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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pertumbuhan ekonomi salah satunya ditandai dengan semakin 

berkembangnya dunia usaha di segala bidang. Bagi negara yang berkembang 

seperti Indonesia, dituntut untuk bisa mengadakan serta mengantisipasi 

perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada serta mampu 

menjalankan roda perekonomian sehingga bangsa Indonesia tidak tertinggal dari 

Negara lain. Hal ini mendorong perkembangan dunia usaha yang semakin pesat 

dan persaingan pasar yang semakin ketat, sehingga menuntut adanya sistem 

pemasaran yang semakin baik pada setiap perusahaan yang bergerak dalam segala 

bidang bisnis.  

 Dalam kondisi lingkungan bisnis yang dinamis, semakin cepat terjadi 

perubahan maka persaingan usaha juga menjadi ketat. Untuk menghadapi hal itu, 

suatu usaha bisnis perlu mengimplikasikan suatu strategi pemasaran yang tepat 

dan efektif untuk memenangkan persaingan agar kelangsungan hidup suatu 

perusahaan tetap terjaga. Strategi menempatkan parameter – parameter sebuah 

organisasi dalam pengertian menentukan kebijakan bisnis maupun cara bisnis 

untuk bersaing. 

 Untuk meningkatkan daya saing antar perusahaan, maka pimpinan 

perusahaan di tuntut untuk bekerja keras dan melaksanakan kegiatan perusahaan 

secara efisien demi perkembangan perusahaan, maka perusahaan harus memiliki 
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teknik-teknik ataupun kiat-kiat maupun strategi yang tepat agar dapat bertahan 

dalam persaingan bisnis. Pemasaran merupakan fungsi utama keberhasilan 

perusahaan dan juga ujung tombak perusahaan dalam memperoleh pendapatan 

dari penjualan produknya dan kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada 

kebijakan strategi  pemasaran, sumber daya yang dimiliki dikerahkan untuk dapat 

mencapai sasaran atau target yang ditentukan oleh manajemen setelah target pasar 

didapat, diharapkan tujuan dan sasaran perusahaan dapat tercapai (Kotler & Keller  

2002, 25). Setiap perusahaan yang sejenis akan saling mengungguli dan saling 

mengembangkan hasil produknya dengan harapan dapat lebih berkualitas dari 

para pesaingnya sehingga dapat memenangkan persaingan di dalam merebut 

pangsa pasar konsumen sehingga volume penjualan dapat meningkat sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya volume penjualan 

salah satunya perusahaan harus mengaktifkan kegiatan pemasarannya. Untuk 

melaksanakan kegiatan pemasarannya maka pihak perusahaan harus 

mempertimbangkan berbagai faktor dimana faktor tersebut tentunya akan 

mempengaruhi volume penjualan.  

 The American Marketing Association (2003) mendefinisikan Marketing 
(management) sebagai berikut: 

“the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and 
distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual 
and organizational objectives. (Proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, 
penetapan harga, promosi, dan pendistribusian gagasan, barang dan jasa untuk 
menciptakan pertukaran yang mampu memenuhi tujuan individu dan organisasi).” 

 
 Strategi pemasaran adalah salah satu strategi yang penting untuk membantu 

meningkatkan daya saing perusahaan dalam menghadapi era globalisasi dan 
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liberalisasi (Tjiptono 2000, 12). Pemasaran memainkan peranan penting dalam era 

pasar bebas yang semakin kompetitif. Sejalan dengan hal tersebut, maka fungsi 

pemasaran adalah hal essensial yang harus mendapat perhatian sungguh-sungguh 

dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. pemasaran disamping bertujuan 

untuk menjual dan mendistribusikan barang agar dapat sampai ketangan 

konsumen, juga bertujuan untuk memperoleh laba sehingga dapat dipakai dalam 

menunjang keberlanjutan perusahaan.  

 Salah satu tujuan dari pemasaran adalah untuk meningkatkan brand 

awareness (kesadaran merek) oleh konsumen terhadap sebuah produk. Kesadaran 

merek (brand awareness) artinya kesanggupan seorang calon pembeli mengenali 

atau mengingat kembali suatu merek yang merupakan bagian dari kategori produk 

tertentu (Rangkuti 2002, 37). Menurut Howard (Lentner 1994, 19) pengenalan 

merek adalah seberapa besar pengenalan pembeli akan ciri atau keistimewaan 

produk dibanding produk-produk sejenis lainnya. Pengenalan merek di sini 

merupakan pengenalan atribut merek secara fisik seperti warna, ukuran dan 

bentuk, sehingga kemasan dan dan desain sangat penting. Kesan merek (brand 

image) secara keseluruhan terbentuk dari tiga elemen yaitu pengenalan merek 

(brand recognition), sikap konsumen (attitude), dan kepercayaan konsumen 

terhadap produk (confidence). Pengenalan merek merupakan landasan untuk 

kedua elemen di atas (sikap dan kepercayaan konsumen) sehingga dapat terbentuk 

kesan merek, baru kemudian terciptanya sikap konsumen dan keyakinan 

konsumen.  

