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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 1.1 Latar Belakang  

Memiliki tubuh sehat merupakan impian setiap orang. Ada 

pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Begitupula 

sama hal-nya dengan kesehatan, lebih baik mencegah hal-hal yang dapat 

mengganggu kesehatan daripada mengobatinya karena pengobatan 

tidaklah mudah. Banyak yang dikorbankan untuk pengobatan seperti biaya 

dan waktu. Oleh karena itu banyak orang juga mulai mencari cara untuk 

mencegah penyakit dengan melakukan gaya hidup sehat. 

Masyarakat Indonesia sekarang ini menjadi salah satu masyarakat 

di kawasan Asia Tenggara yang ketertarikannya terhadap gaya hidup sehat 

mulai diperhatikan. Seperti yang ditulis dalam majalah SWA Online, 20 

November 2012, menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup 

semakin menjadi prioritas bagi masyarakat kelas menengah Indonesia. 

Tren ini dicermati Sam Waterfall, Partner Senior Healthy Marketing 

Team, London, dalam beberapa tahun terakhir karena telah memengaruhi 

perkembangan industri makanan dan minuman secara keseluruhan. 

Bahkan menurutnya, karena memiliki pasar yang sangat besar, Indonesia 

kini menjadi tolok ukur bagi negara-negara berkembang lainnya untuk 

melihat ke mana arah industri makanan dan minuman akan berkembang. 
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Tren gaya hidup sehat berkembang dari waktu ke waktu dengan 

berbagai perkembangan yang beragam. Ada yang memilih untuk aktif 

melakukan olahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan juga zat-

zat pendukung yang dapat meningkatkan kesehatan. Tren ini tidak lepas 

dari peran para distributor kesehatan yang terus menerus berinovasi untuk 

memberikan produk yang lebih baik. Berbagai macam makanan, 

minuman, dan vitamin sudah banyak sekali di pasaran. Dengan begitu 

pilihan bagi para konsumen pun beragam. Mereka tinggal memilih 

tergantung komposisi mana yang paling mereka percaya dan juga 

harganya yang paling terjangkau.  

Setiap harinya manusia membutuhkan cairan dengan jumlah rata-

rata 2.000 sampai 2.500 ml untuk mengganti cairan yang keluar melalui, 

pernapasan, keringat, dan urin jika tubuh dalam kondisi normal. Cairan 

tubuh secara alami akan hilang dari tubuh ketika kita beraktivitas terlebih 

melakukan kerja berat seperti olahraga dan juga ketika sakit seperti sakit 

diare. Oleh karena itu mengkonsumsi air putih saja tidak cukup dan 

dibutuhkan minuman pengganti ion tubuh adalah untuk menyeimbangkan 

ion tubuh yang kurang. Minuman pengganti ion tubuh menawarkan 

berbagai macam kegunaan yang dapat meningkatkan kesehatan.  Ketika 

minuman isotonik ini diminum sebentar saja begitu mudah diserap oleh 

tubuh. Sifatnya cepat mengosongkan perut serta punya daya serap yang 

tinggi dalam usus.  
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Minuman isotonik pengganti ion tubuh menjadi salah satu pilihan 

minuman yang sering dikonsumsi konsumen biasanya sehabis melakukan 

aktivitas berat.  

Dengan maraknya masyarakat yang mengkonsumsi minuman 

isotonik hal ini menjadi lahan binis yang baik bagi produsen minuman 

isotonik. Di Indonesia pilihan minuman isotonik begitu banyak baik 

produksi luar maupun dalam negeri. Berbicara mengenai brand minuman 

isotonik, yang menjadi pionir dan paling terkenal di Indonesia adalah 

Pocari Sweat, yang masuk dalam Top Brand Award 2012 tertulis dalam 

(bisnis keuangan.kompas.com). 

Seperti yang ditulis dalam artikel Kementerian Perindustrian 

Republik Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan 

(ASRIM), Farchad Poradisastra mengatakan bahwa nilai penjualan 

minuman isotonik di dalam negeri diprediksi mencapai Rp 4,2 triliun pada 

2012, naik 20% dibandingkan tahun lalu sekitar Rp 3,5 triliun. Kenaikan 

itu terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat akan produk 

tersebut. Industri minuman isotonik menikmati pertumbuhan bisnis rata-

rata 20% per tahun.  

