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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Salah satu faktor yang menandai pertumbuhan ekonomi jaman sekarang 

adalah berkembangnya dunia usaha di segala bidang. Indonesia adalah negara 

yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Pertumbuhan 

ekonomi ini membuat perkembangan dunia usaha khususnya bidang usaha 

pemasaran bersaing dengan ketat. Para pengusaha dari berbagai macam industri 

saling berkompetisi dalam menghasilkan produknya di pasaran dan saling 

berlomba untuk menjadi market leader. 

Namun pertumbuhan ekonomi tidak selamanya berlangsung dengan baik. 

Demikian halnya yang dialami oleh Indonesia ditengah tarik menariknya 

kepentingan dunia. Ada beberapa faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tidak berlangsung dengan baik. Pengaruh pertumbuhan ekonomi global 

dan penggunaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dalam pemerintah 

Indonesia tidak dilaksanakan secara prima, hal-hal inilah yang mengakibatkan 

terjadinya persoalan-persoalan sosial ekonomis, misalnya: kesenjangan sosial 

yang tinggi, korupsi, serta berkurangnya animo investor untuk menanamkan 

modalnya di Indonesia. Persoalan-persoalan inilah yang membuat pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia seolah-olah berjalan di tempat. 
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Dalam kondisi seperti ini, di satu sisi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak 

usaha kelas menengah kebawah yang sulit untuk bertahan. Padahal tidak ada 

pengusaha yang ingin berusaha untuk merugi bahkan untuk jatuh bangkrut. 

Namun di sisi lain, ada juga perusahaan yang tidak mau bangkrut atau 

dibangkrutkan oleh kondisi global. Berbagai usaha akan dijalankan untuk 

bertahan bahkan kalau memungkinkan semakin meningkat dan menjadi kokoh 

ditengah sengitnya dunia usaha. Salah satu contohnya adalah Mayora. Mayora 

adalah perusahaan besar dalam bidang FMCG (Fast Moving Consumer Goods) 

yang terus berkembang pesat sampai sekarang ini. Perusahaan yang berawal dari 

usaha keluarga ini terus melebarkan sayapnya dalam mengeluarkan produk-

produk terbaru dalam bidang makanan dan minuman. Produk-produk yang 

dikeluarkan Mayora sangat beraneka ragam. Mulai dari kategori makanan, 

Mayora mengeluarkan produk-produk seperti biskuit, sereal untuk sarapan pagi, 

wafer, coklat dan juga permen. Sedangkan untuk kategori minuman, Mayora 

mengeluarkan produk seperti air mineral, teh dan kopi. Kopi sudah dikonsumsi 

oleh orang Indonesia sejak jaman dahulu kala. Peminum-peminum kopi ini 

biasanya datang dari kalangan kaum tua yang biasa meminum kopi dengan varian 

kopi hitam. Kebiasaan meminum kopi ini terus berlangsung dari jaman dulu 

hingga sekarang. Namun seiring berkembangnya jaman, kebiasaan meminum kopi 

pun juga ikut berubah. Kebiasaan meminum kopi yang tadinya hanya 

mengkonsumsi kopi hitam sekarang merambah ke varian lain. Jaman yang 

semakin modern membuat para investor kopi menanamkan modalnya di Indonesia 

dengan mendirikan kedai kopi seperti Starbuck, Coffee Bean, Excelso, dan lain-
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lain. Kedai kopi ini menawarkan varian-varian rasa baru pada para peminum kopi 

di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan budaya kopi di Indonesia berubah. 

Para peminum kopi yang tadinya hanya biasa mengkonsumsi kopi hitam sekarang 

dapat menikmati varian rasa kopi yang lain seperti Cappuccino, caramel, hazelnut 

dan lain-lain. Hadirnya berbagai macam varian rasa baru yang dapat ditemukan 

dalam kedai kopi ini pun turut menarik minat kalangan muda. Sekarang tidak lagi 

hanya kalangan tua yang meminum kopi, namun kalangan muda pun ikut gemar 

meminum kopi.  

Melihat adanya kesempatan yang besar dalam pangsa pasar di kalangan 

anak muda ini, Mayora mulai meningkatkan performa produknya terutama di 

kategori kopi. Dengan memperhatikan selera anak muda masa kini yang suka 

dengan varian kopi ala kedai kopi seperti cappuccino dan coffee latte, Mayora 

mengeluarkan produk kopi terbarunya yang menyandang nama brand Torabika 

cappuccino dan Torabika Creamy Latte, dimana kedua produk ini menjadi produk 

andalan Mayora dalam memperluas target marketnya di kalangan anak muda. 

Mayora menyadari bahwa untuk membuat kedua brand baru nya market leader 

dan dapat bertahan di tengah derasnya persaingan pasar terutama pada kalangan 

perusahaan FMCG (Fast Moving Consumer Goods), maka Mayora perlu 

menerapkan strategi-strategi khusus dalam bidang marketing. Salah satu strategi 

marketing yang dapat diterapkan adalah strategi sales promotion dan event 

sponsorship. Kedua strategi ini merupakan strategi yang tepat untuk diterapkan 

pada sebuah brand baru dengan tujuan agar dapat meningkatkan nilai brand, 

visibility, exposure, awareness serta trial rate dari brand tersebut.  
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Menurut Semenik, Allen, O’Guinn, Kaufman dalam buku Advertising and 

Promotions 6th Edition tahun 2012, menjelaskan bahwa sales promotion (promosi 

penjualan) adalah suatu kegiatan promosi yang menggunakan teknik-teknik 

insentif yang dapat menciptakan persepsi akan nilai sebuah brand yang lebih 

besar bagi konsumen, pedagang dan pelaku bisnis. Tujuan dari sales promotion 

inipun adalah untuk meningkatkan pembelian produk dalam waktu pendek dengan 

mendorong konsumen melakukan trial pada produk, membeli produk dalam 

jumlah besar dan melakukan pembelian produk secara berulang.  