 Kesadaran merek bertujuan untuk membentuk sebuah pemahaman dalam 
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benak konsumen atas sebuah produk, hal ini tentu saja supaya konsumen selalu 

mengingat produk tersebut dan berakhir pada pembelian. Menurut Aaker (Aaker 

1997) brand awareness merupakan bentuk paling sederhana dari brand equity. 

Brand awareness ini timbul dari adanya rasa tidak asing terhadap merek. Perasaan 

tidak asing terhadap merek ini akan memberikan rasa percaya diri pada konsumen 

ketika ia menggunakan produk tersebut. Kemudian rasa percaya ini akan 

menyebabkan adanya perasaan bahwa resiko yang dihadapi pelanggan berkurang 

yang pada akhirnya akan menggiring pelanggan berkecenderungan untuk 

mempertimbangkan dan memilih brand yang bersangkutan. 

 Menurut  Simamora  (Simanora 2001, 74)  peran  brand  awareness  

tergantung  pada sejauh  mana  kadar  kesadaran  yang  dicapai  suatu  merek.  

Dimana  konsumen cenderung  membeli  merek  yang  sudah  dikenal  karena  

merasa  aman  dengan sesuatu  yang  sudah  dikenal,  karena  sebuah  merek  yang  

dikenal  mempunyai kemungkinan bisa diandalkan, kemantapan dalam bisnis, dan 

kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembicaraan Brand activation yang 

terkait dengan usaha Pinopin Dog’s Hotel dan karena sifat jasa yang tidak 

berwujud, maka sulit untuk mempromosikannya (Kotler & Armstrong 2008, 8). 

Untuk itulah perusahaan memilih media berwujud sebagai sarana promosi. media 

tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu media above the line dan media 

below the line. Media above the line atau media lini atas (Watono & Watono 

2011, 37)   meliputi media cetak seperti surat kabar dan majalah, media elektronik 

seperti radio dan televisi, media luar ruangan seperti internet. Sedangkan media 

below the line (media lini bawah) meliputi direct mail, pameran, peragaan, point 



  5

of sale, selebaran, poster, leaflet, brosur dan banyak lagi. 

 Tidak hanya itu, brand activation sebagai kegiatan yang ingin menarik hati 

konsumen dengan berbagai saluran komunikasi terpadu yang mengandung pesan 

komunikasi untuk melakukan aksi promosi dari sebuah perusahaan atau produk 

yang akan dikenalkan kepada konsumen. Aktivitas yang sering dilakukan tidak 

hanya berupa event-event yang dapat dilakukan oleh konsumen yang datang ke 

acara yang dibuat oleh perusahaan. Perusahaan sebuah produk telah melirik 

berbagai kegiatan brand dengan social media yaitu dengan menggunakan akun 

twitter dan facebook ataupun model jejaring sosial lainnya serta melalui promosi 

melalui website resmi anjingkita.com, dalam konteks promotion mix below the 

line berupa flayer, brosur maupun media-media outdoor lainnya. Dengan kegiatan 

aktivasi inilah, perusahaan berusaha mendekatkan konsumen terhadap produk 

yang menjadi unggulan dengan mengajak konsumen terlibat langsung dalam acara 

atau fasilitas yang diselenggarakan oleh brand tersebut. 

 Brand activation diselenggarakan tidak hanya bertujuan untuk mendekatkan 

konsumen terhadap brand. Brand activation juga ditujukan untuk meningkatkan 

brand awareness dan membangun merek (brand building). Penyelenggaraan brand 

awareness bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara promosi dengan 

menggunakan above the line dan below the line. Jerry Abidin AM Creative Main 

Ad Advertising memaparkan bagaimana brand activation dapat membangun 

brand:  

“Ketika sebuah brand sudah mencapai tingkat loyalitas yang sedemikian tinggi dan 
bahkan market leader, maka tugasnya adalah membangun brand (brand builing). Caranya 
adalah dengan meningkatkan ekuitas merek tersebut. Kunci peningkatan ekuitas merek 
adalah menjadikan brand semakin baik dan semakin berbeda (differentiate or die). Langkah 
dalam peningkatan ekuitas adalah brand activity.” (Puspitasari  2008, 30) 
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 Menurut pemaparan diatas, brand activation sebagai cara untuk 

meningkatkan ekuitas merk (brand equity). Brand equity dapat mengukur nilai 

dan merk suatu produk. Brand activation juga dapat mencakup brand awareness 

dan brand loyalty sebagai salah satu bentuk brand equity. Penyelenggaraan brand 

activation tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu brand activation 

dilaksanakan dengan menggabung dengan bauran promosi yang lainnya. Bauran 

promosi lainnya seperti dengan mempergunakan periklanan, penjualan personal, 

pemasaran langsung, promosi penjualan serta publisitas.  