Fenomena tersebut dilihat oleh PT. Kalbe Farma sebagai sebuah 

peluang yang dapat digunakan untuk memenuhi keinginan masyarakat 

Indonesia. PT. Kalbe Farma meluncurkan produk minuman isotonik yaitu 
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Fatigon Hydro pada 2008,  berbeda dengan produk lain, minuman ini 

dibuat dengan kandungan air kelapa asli.  

Inovasi baru dengan menghadirkan air kelapa sebagai bahan dasar 

minuman isotonik Fatigon Hydro dikarenakan banyaknya manfaat dengan 

mengkonsumsi air kelapa. Sejak dulu air kelapa dipercaya sebagai air yang 

dapat menggantikan elektrolit yang hilang dari tubuh karena elektrolit 

yang dihasilkan air kelapa sama seperti elektrolit yang dibutuhkan oleh 

tubuh. Selain berfungsi sebagai minuman isotonik, air kelapa juga 

mengandung kalsium, magnesium dan potassium yang meningkatkan 

sirkulasi darah dan juga melancarkan buang air besar.  Di dalamnya 

terdapat anti kuman dan anti bakteri sehingga bisa melancarkan fungsi 

sistem pencernaan. 

Fatigon Hydro telah ada sejak lama dan merupakan rangkaian 

produk kesehatan bermerek Fatigon yang dikeluarkan oleh Kalbe Farma. 

Pada bulan Oktober 2012 Fatigon Hydro yang sudah lama tidak pernah 

terdengar lagi dan barulah muncul dengan kemasan baru dan nama baru 

yaitu Hydro Coco. Hal yang dilakukan oleh Kalbe Farma ini dinamakan 

re-branding.  

Perubahan ini melibatkan banyak hal mulai dari bentuk kemasan, 

nama merek, brand ambassador, dan juga target market. Hydro Coco juga 

menggunakan manfaat air kelapa seperti yang disebutkan pada 

myhdrococo.com mengenai tujuh keajaiban air kelapa diantaranya adalah 

mengganti cairan tubuh, perlindungan dari alam, bernutrisi, membantu 
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pencernaan, bebas lemak, mengandung vitamin esensial dan mineral, dan 

berfungsi sebagai antioksidan.   

Hydro Coco menjadi salah satu minuman isotonik yang juga 

masuk dalam nominasi SuperBrand 2012 Awards dengan nominator 

lainnya yaitu Pocari Sweat, Mizone, dan Vitazone, sedangkah Hydro Coco 

masuk di urutan keempat.  
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sumber: http://www.topbrand-award.com /top-brand-survey /survey-result/ 

 

Saat ini Hydro Coco belum menjadi market leader dikarenakan 

menurut Top Brand Award 2012 posisi pertama terhadap kepuasan 

konsumen minuman isotonik diraih oleh Pocari Sweat. Hydro Coco 
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memiliki beberapa market competitor diantaranya, Mizone (Danone), 

Vitazone (Mayora), Mari Sweat (PT Ulam Tiba Halim), dan Powerade 

Isotonik (PT Coca Cola Indonesia) seperti yang ditulis dalam artikel 

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia dan juga yang tercantum 

dalam nominasi Superbrand Awards 2012. 

 

 
 
(sumber: http://superbrands.co.id/2012/index.php?option=com_content&view 

=article&id=48&Itemid=61&lang=en) 
 

Ketika sebuah perusahaan meluncurkan sebuah brand, mereka 

berharap bahwa brand tersebut dikenal masyarakat dengan baik. 

Begitupula dengan perubahan sebuah brand (re-branding), tentunya perlu 

penciptaan marketing program yang baru untuk menambah kekuatan dan 

keunikan dari asosiasi brand yang dibuat.  
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Re-posititioning dan re-branding bisa berarti mengingatkan 

kembali konsumen terhadap brand yang sudah ada dan memulainya 

kembali untuk hal yang baru. Di lain pihak, reposisi sebuah brand 

diperlukan untuk meningkatkan lagi dimensi dari brand tersebut. Brand 

terdahulu bisa dianggap membosankan dan kurang menarik bagi 

konsumen. Memperbaharui brand membutuhkan beberapa kombinasi dari 

produk yang baru, cara beriklan yang baru, cara promosi yang baru, bentuk 

kemasan yang baru, dan masih banyak lagi.  

