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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Komunikasi adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia sehari-

hari. Hubungan yang baik dapat tercipta dengan adanya interaksi dari komunikasi. 

Hal yang mendasar dari komunikasi tersebut, memacu perusahaan untuk membina 

hubungan komunikasi yang baik dengan pelanggan. Salah satu pendekatan 

komunikasi yang digunakan oleh perusahaan saat ini adalah dengan menerapkan 

konsep IMC (Integrated Marketing Communication). 

IMC (Integrated Marketing Communication) merupakan perpaduan antara 

berbagai eksperimen promosi dan kegiatan pemasaran lain yang berfungsi sebagai 

sarana berkomunikasi dengan pelanggan (Tandjung, Prayogo, Prabowo, 2013:57). 

Promosi dan pemasaran adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Kedua aspek 

tersebut, saling mendukung untuk menciptakan kegiatan IMC yang maksimal. 

Menurut Kotler & Amstrong (2011:62) Pemasaran adalah sebuah proses dimana 

perusahaan berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dengan 

pelanggan dan mendapatkan nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. 

Pemasaran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam perusahaan. 

Pemasaran dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

oleh perusahaan. Selain itu, pemasaran juga dapat mempertahankan kelangsungan 

perusahaan dan mengembangkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. 
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Dalam melakukan pemasaran, perusahaan memerlukan sebuah merek (brand) 

untuk memasarkan produknya. Melalui brand, suatu perusahaan akan dikenal dan 

dipandang baik ataupun buruk oleh masyarakat. Menurut Kotler dan Keller 

(2009:172), mengartikan bahwa brand adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, 

atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang 

dan jasa dari satu penjual atau kelompok penjual untuk membedakan mereka 

dengan pesain yang lain. 

Menurut Darmadi Durianto, Sugiarto, Tony Simanjuntak (2004:54), definisi 

Brand Awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali dan 

mengingat kembali suatu brand sebagai bagian dari suatu produk. Bagian dari suatu 

kategori produk merupakan hal yang penting karena terdapat hubungan yang kuat 

antara kategori produk dengan merek yang dilibatkan. 

Dengan meningkatkan brand awareness, perusahaan berharap menjadikan 

brand yang dimiliki menjadi top of mind dari konsumen. Sehingga setiap konsumen 

memikirkan suatu produk/jasa, mereka langsung mengarah ke brand dari 

perusahaan tersebut.  

Media sosial saat ini telah menjadi trend dalam komunikasi pemasaran. Media 

sosial adalah medium di internet dengan kegiatan yang memungkinkan pengguna 

merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, 

berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.  

Salah satu perusahaan di Indonesia yang menggunakan media sosial sebagai 

media promosinya adalah PT Pacific Lubritama Indonesia. Sebuah perusahaan 
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yang memproduksi pelumas berkualitas tinggi. Saham PT Pacific Lubritama 

diakuisisi oleh PT Repsol sebanyak 40% pada bulan Oktober 2019. PT Repsol 

adalah perusahaan yang bekerja sama dengan Pertamina (Persero) untuk 

memproduksi minyak pelumas kendaraan roda dua yang diberi merek Repsol. 

Salah satu merek dari PT Pacific Lubritama Indonesia yang mulai melakukan 

promosi melalui sosial media Instagram adalah United Oil dan U.S Lube Indonesia. 

Melalui akun Instagramnya @unitedoilindonesia dan @uslube.id, membagikan 

informasi mengenai produknya serta membagikan tips bagi pengguna minyak 

pelumas. 

 
Gambar 1.1 Instagram @unitedoilindonesia  

(sumber: www.instagram.com) 
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Gambar 1.2 Instagram @uslube.id  

(sumber: www.instagram.com) 
 
 

Media sosial United Oil mulai dikelola oleh PT Pacific Lubritama Indonesia 

memiliki jumlah pengikut sebanyak 1.427 sedangkan  media sosial U.S Lube 

Indonesia mulai di kelola oleh PT Pacific Lubritama Indonesia sejak bulan Juli 

2019.  

Melihat dari jumlah pengikutnya, U.S Lube Indonesia sudah memiliki 58 

pengikut, hal itu menarik pemagang untuk membuatan pembahasan mengenai 

“Strategi Marketing PT Pacific Lubritama Indoensia Untuk Meningkatkan Brand 

Awareness Produk Oli Kendaraan” 
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1.2 Tujuan Magang 

Tujuan yang ingin dicapai oleh pemagang dalam pelaksanaan magang 

adalah untuk mengetahui dan mempelajari strategi marketing PT Pacific 

Lubritama Indonesia dalam meningkatkan brand awareness produk oli 

kendaraan. 

1.3  Ruang Lingkup dan Batasan  

1.3.1 Ruang Lingkup Pemagang   

Dalam program magang yang di jalankan, Pemagang ditempat di PT Pacific 

Lubritama Indonesia dalam departemen media sosial di bawah naungan marketing. 

Dalam departemen media sosial, pemagang mendapat kesempatan untuk 

menangani konten media sosial khususnya instagram yang dipertanggungjawabkan 

kepada Leader Department Marketing Online. 

1.3.2 Batasan Pemagang 

Batasan pemagang adalah dalam membantu dalam penyusunan konten 

media sosial membuat engagement dan promosi. Pemagang juga melakukan 

pekerjaan seperti meliput event yang diadakan seperti IIMS , GIAS (acara tahunan 

otomotif terbesar di Indonesia) 

Pemagang melakukan banyak pekerjaan baik yang berhubungan dengan 

marketing communication dan yang tidak, tetapi pekerjaan utama pemagang adalah 

sosial media. 
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1.4 Lokasi dan Waktu Magang. 

 Lokasi tempat magang yang pemagang pilih yaitu di kantor PT Pacific 

Lubritama Indonesia yang beralamat di Jl. Kapuk Kamal Raya No.23. PT 

Lubritama Indonesia memiliki beberapa merek minyak pelumas/oli seperti 

United Oil, Bell 1, USlube, dan juga Ichiro. Tempat pembuatan oli dan 

pengemasan oli berlokasi di Provinsi Banten dengan pabrik seluas 41.600m2. 

Dapat diakses dengan tol dari Jakarta sejauh 95 km. Untuk memenuhi jam 

bekerja yang telah di tetapkan oleh Universitas pelita harapan, pemagang  

bekerja dari tanggal Agustus 2019 sampai dengan  Desember 2019. 

 

 