 Pusat Perawatan Hewan Peliharaan adalah sebuah fasilitas perawatan 

kesehatan khusus hewan peliharaan yang dapat memenuhi segala kebutuhan 

perawatan yang dibutuhkan dalam satu tempat. Pusat fasilitas ini diperuntukkan 

terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota Jakarta yang memiliki hobi 

memelihara hewan peliharaan. Tempat penitipan hewan dewasa ini menjadi 

sebuah bisnis yang menjamur, terutama untuk wilayah kota-kota besar di 

Indonesia. Maraknya bisnis dengan bidang penitipan hewan di kota besar tentu 

saja akan semakin meningkatkan persaingan usaha guna menarik pelanggan 

sebanyak-banyaknya. Salah satu bisnis yang menawarkan jasa penitipan hewan 

adalah Pinopin Dog’s Hotel. Pinopin Dog's Hotel merupakan salah satu bisnis 

penitipan hewan diwilayah Karawaci. Pinopin Dog's Hotel berkembang ditengah 

maraknya bisnis serupa di Ibu Kota semisal: Laras Satwa, Madagaskar, serta 

adanya kebutuhan dari para pemilik binatang peliharaan yang keluar kota 

sehingga kecenderungan untuk menitipkan hewan peliharaannya semakin besar. 

Pinopin Dog’s Hotel menawarkan berbagai paket menarik untuk merawat hewan 



  7

peliharaan, paket yang ditawarkan oleh Pinopin Dog’s Hotel ini merupakan salah 

satu bentuk promosi dalam pemasaran yang dilakukan. Paket yang ditawarkan 

adalah berupa tempat menginap bagi hewan peliharaan yang nyaman serta 

terjamin kesehatan serta keamanan. Hal ini dilakukan untuk menarik sejumlah 

konsumen agar datang dan memakai jasa mereka. 

 Untuk tetap bisa bertahan dan berkembang didalam menghadapi persaingan 

yang semakin kuat Pinopin Dog’s Hotel harus menjaga kualitas jasa dan 

mengkomunikasikan produk dengan tepat sehingga memunculkan peluang bagi 

perusahaan untuk berkembang dan mengungguli pesaing-pesaingnya dan juga 

dapat memaksimalkan dalam memasarkan produknya. Begitu banyaknya 

kompetitor anjingkita.com dengan tipe dan segala fasilitasnya yang ditawarkan 

kepada konsumen membuat anjingkita.com perlu melakukan strategi promosi 

yang tepat untuk mempertahankan loyalitas pelangganya. Sukses tidaknya suatu 

perusahaan sangat tergantung bagaimana perusahaan tersebut mengelola 

hubungan baik dengan masyarakat. Opini yang diberikan masyarakat juga dapat 

mempengaruhi kebijakan perusahaan. Untuk memanfaatkan peluang yang ada, 

perusahaan haruslah menggunakan metode pemasaran modern. Dengan tujuan 

agar informasi-informasi tentang produk atau jasa yang ditawarkan dapat diakses 

oleh target konsumen secara tepat. Cara ini membutuhkan lebih dari sekedar 

mengembangkan dan membuat harga produk atau jasa. 

 Pinopin Dog’s Hotel perlu menggalakkan strategi bauran promosi 

(promotion mix) untuk lebih mempertahankan loyalitas pelanggannya. Tanpa 

adanya strategi promosi yang baik, produk akan ditinggalkan oleh para 
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pelanggannya. Terlebih lagi kompetitor-kompetitor Pinopin Dog’s Hotel sangat 

gencar melakukan promosinya, maka perusahaan berusaha mencari suatu bentuk 

promosi yang tepat, sehingga pasar atau konsumen akan terus memberikan respon 

positif terhadap produk hiburan yang diberikan Pinopin Dog’s Hotel. Berkaitan 

dengan hal tersebut maka perusahaan perlu membuat strategi promosi yang 

ditujukan kepada konsumen, sehingga dapat meningkatkan target penjualan. 

