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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bisnis retail di Indonesia kini berkembang dengan pesat dan memiliki 

perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data dari Indeks Pembangunan Ritel 

Global (GRDI) 2015 yang dirilis oleh AT Kearney (sindonews.com, 2015, para 1) 

pertumbuhan ritel Indonesia berada di peringkat 12 dunia. Ini adalah tingkat 

pertumbuhan ritel tertinggi yang pernah dicapai Indonesia dalam indeks sejak tahun 

2001. 

Disamping itu, situs Data Consult (Business Research Studies Report) 

memaparkan bahwa dalam periode lima tahun (2007-2011) jumlah gerai ritel modern 

di Indonesia mengalami pertumbuhan hingga 17,57% per tahun. Pertumbuhan 

tersebut tergolong sangat pesat yang dilihat pada tahun 2007 jumlah gerai ritel hanya 

10.365 buah dan pada tahun 2011 telah mencapai 18.152 buah yang tersebar di kota-

kota besar di Indonesia. Seiring dengan perkembangan ritel yang tergolong pesat, 

maka dapat menciptakan tingkat persaingan di dalam dunia ritel.  Pembisnis ritel saat 

ini dituntut untuk dapat dinamis dan memiliki inovasi yang tinggi. Proses evolusi 

terus bergulir sesuai dengan perubahan konsumen dan daya belinya. Format dituntut 
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berubah untuk menciptakan segmen-segmen baru. Convenience store yang dulunya 

toko grocery untuk kaum pria, kini menjadi tempat hang outkonsumen lebih muda, 

tak terkecuali perempuan. Minimarket melebar menuju lebih premium. Hipermarket 

menjadi mid size (compact). Semua bermetamorfosa, yang menandakan mereka 

berjuang untuk hidup ke masa depan yaitu kini menuju ke arah lifestyle.  

Munculnya bisnis ritel seperti minimarket, supermarket, hypermarket dan 

sebagainya adalah bagian dari modernisasi pasar tradisional yang memungkinkan 

orang dapat berbelanja dengan fasilitas dan  kenyamanan serta pelayanan yang baik. 

Perubahan perilaku bisnis tersebut merupakan bagian dari pengaruh perilaku pasar 

dari trend di luar negeri yang kemudian masuk ke Indonesia sejak tahun 1990-an, 

ditandai dengan dibukanya perusahaan ritel besar asal negeri sakura Jepang yaitu 

SOGO. Sejalan dengan itu, banyak bermunculan reaksi kritikan karena super market 

ini banyak diminati orang, sehingga berimplikasi pada persaingan pasar seperti toko 

produk atau barang sejenisnya yang nyaris gulung tikar. 

Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 230 juta merupakan pasar 

potensial bagi bisnis ritel modern. Dalam sepuluh tahun terakhir bisnis ritel modern 

dengan format hypermarket, supermarket dan minimarket menjamur, menyusul 

maraknya pembangunan mall atau pusat perbelanjaan di kota-kota besar. Bahkan kini 

bisnis ritel mulai merambah ke kota-kota dan kabupaten terutama jenis supermarket 

dan minimarket. Saat ini bisnis ritel tumbuh pesat di pinggiran kota, mengingat lokasi 

permukiman banyak di daerah tersebut.  
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Berdasarakan jenisnya, industri ritel di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu 

pasar tradisional dan  toko modern. Namun persaingan pada bisnis ritel tidak hanya 

terjadi pada sesama ritel yang berasal dari dalam negeri saja,  melainkan juga dari 

luar negeri. Salah satu contoh adalah hypermarket asing yang semakin memperluas 

jaringan gerainya sehingga menjadi ancaman bagi peritel lokal. Menurut situs data 

consult peritel asing tidak hanya membuka gerai di Jakarta saja, seperti halnya 

Carrefour dalam lima tahun belakangan sudah merambah ke luar Jakarta termasuk ke 

Yogyakarta, Surabaya, Palembang dan Makassar. Keadaan ini mendorong peritel 

lokal yang sudah lebih dulu menguasai pasar, seperti Matahari Group yang 

sebelumnya kuat pada bisnis department store, mengembangkan usahanya memasuki 

bisnis hypermarket. Demikian juga Hero yang sebelumnya kuat dalam bisnis 

supermarket, akhirnya ikut bersaing dalam bisnis hypermarket. Berikut fakta  

berdasarkan data yang dilansir dalam situs citradataconstruction.com dari beberapa 

pilihan shopping center yang ada. Mall memiliki jumlah yang paling banyak dan 

paling diminati oleh konsumen. Berikut grafik jumlah shopping center : 
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Gambar 1.1 Jumlah Proyek Shopping Center Tahun 2003-2012 

 

Salah satu bisnis ritel yang sangat berkembang adalah mall atau pusat 

perbelanjaan. Melihat dari Ibukota Jakarta, maraknya pertumbuhan mall tidak 

terlepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kian hari semakin 

membaik serta ditopang oleh karakteristik pendapatan masyarakat Indonesia yang 

semakin kompetitif. Fenomena ekspansi usaha pembangunan mall baru yang kian 

pesat ini hampir dapat ditemui di beberapa pusat sentral bisnis maupun sudut 

perkotaan Ibukota Jakarta. Hampir seluruh kawasan DKI Jakarta mempunyai 

beberapa mall ternama yang menjadi ikon pada daerahnya masing-masing. 