Namun konsumen tidak dapat menerima sebuah hal yang baru 

dengan mudah sehingga ketika melakukan re-branding apabila tidak 

direncanakan dengan baik maka konsumen akan menilai produk tersebut 

sebagai bentuk produk yang baru. Maka dari itu perusahaan perlu 

melakukan upaya untuk meningkatkan brand awareness  ketika 

melakukan re-branding. Dalam aktivitas brand awareness ketika 

mengalami reposisi, peran seorang public relations disebuah perusahaan 

menurut Ruslan (2011:246) memaparkan salah satu tujuan dari public 

relations adalah usaha efektif untuk membangun pengenalan dan 

pengetahuan merek. Sebuah merek yang dibangun dapat dikomunikasikan 

kepada publik melalui strategi yang dirancang salah satunya adalah 

strategi dari integrated marketing communications.  Sebagai salah satu 

aktivitasnya untuk mendukung brand awareness Hydro Coco mengadakan 

turnamen futsal bagi anak SMA yang diadakan pada tanggal 2 Maret 

hingga 29 Juni 2013 di beberapa kota. Acara ini menjadi sebuah bukti 
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bahwa Hydro Coco juga turut meningkatkan aktivitas brand awareness 

dari produknya kepada target market yaitu anak muda.  

Banyak pula brand lainnya yang sudah menerapkan integrated 

marketing communications sebagai salah satu upaya untuk memperbaharui 

merek yang sudah ada. Seperti yang dilansir pada majalah SWA Online 18 

September 2013, Daniel Surya yang pernah dinobatkan sebagai “Brand 

Builder of The Year 2011” oleh World Brand Congress di Mumbai, India 

dan juga CEO WIR Global, mengatakan bahwa saat membangun brand, 

kesamaan ide seringkali muncul. Perubahan yang terjadi di dunia juga 

sangat cepat. Meski brand awarenes-nya masih kuat, tapi jika tidak bisa 

bertahan dengan segala kondisi yang ada di depan, maka brand tersebut 

akan mati. Oleh karena itu dalam menjalankan proses re-branding sebuah 

brand perlu didukung oleh banyak perencanaan.  

Beberapa produk di sektor minuman pun pernah melakukan re-

branding seperti contohnya Ades mineral water. Ketika itu Ades 

mengalami re-branding karena perusahaan Ades dibeli oleh The Coca 

Cola Company. Salah satu taktik yang digunakan Ades dalam melakukan 

re-branding adalah dengan menggunakan marketing communication. 

Mereka membuat kampanye "langkah kecil memberikan perubahan" yang 

mengusung tiga hal yang diharapkan dapat menjadi sebuah ritual, yakni 

"Pilih, Minum, dan Remukkan" . Hal ini menjadi salah satu taktik yang 

digunakan dengan memberikan pengetahuan terhadap publiknya sekaligus 
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mendekatkan diri untuk menjadi produk yang ramah dan peduli 

lingkungan.  

Untuk itulah penulis tertarik mengangkat fenomena implementasi 

integrated marketing communications  yang dilakukan Hydro Coco dalam 

aktivitas brand awareness kepada publik. Oleh karena itu penulis 

menetapkan judul dari penulisan ini adalah “Implementasi Marketing 

Communications dalam Proses Re-Branding Fatigon Hydro Menjadi 

Hydro Coco” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana implementasi 

dari marketing communications dalam  re-branding Fatigon Hydro 

menjadi Hydro Coco. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Peneliti ingin mengetahui implementasi marketing communications 

yang dalam proses re-branding Fatigon Hydro menjadi Hydro Coco.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.1.1 Kegunaan Akademis 

Secara akademis penelitian ini berguna untuk: 

1. Memperkaya wawasan dari ilmu komunikasi, kuhususnya 

marketing communications  
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2. Dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang 

berhubungan dengan ilmu komunikasi marketing 

communications.  

1.1.2 Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk dapat 

memberi referensi dan masukan bagi praktisi PR dalam 

menjalankan marketing communications yang sesuai terutama 

dalam industri consumer goods. 
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