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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 Salah satu kegiatan penunjang sebuah pemasaran adalah dengan mengadakan 

brand activation, baik untuk product launching ataupun untuk melakukan program – 

program promosi yang sedang dilakukan. Dengan melakukan hal tersebut konsumen 

atau target market bisa mendapatkan pengalaman dan berinteraksi langsung dengan 

suatu produk dari event tersebut. Dengan demikian diharapkan feedback yang didapat 

bisa secara langsung. 

 Brand Activation atau yang dalam bahasa Indonesia disebut aktivasi merk 

adalah kegiatan yang dilakukan pemasar suatu produk dengan mengaktifkan minat 

dari konsumen untuk mencoba atau memakai produk tertentu. Aktivitas brand 

activation misalnya adalah pemberian sampel, membuat roadshow, kegiatan bersama 

seperti jalan sehat atau kegiatan lainnya yang menarik perhatian publik. Brand 

activation bukan hanya diperuntukan untuk merk yang sudah ada. Justru, merk yang 

baru diluncurkan oleh produsen akan lebih baik memakai strategi brand activation 

agar cepat meresap di benak konsumen. Ini disebabkan karena dalam kegiatan – 

kegiatan brand activation terdapat unsur relationship marketing, di mana pemasar 

menunjukan kepeduliannya terhadap konsumen atau calon konsumen. Dalam 

perspektif membangun merk, brand activation mempunyai banyak peluang untuk 

mencapai keberhasilan karena event pada dasarnya diselenggarakan untuk 

menciptakan suasana hati yang santai dan bahagia. Pada saat itulah orang lebih 

mudah menerima pesan persuasi yang disampaikan pemilik merk. 

 Konsumen saat ini secara mandiri memiliki pendapat yang dibangun 

berdasarkan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan merk. Ini menyiratkan 

fenomena bahwa saat ini ada kebutuhan untuk menghubungkan emosional merk 

dengan konsumen pada waktu yang tepat, ditempat yang tepat dan dengan cara yang 

benar sehingga dapat memotivasi komitmen konsumen. Konsep ini hendaknya dilihat 
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sebagai efek dari perubahan ditingkat konsumen belakangan ini. Saat ini ada 

kebutuhan yang meningkat untuk berbagai macam cara berkampanye dalam rangka 

untuk membawa merk agar tetap hidup. Interaksinya dengan teknologi baru telah 

memberdayakan mereka sehingga mereka bisa mengontrol bagaimana dan kapan 

suatu merk dipasarkan. 

 PT. Amerta Indah Otsuka merupakan anak perusahaan Otsuka Pharmaceutical 

Co., L.td., yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di  bidang farmasi yang sudah 

terkenal di Jepang. PT. Amerta Indah Otsuka bergerak di bidang bisnis minuman 

isotonik, perusahaan ini dulu belum sebesar dan berkembang dibandingkan 

saudaranya PT. Otsuka Indonesia yang lebih dulu masuk ke Indonesia yang bergerak 

di bidang farmasi. PT. Amerta Indah Otsuka merupakan sebuah perusahaan yang 

memasarkan produk minuman Pocari Sweat di Indonesia. Belakangan ini selain 

memproduksi minuman isotonik dengan merek Pocari Sweat, PT. Amerta Indah 

Otsuka juga memroduksi makanan ringan berbentuk bar yang terbuat dari tepung 

kedelai dan buah – buahan asli dengan merk Soyjoy. 

 Melanjutkan campaign Go Sweat Go Ion yang dimulai pada Oktober 2013 lalu, 

Pocari Sweat menggelar Pocari Sweat Run Jakarta 2014 pada 11 Mei 2014 di Alam 

Sutera. Dengan mengangkat tema “Safe Running”, Pocari Sweat ingin mengajak 

masyarakat Indonesia untuk melakukan olahraga lari secara benar sehingga mereka 

mendapat manfaat optimal dari berlari. Pocari Sweat Run Jakarta 2014 adalah 

perlombaan lari pertama yang diselenggarakan oleh Pocari Sweat Indonesia, bekerja 

sama dengan salah satu  race organizer terbaik di Indonesia, Run ID. Lomba lari ini 

mengangkat tema “Safe Running” untuk mengkampanyekan keselamatan dalam 

berlari. 

 Pocari Sweat Run yang bertemakan “Safe Running” membagikan informasi 

penting seputar apa saja yang harus dipersiapkan dalam mengikuti lomba lari. Peserta 

harus memperhatikan kesiapan mereka agar memperoleh hasil yang maksimal. 

Meskipun jarak yang ditempuh hanya 10K, 5K atau bahkan 2.5K, bagi orang yang 

sudah lama tidak melakukan olahraga, latihan rutin dan menjaga asupan makanan 

ataupun minuman tidak boleh disepelekan. Selain merupakan hal yang paling 
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mungkin untuk dilakukan saat berolahraga terutama ketika mengikuti suatu 

perlombaan, menjaga hidrasi dengan minum, dapat mengurangi risiko dan efek buruk 

dari dehidrasi seperti pusing dan mual, heatstroke, kram dan rhabdomyolysis. 