Strategi sales promotion ini sangat tepat diaplikasikan pada brand baru, 

seperti Torabika Creamy Latte, dimana melalui penerapan alat-alat promosi 

penjualan pada sales promotion akan membentuk respon yang lebih kuat dan 

lebih cepat dari konsumen serta dapat merangsang pembelian produk dalam waktu 

pendek. 

Di sisi lain, strategi event sponsorship juga merupakan strategi yang 

penting untuk dilakukan pada sebuah brand baru. Event sponsorship merupakan 

suatu kegiatan dimana pemasar menyediakan dukungan secara finansial untuk 

membantu mendanai suatu acara. Dan sebagai gantinya, pemasar berhak untuk 

mendapatkan hak untuk memajang nama brand, logo brand, atau message dari 

sebuah brand pada salah satu atribut acara (O’Guinn, Allen & Semenik 2009, 

601). 

Event sponsorship merupakan sarana yang tepat untuk memasarkan 

sebuah brand baru kepada target audience, apalagi kalau pemasar dapat memilih 
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acara/ event yang tepat untuk disponsori, dimana event tersebut memiliki target 

audience yang sama dengan target audience dari sebuah brand, maka tingkat 

exposure dan awareness yang akan diberikan suatu brand pada event tersebut 

akan besar.  

1.2 Tujuan Magang 

       Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam pelaksanaan magang adalah: 

1) Penulis ingin mengetahui strategi PT. Mayora Indah Tbk dalam pelaksanaan 

sales promotion brand “Torabika Creamy Latte”.  

2) Penulis ingin mengetahui strategi PT. Mayora Indah Tbk dalam pelaksanaan 

event sponsorship brand “Torabika Creamy Latte” 

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

        Penulis melaksanakan magang di PT. Mayora Indah Tbk. dan ditempatkan 

pada divisi Mayora 2 / M2. Divisi M2 merupakan divisi yang menangani semua 

produk Mayora yang berhubungan dengan kopi dan makanan sehat (sereal). 

Penulis ditempatkan pada divisi M2 khususnya di bagian kopi instan “Torabika 

Creamy Latte”. Penulis menjabat sebagai asisten brand manager dari “Torabika 

Creamy Latte”. Sebagai asisten brand manager, penulis bertanggung jawab untuk 

membantu brand manager dalam melaksanakan seluruh kegiatan sales promotion 

dan event sponsorship dari brand “Torabika Creamy Latte”. 

          Sedangkan batasan magang penulis berada pada wilayah sales promotion 

dan event sponsorship dari brand “Torabika Creamy Latte”. 
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Penulis memiliki beberapa tugas pokok seperti: 

1) Melakukan seluruh kegiatan sales promotion “Torabika Creamy Latte”.  

Kegiatan sales promotion ini meliputi spot adlibs Creamy Latte di 

beberapa radio ternama, screen advertising Creamy Latte di blitz 

megaplex, kegiatan cashier sampling Creamy Latte di blitz megaplex, 

penukaran kupon dan edukasi konsumen mengenai Creamy Latte di 

kampus Unibraw Malang, kegiatan sampling pada acara Car Free Day, 

sampling Creamy Latte dalam majalah Femina, kegiatan sampling selling 

di MT (Modern Trade) pada kawasan Jakarta dan luar kota, kegiatan 

sampling selling “Rejeki Creamy” di pemukiman penduduk area jakarta 

dan luar kota, kegiatan sampling melalui program creamy morning coffee 

ke perkantoran dan universitas, kegiatan Creamy Display Contest di 

supermarket berskala besar dan kecil, kegiatan loyalty promo di 

minimarket, program diskon dan potongan harga di supermarket dan 

minimarket,program tebus murah Creamy Latte Rp.5000 dalam aplikasi 

My Indomaret. 

2) Melakukan seluruh kegiatan event sponsorship dari “Torabika Creamy 

Latte”. Kegiatan event sponsorship ini meliputi sponsorship Creamy Latte 

dalam event-event yang diadakan seperti sponsorship acara Kickfest di 

Bandung, konser Glenn Fredly di beberapa kota (Solo, Jogjakarta, 

Surabaya dan Semarang), pertukaran pemuda Indonesia ASEAN Jepang, 

acara sumpah pemuda di Mall Daan Mogot, launching buku Impian 
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Indonesia di Gramedia Matraman, Go Girl Expo 2015, event Gaikindo, 

dan lain lain. 

1.4 Lokasi dan Waktu Magang 

Lokasi magang penulis bertempat di gedung perkantoran baru PT. Mayora 

Indah Tbk (marketing office) yakni yang berlokasi di Jalan Daan Mogot KM. 18, 

Cengkareng, Jakarta 11840, Indonesia. Sedangkan waktu magang penulis 

dilaksanakan selama empat  bulan, dimulai dari 10 Agustus 2015 sampai 27 

November 2015.  

 

 
Gambar 1.1 Gedung baru PT. Mayora Indah Tbk. 
Sumber: www.mayora.com 

 

 

 

 