Maraknya pendirian mall sangat berhubungan dengan konsumen yang 

semakin tertarik untuk mengunjungi mall. Hal tersebut disebabkan oleh konsumen 

yang merasakan berbagai kenikmatan yaitu mulai dari tersedianya berbagai 

kebutuhan yang diinginkan (one stop shopping), hingga tempat yang cocok untuk 
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bersantai bersama keluarga maupun kolega. Namun dapat dipengaruhi juga oleh gaya 

hidup (life style) yang saat ini sedang terjadi. Mall menyediakan banyak kebutuhan 

yang diinginkan dan banyak sekali kegiatan yang dapat dilakukan seperti window 

shopping, berbelanja, makan di foodcourt atau restoran, menonton film di bioskop 

ataupun juga bermain di arena permainan. Hal itulah secara tidak langsung 

membentuk gaya hidup konsumen yang semakin lama semakin konsumtif.  

 Melihat fakta bahwa saat ini mall memiliki jumlah presentase tertinggi yang 

dikunjungi konsusmen, maka sangat penting bagi perusahaan atau pembisnis untuk 

mengetahui cara agar dapat bersaing dan bertahan. Brand atau merek menjadi faktor 

penting dalam mengatasi persaingan yang semakin ketat. Kekuatan merek membuat 

perusahaan memiliki nilai pembeda dan menjadi spesial di benak konsumen. 

Perusahaan harus membentuk identitas merek dan persepsi atas merek tersebut yang 

menjadikan terbentuknya asosiasi merek. Adapun menurut Kotler (2008:14) Brand 

adalah janji, totalitas dari suatu persepsi. Segala sesuatu yang Anda lihat, dengar, 

baca, ketahui, rasakan, pikiran, dan lain-lain; tentang produk, atau jasa, atau bisnis. 

Brand memiliki posisi istimewa di benak customer didasari pada pengalaman masa 

lalu, pergaulan, dan ekspektasi ke depan. 

Konsumen kini juga semakin mengerti dan mulai mencari tahu mengenai 

produk atau jasa sebelum mereka memutuskan untuk menggunakannya (Kotler 

2008:30). Berdasarkan penjelasan Kotler mengenai perilaku konsumen saat ini, 

menandakan merek menjadi sangat vital untuk mewakili perusahaan. Merek 
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merupakan sebuah janji sehingga bila karakter merek yang ditawarkan tidak sesuai 

dengan kenyataan, perusahaan akan kehilangan kualitasnya dan mengalami kerugian 

terutama pada segi keuangan.  

Merek dapat membantu produk atau jasa yang akan ditawarkan memiliki 

keunikan dibandingkan kompetitor sejenisnya, sehingga dapat bertahan di tengah 

persaingan dunia bisnis. Dalam hal ini, merek dapat sekaligus membentuk identitas 

produk yang membuat perusahaan harus menentukan positioning agar dapat 

memfokuskan publikasi kepada target market yang tepat sasaran. Secara tidak 

langsung positioning brand akan mempengaruhi citra dan reputasi perusahaan 

melalui produk yang dihasilkan. Semua hal tersebut dapat diamati oleh konsumen 

melalui kemajuan teknologi dan perkembangan informasi saat ini, sehingga 

konsumen dapat melihat dan menilai keselarasan antara citra dengan produk itu 

sendiri. Jika tidak terjadi gap maka reputasi dari perusahaan itupun secara otomatis 

akan meningkat di kalangan masyarakat. 

Bila melihat dari data-data tersebut, maka sangat penting bagi perusahaan 

khususnya dibidang mall harus dapat membangun dan mempertahankan citra yang 

positif agar tidak kalah dalam bersaing. Hal tersebut pun sangat berhubungan dengan 

merek dalam membangun citra. Pada suatu keadaan dimana merek tidak dapat lagi 

memberi keuntungan maupun bersaing dalam menghadapi situasi bisnis saat ini, 

maka perusahaan perlu segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan yaitu 

dengan mengganti merek baru atau rebranding.  
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Ada beberapa perusahaan yang mengalami rebranding dengan berbagai 

alasan tertentu. Salah satu contoh diambil dari Hotel Nikko Jakarta yang melakukan 

rebranding menjadi Pullman Jakarta Indonesia. Berdasarkan penuturan Gerard 

Guillouet selaku Vice President, Accor Indonesia-Singapura-Malaysia (viva.co.id, 

2012, para 2 dan 3) bahwa rebranding hotel ini mencerminkan komitmen untuk 

mengembangkan jaringan hotel brand upscale di Indonesia. Pullman Jakarta 

Indonesia akan memperkokoh posisi Accor sebagai operator hotel terbesar di 

Indonesia, yang hingga kini telah mengoperasikan 45 hotel di seluruh Indonesia. 