Untuk mengelola hubungan baik dengan publik eksternal, Pinopin Dog’s Hotel 

melalui melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membina 

hubungan yang harmonis dengan publiknya. Hubungan tersebut dilakukan secara 

kontinue sehingga akan bertahan lama. Pinopin Dog’s Hotel memanfaatkan media 

komunikasi massa melalui internet, selain karena memiliki website dan juga 

facebook untuk masyarakat pada umumnya dan juga anggota komunitas Pinopin 

Dog’s Hotel pada khususnya. Media ini dimanfaatkan sebagai media informasi 

dan media bertukar pikiran ataupun pengalaman.  

 Keunggulan yang dimiliki Pinopin Dog’s Hotel diharapkan dapat menarik 

minat konsumen untuk berkunjung dan kemudian juga memberikan kenyamanan 

bagi para konsumennya. Strategi komunikasi pemasaran merupakan cara agar 

masyarakat kemudian mengetahui akan keberadaan Pinopin Dog’s Hotel, yang 

kemudian bisa pada tahap tindakan menjadi pengunjung (konsumen). Kelebihan 

Pinopin Dog’s Hotel selain karena merupakan jasa penitipan anjing (Dog's Hotel) 

yg bertempat di Lippo Karawaci Tangerang dengan beragam fasilitasnya, ia juga 

mudah ditemukan dalam media sosial (kaskus.com, blogspot) namun ia juga 

dengan mudah ditemukan dalam media jejaring sosial (facebook, twitter, 
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instagram), maupun lapak jual beli online (anjingdijual.com, anjingdijual.com) 

sedangkan profil lengkap  Pinopin Dog’s Hotel juga dapat ditemukan diwebsite 

resmi mereka di pinopindogshotel.blogspot.com sehingga memudahkan dalam 

proses pengumpulan data. Berkaitan dengan uraian di atas, penulis bermaksud 

mengetahui bagaimana strategi pemasaran Pinopin Dog’s Hotel berkaitan dengan 

upaya untuk meningkatkan awareness brand.  

 

1.1 Tujuan Magang  

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam pelaksanaan magang adalah :  

1. Penulis ingin mengetahui bagaiamana strategi marketing yang dilakukan 

oleh Pinopin Dog’s Hotel dalam meningkatkan brand awareness 

perusahaan. 

2. Untuk mengetahui perencanaan brand activation yang dilakukan oleh 

Pinopin Dog’s Hotel dalam melakukan kegiatan melalui  bermacam-

macam promosi (promotion-mix) untuk membangun brand awareness. 

3. Untuk mengetahui implementasi, monitoring, dan evaluasi dari program 

brand activation yang dilakukan Pinopin Dog’s Hotel dalam kegiatan 

untuk membangun brand awareness. 

 

1.2 Ruang Lingkup dan Batasan 

 Penulis melaksanakan magang di Pinopin Dog’s Hotel dan ditempatkan 

pada divisi Perencanaan Pemasaran Promosi. Sebagai Perencanaan Pemasaran 

Promosi, divisi ini bertujuan dalam menciptakan ide-ide kreatif yang dapat 
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menunjang marketing dari Pinopin Dog’s Hotel.  Sedangkan batasan magang 

penulis adalah pada wilayah marketing terutama promotion mix khususnya 

advertising above and below the line. 

 Penulis memiliki beberapa tugas pokok seperti: 

1.  Memikirkan promosi yang cocok untuk diadakan. 

2.  Membantu melakukan promosi yang sedang berlangsung. 

3.  Menentukan bulan untuk promosi yang tepat. 

4.  Mengontek kembali customer atau langganan Pinopin Dog’s Hotel untuk 

mendapat informasi yang dibutuhkan Pinopin Dog’s Hotel. 

5.  mengaudit biaya untuk beriklan. 

1.3  Lokasi dan Magang 

 Pelaksanaan magang dilakukan penulis selama kurang lebih enam bulan 

dimulai sejak tanggal 01 November 2013 hingga 13 Maret 2014. Waktu 

pelaksanaan kerja praktek dilakukan sesuai dengan jam buka Pinopin Dog’s 

Hotel yaitu pada hari Senin sampai Minggu. Magang dimulai pada pukul 

08.00 WIB hingga 17.00 WIB.  

 

 

    Gambar 1.1 Logo Pinopin Dog’s Hotel 
Sumber : Pinopin Dog’s Hotel 2014 
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      pinopindogs@gmail.com  

 
Jalan Bangka nomor 29  

Taman Imam Bonjol,  

Lippo Karawaci Utara 

Tangerang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