 Pocari Sweat sampai sekarang, masih menjadi Top of Mind di bisnis kategori 

minuman isotonik dan dianggap sebagai market leader di kalangan minuman 

isotonik. Pocari Sweat membuat brand activation Pocari Sweat Run sebagai 

strateginya untuk melakukan pemasaran di tengah banyaknya minuman isotonik 

sejenis yang bermunculan seperti seperti Mizone, Fatigon Hydro, Vita Zone yang 

menjadikannya sebagai kompetitor dan dalam menjaga konsumennya agar tetap loyal 

terhadap Pocari Sweat itu sendiri. Strategi pemasaran dalam bentuk brand activation 

ini dianggap efektif dalam meningkatkan brand loyalty atau loyalitas konsumen 

terhadap produk Pocari Sweat itu sendiri karena dalam suatu brand activation 

berbentuk event akan membuat konsumen berinteraksi secara langsung dengan 

produk tersebut. 

 Brand loyalty atau loyalitas konsumen yang dimaksud yaitu setia terhadap 

suatu brand. ‘Pelanggan yang loyal adalah orang yang melakukan pembelian secara 

berulang secara teratur, membeli produk dan jasa, mereferensikan kepada orang lain, 

menunjukkan kekebalan terhadap ketertarikan dari pesaing – pesaing’ (Griffin,2005, 

hlm.11). 

 Brand activation Pocari Sweat Run ini bertujuan agar konsumen merasakan 

langsung dan juga berinteraksi secara langsung dengan produk Pocari Sweat pada 

saat melakukan aktivitas lari yang merupakan salah satu aktivitas yang dapat 

mengurangi cairan tubuh sehingga dapat menyebabkan dehidrasi, sedangkan 

kandungan dalam Pocari Sweat tersebut dapat menjaga ion tubuh kita agar tetap utuh 

dan kembali seimbang.  

 Menurut Kotler (2004, hlm.17-18), 

Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam marketing mix atau pembauran pemasaran 

suatu produk sehingga kegiatan pemasaran yang dilakukan dapat berhasil dan sesuai 

dengan yang diinginkan. Marketing mix merupakan faktor – faktor yang terkendali oleh 

sebuah perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang terdiri dari 4P, yaitu 

product (barang dan jasa), price (harga), place (lokasi), dan promotion (promosi). 
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Brand activation adalah salah satu bentuk dari event marketing activities yang 

mendekatkan dan membangun interaksi merk dengan penggunanya melalui aktivitas 

pertandingan olahraga, hiburan, kebudayaan, sosial atau aktivitas publik yang 

menarik perhatian lainnya dan brand activation merupakan salah satu cara yang 

efektif dalam membangun loyalitas konsumen dari sebuah produk. 

Strategi brand activation Pocari Sweat dirancang bukan hanya untuk 

memberikan pengalaman positif pada konsumennya, tetapi juga agar konsumen 

menjadi lebih dekat dengan brand Pocari Sweat itu sendiri dalam artian meningkatkan 

brand loyalty. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

mengenai strategi brand activation Pocari Sweat Run dalam meningkatkan brand 

loyalty terhadap target audiensnya. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan fenomena di atas, muncul beberapa pertanyaan: 

a. Apakah Pocari Sweat Run merupakan event yang tepat dalam strategi untuk 

sebuah brand activation?  

b. Apakah brand activation yang dilakukan Pocari Sweat dapat berpengaruh 

terhadap brand loyalty pembeli? 

 Berdasarkan pertanyaan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: “Bagaimana strategi brand activation Pocari Sweat Run dalam meningkatkan 

brand loyalty terhadap pembeli?” 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui strategi brand activation Pocari Sweat Run dalam 

meningkatkan brand loyalty. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

 Kegunaan teoritis dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian –  penelitian  lebih lanjut 

dengan masalah yang sejenis yang diharapkan dapat menunjang perkembangan dalam 

Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi periklanan dalam membuat brand activation 

untuk dapat meningkatkan brand loyalty sebuah produk. 

I.4.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pihak – 

pihak yang membutuhkan khususnya lembaga atau para pelaku event marketing 

dalam mengomunikasikan suatu merk kepada konsumennya. 

 

I.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan teori yang menjadi landasan pokok permasalahan yaitu teori 

periklanan, strategi, brand activation, brand loyalty, serta kerangka 

pemikiran. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini membahas mengenai pendekatan metode penelitian, 

penentuan key informan dan informan, metode pengumpulan data,  teknik 

analisis data, teknik keabsahan data, fokus penelitian serta waktu dan lokasi 

penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini menguraikan tentang hasil analisis dan pembahasan yang 

dilakukan dalam penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang 

diberikan terhadap masalah penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi judul buku, jurnal, dan bahan – bahan penerbitan lainnya yang 

dilengkapi dengan tahun terbit, nama pengarang, dan informasi seputar 

berbagai sumber yang digunakan. 
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