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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia. 

Berdasarkan data dari FAO (Food & Agriculture Organization) tahun 2012, 

Indonesia menempati peringkat ketiga setelah Brasil dan Vietnam, dengan jumlah 

produksi mencapai 648.076 ton dan ekspor mencapai 432.781.  

 

Tabel 1.1 10 Negara Produsen Kopi Dunia  

Sumber: FAO 2012 
 

Kualitas dan keunggulan kopi Indonesia sudah dikenal sejak lama di 

seluruh penjuru dunia. Dari konsumen elit di negara-negara di Eropa, penikmat-

penikmat kopi yang bergaya hidup modern di Amerika, bahkan sampai ke pasar 

kopi yang sedang berkembang seperti di China, reputasi dan eksklusifitas kopi 

Indonesia sudah tidak asing lagi bagi mereka. Bertahun-tahun kopi Indonesia 
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menjadi salah satu komoditas yang paling diminati di dunia, bahkan dipasarkan di 

luar negeri dengan harga yang tinggi. Berdasarkan data dari Departemen 

Agronomi dan Holtikultura Institut Pertanian Bogor tahun 2012, Indonesia 

mengekspor hasil kopinya ke 74 negara, sepuluh besar diantaranya adalah Jepang, 

Amerika Serikat, Malaysia, Italia, Jerman, Belgia, Inggris, India, Maroko dan 

Aljazair.  

Salah satu jenis kopi andalan Indonesia adalah kopi Specialty Grade One 

yang merupakan kualitas biji kopi unggul, sesuai dengan standar internasional 

SCAA (Specialty Coffee Association of America), Dengan minat yang begitu 

tinggi, Indonesia terus menerus menjadi salah satu negara penghasil kopi terbesar 

di dunia.  

Selain karena kondisi lahan yang baik untuk kebun kopi, masyarakat 

Indonesia juga memiliki budaya minum kopi sejak tahun 1616 (Wachjar 2013) 

sehingga budidaya dan pengembangan kopi terus berjalan hingga saat ini.  

Dengan berkembangnya teknologi, bermunculanlah produk-produk kopi 

instan di pasaran. Munculnya produk kopi instan ini bertujuan menjawab 

kebutuhan masyarakat Indonesia akan kopi yang dapat cepat disajikan, sehingga 

tidak menghabiskan banyak waktu dalam penyajiannya. Persaingan brand dan 

produk kopi instan di Indonesia juga semakin kompetitif setiap tahunnya. Setiap 

perusahaan bersaing memperjuangkan brand-nya untuk merebut perhatian 

konsumen dengan melakukan berbagai upaya agar mau membeli produknya 

sehingga dapat memperluas pangsa pasar yang akan mempengaruhi penjualan dari 

suatu produk. 
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Pola hidup konsumtif masyarakat modern tidak lepas dari bagaimana imej 

dari suatu brand tertentu dapat diterima dengan baik. Imej dari suatu brand juga 

seringkali menjadi faktor paling utama bagi konsumen untuk memilih suatu brand 

tertentu dalam suatu kategori pasar tertentu. Saat ini banyak variasi produk untuk 

jenis produk kategori tertentu yang tersedia di pasar. Cukup jamak pula variasi 

produk untuk jenis produk yang sama dengan brand yang berbeda.  

Kebutuhan manusia tidak terbatas hanya pada fungsi utama yang dapat 

diberikan oleh suatu produk dari suatu brand, tetapi berkembang menjadi lebih 

spesifik dengan keinginan akan jenis produk tertentu. Oleh karena itu brand harus 

tetap hidup dan dapat memiliki faktor diferensiasi dari produk dari brand lainnya. 

Philip Kotler mengemukakan pendapatnya (Majalah MIX edisi Maret 2004, 12) 

sifat dasar brand adalah „hidup‟. Brand haruslah dijaga dan ditingkatkan kadar 

kehidupannya dengan memberikan beberapa keunikan dan karakteristik yang 

tertuang dalam seluruh kegiatan pemasaran brand tersebut. 

Setiap brand akan melakukan kegiatan komunikasi berupa promosi agar 

produk mereka diketahui dan diterima oleh target konsumen dengan harapan laku 

dan kompetitif di pasaran. Banyaknya kompetitor yang menjual produk dan jasa 

yang serupa mengharuskan satu brand untuk bertindak lebih kreatif dalam 

mempromosikan produknya. Semakin kreatif dan unik cara mereka untuk menarik 

perhatian konsumen semakin besar pula kesempatan brand tersebut bertahan atau 

bahkan dicintai oleh konsumennya. Penggunaan promosi dalam dunia pemasaran 

berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Maka perusahaan 

harus dengan baik memperkenalkan, memasarkan dan mempromosikan 

produknya dengan efektif dan efisien. 
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Maraknya berbagai jenis iklan di surat kabar ataupun di media cetak, 

perusahaan sebagai produsen didorong untuk lebih efektif dan tepat sasaran dalam 

memasarkan produknya. Publisitas enjadi salah satu tool dalam marketing yang 

mampu meraih atensi pasar dengan efektif dan efisien. Seperti yang dikemukakan 

Al Ries (1998) The Law of Publicity – Kelahiran sebuah brand diraih dari 

publisitas, bukan periklanan. Pada masa lalu anggaran untuk periklanan menjadi 

prioritas utama, tetapi apa yang berhasil di masa lalu belum tentu berhasil di masa 

sekarang. Apa yang dikatakan orang lain mengenai brand anda akan lebih 

powerful daripada anda yang mengatakannya, itulah mengapa publisitas secara 

umum lebih kuat dari periklanan.  

