selfridge, Next, 

Nautica, Oasis, Pull & Bear, Principles, Topshop, Topman, Pandora, Warehouse, 

BCBG Maxazaria, Travelogue, H.E by Mango. Karena harus menangani banyak 

brand fashion, Divisi Fashion Marketing terbagi menjadi dua sesuai dengan 

pembagian brand. Penulis ditempatkan pada Divisi Fashion Marketing yang 

menangani brand Topshop, Topman, Pandora, Marks & Spencer, H.E by Mango. 

Pull & Bear, Massimo Dutti, Dorothy Perkins, Lacoste, dan Miss Selfridge. 

 Batasan dari kegiatan magang ini adalah memahami dan mendapat 

penggambaran aktivitas Marketing dalam memajukan dan mencapai tujuan 

perusahaan. Divisi memiliki peranan yang penting dalam merencanakan konsep 

Marketing melalui Advertising dan Promotion yang diwujudkan dalam sebuah 

promotional event. 

 Dalam Divisi ini Penulis mempunyai tugas harian yaitu membuat surat 

peminjaman produk, media scanning, media monitoring, dan membuat marketing 

report. Selain itu Penulis juga mempunyai tugas pokok yaitu menangani kegiatan 

promosi yang dilaksanakan Marks & Spencer  dalam event “Cooking with Marks 

& Spencer”. 

 

I.4. Waktu dan Lokasi 

 Pelaksanaan kegiatan program kerja magang yang diwajibkan oleh 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pelita Harapan adalah selama 

640 jam (kurang lebih 4 bulan). Penulis melaksanakan kegiatan magang dimulai 
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pada tanggal 16 Mei hingga 16 September 2011. Kegiatan magang dilakukan 

setiap hari Senin hingga Jumat pukul 08.30-17.30 WIB dengan waktu istirahat 

pada pukul 12.00-13.00 WIB. 

 

 Adapun lokasi kantor PT. Mitra Adiperkasa Tbk bertempat di : 

 

 

PT. MITRA ADIPERKASA Tbk 

PT. MITRA SELARAS SEMPURNA (Marks & Spencer) 

9th Floor, Wisma 46-Kota BNI 

Jl. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 

Indonesia 

Tel: 62-21 574 5808 

Fax: 62-21 574 0339 

www.map-indonesia.com 

 