JJ Royal Coffee dari Sugar Group Company sebagai pemain baru dalam 

pasar kopi instan dalam kemasan sachet, meluncurkan produk Kopi Tubruk dalam 

kemasan Sachet yang diberi nama JJ Royal Coffee Kopi Tubruk Specialty Grade 

One. Sebagai pemain baru dalam kategori Fast Moving Consumer Goods 

(FMCG) tentunya, JJ Royal harus memainkan peranannya dalam berpromosi 

untuk dapat dikenal dan bersaing di pasaran. Dalam berita pers yang disebarkan 

ke media, JJ Royal mengklaim bahwa produknya adalah satu-satunya yang 

menggunakan kopi asli Indonesia dengan pengakuan berupa sertifikat dari SCAA 

(Specialty Coffee Association of America). 

Klaim tersebut tentunya juga dapat menjadi boomerang bagi JJ Royal 

dikemudian hari jika tidak melakukan pendekatan promosi yang baik. Dalam 

kesempatan tersebut JJ Royal, selain menggunakan iklan, mereka juga melakukan 

promosi mengenai produknya menggunakan publisitas dengan mengedukasi 

masyarakat melaui media massa mengenai kopi di Indonesia secara umum. JJ 
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Royal dalam program publisitasnya tersebut juga memberikan informasi 

mengenai jenis-jenis kopi yang baik dan mendapat sertifikat dari SCAA. Secara 

tersirat dalam program publisitas tersbut JJ Royal meyampaikan sebuah pesan 

bahwa produknya adalah produk berkualitas yang bahannya menggunakan kopi 

asli Indonesia bersertifikat resmi, yang dimana tidak dimiliki oleh brand dagang 

yang lain.  

 

I.2 Identifikasi Masalah  

Sebagai pendatang baru di pasar kopi bubuk instan dalam kemasan sachet. 

JJ Royal tentunya harus cukup gencar melakukan promosi untuk dapat bersaing di 

pasar tersebut. Dalam kasus kali ini JJ Royal, selain menggunakan iklan, mereka 

juga melakukan kegiatan publisitas. 

Kegiatan publisitas ini memiliki misi utama untuk memberikan 

pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat bahwa kopi instan yang selama ini 

beredar tidak menggunakan 100% kopi asli, dan hanya produk mereka yang 

menggunakan kopi asli Indonesia bersertifikat internasional. Klaim tersebut akan 

sangat berbahaya jika penyampaiannya tidak dikemas dengan baik ke muka 

publik. 

Dalam  kegiatan publisitas dengan misi edukasi tersebut, pihak JJ Royal 

menyasar target audiens secara umum, namun juga memiliki sasaran audiens 

khusus yakni masyarakat usia muda dan produktif yang mengkonsumsi kopi. Oleh 

karena itu publisitas dipilih menjadi salah satu senjata utama pihak JJ Royal 

dalam melakukan promosi. Melalui perantara media massa, publisitas diyakini 

akan memiliki dampak yang lebih signifikan karena pesan yang disampaikan 
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sudah kembali diolah yang kemudian diberitakan yang tentunya memiliki news 

value yang jauh lebih kredibel dibanding dengan menggunakan periklanan.  

 

I.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah diutarakan, dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana strategi publisitas JJ 

Royal Coffee dalam membangun brand image produknya Kopi Tubruk Specialty 

Grade One?” 

 

I.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi 

publisitas JJ Royal Coffee dalam membentuk brand image produk Kopi Tubruk 

Specialty Grade One. 

 

I.5 Kegunaan Penelitian 

Dengan melakukan penelitian mengenai kegiatan publisitas dalam 

membentuk brand image, diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Akademis 

Dari penelitian ini diharapkan memperoleh hasil sebuah kesimpulan 

dan saran untuk menambahkan referensi-referensi teori dibidang 

komunikasi terhadap kegiatan publisitas sebagai penunjang promosi. 
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2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini dapat memberikan masukan-

masukan bagi pihak perusahaan yang bersangkut, yaitu JJ Royal 

Coffee dalam membangun brand image produk Kopi Tubruk 

Specialty Grade One. 

3. Kegunaan Sosial 

Bagi khalayak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif 

tambahan dari pembaca terhadap brand JJ Royal Coffee Kopi Tubruk 

Specialty Grade One. 

 

I.6 Sistematika Penelitian 

Dalam sistimatika penulisan dapat dibagi menjadi bagian-bagian. Bagian-

bagian tersebut di jelaskan sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Pembatasan dan 

asumsi berisi tentang batasan dan juga asumsi-asumi yang digunakan 

dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang maksud 

atau tujuan penelitian ini dilakukan,  sistematika penulisan berisi garis 

besar isi bab dari skripsi ini. 
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BAB II   OBJEK PENELITIAN 

  Objek penelitian yang digunakan adalah strategi publisitas JJ Royal 

Kopi Tubruk Specialty Grade One. 

 

BAB III  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan konsep dan teori yang relevan dengan 

penelitian ini. Konsep dan teori tersebut digunakan oleh Peneliti untuk 

menganalisis data yang telah didapatkan dari penelitian yang 

dilakukan. 

 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam 

proses penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

karena Peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai kegiatan 

publikasi dapat membentuk brand image dalam benak target 

audiensnya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. 

 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan dari hasil pengolahan data wawancara. 

Setelah itu dilakukan analisa untuk melihat pengaruh dari masing – 

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik berdasarkan tujuan penelitian ini 

dan juga berisi saran – saran yang dapat dipakai untuk UPH ataupun 

untuk penelitian selanjutnya. 