Perubahan yang terjadi tidak hanya pada nama hotel saja, melainkan juga terdapat 

perubahan logo dan warna yaitu: 

Gambar 1.2 Perubahan Logo Hotel Nikko Jakarta menjadi Pullman Jakarta Indonesia 

 

 Sebuah brand memiliki keberhasilan kualitas jika memiliki hubungan yang 

baik dengan konsumennya. Hubungan tersebut dapat tercipta dengan membangun 

komunikasi yang berisi penyampaian nilai dan esensi sebuah brand kepada khalayak. 

Perlu pemasaran yang tepat agar menyasar kepada khalayak yang dituju sehingga 

berhasil dalam mengkomunikasikan nilai brand yang dimiliki perusahaan. Hal 

tersebut membuat marketing communication menjadi sangat penting dalam 
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membantu menerjemahkan sebuah brand terutama jika perusahaan mengalami 

rebranding. Program rebranding berisi pembuatan image baru yang sangat 

berpengaruh terhadap citra dan reputasi perusahaan, terlebih jika perusahaan 

memiliki citra yang buruk sebelumnya. Selain marketing communication, 

mengkomunikasikan dan menerjemahkan brand yang baru tersebut juga 

membutuhkan peran public relations. Antara lain memiliki peran dalam menciptakan 

strategi pembentukan brand (nama, logo, positioning, nilai), memperkenalkan brand 

dan membangun citra. Merujuk pada kedua peran marketing communicaton dan 

public relations dalam sebuah brand atau rebranding maka dapat disimpulkan ke 

dalam strategi marketing public relations. 

 Marketing Public Relations di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Hal 

tersebut disebabkan karena perusahaan-perusahaan di Indonesia menyadari bahwa 

tidak hanya reputasi perusahaan saja yang penting namun reputasi brand menjadi hal 

yang sangat vital saat ini. Begitu tingginya persaingan mengakibatkan perusahaan 

harus memiliki brand value yang kuat agar mendapatkan loyalitas konsumen 

sehingga dapat bersaing dengan para kompetitor. Melihat akan hal itu, maka 

perusahaan pun menyadari pentingnya Marketing Public Relations sebagai salah satu 

tools untuk meraih keberhasilan sebuah brand. Seiring dengan kemajuan teknologi, 

tren MPR saat ini lebih menggunakan peran media baik media massa maupun media 

sosial agar dapat menjangkau seluruh target audiens yang menjadi sasaran.  
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Dalam menelaah isu-isu yang terjadi dalam bisnis ritel, kasus rebranding juga 

dapat dilihat berdasarkan sisi masalah komunikasi yang terjadi. Semua perusahaan 

atau bisnis pasti sebelumnya telah membentuk dan menciptakan brand equity atau 

ekuitas merek yang ingin ditanamkan pada benak konsumen yang secara tidak 

langsung akan memberikan nilai bagi produk atau pelayanan. Semakin kuat brand 

equity yang terbentuk maka akan meningkat nilai perusahaan atau bisnis tersebut. 

Ketika melakukan rebranding, maka sangat sulit untuk merubah brand equity yang 

telah terbentuk pada benak konsumen terlebih saat ekuitas merek telah sangat kuat. 

Hal itulah yang menjadikan masalah komunikasi dalam menjalankan dan 

mempengaruhi proses rebranding. 

 Masalah komunikasi seperti merubah brand equity yang telah terbentuk 

sebelumnya, dimiliki juga oleh PT. Supermal Karawaci. Perusahaan ingin merubah 

brand equity yang sebelumnya sangat kuat di benak konsumen yaitu Lippo Supermal. 

Rebranding dilakukan PT. Supermal Karawaci pada tahun 2012 yang disebabkan 

oleh Salim Group mengakuisisi dari Lippo Group.  

Dengan program rebranding yang dilakukan, banyak terjadi perubahan seperti 

nama, logo, jingle, tagline, konsep, struktur organisasi, strategi marketing dan 

komunikasi. Menurut data dari facebook Supermal Karawaci, konsep baru yang 

diberikan adalah sebelumnya ‘Mal Keluarga’ menjadi ‘Mal Eksplorasi’ dimana area 

mal dibagi dalam 4 zona yakni Executive, Youth, Moms & Kids dan E Center. Dalam 

mengatasi persaingan yang berat saat ini, PT. Supermal Karawaci memiliki visi dan 

Strategi Marketing..., Wendy Anastasya, FIKOM UMN, 2015



10 
 

misi untuk selalu menjadi yang terdepan. Untuk mewujudkan hal tersebut perusahaan 

harus senantiasa siap berubah, menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi terkini 

yang dihadapi. 

Program rebranding sangat berhubungan dengan image yang ingin diciptakan 

oleh perusahaan dengan tujuan dapat diterima selaras di benak konsumen. Image dan 

publik merupakan dua hal yang sangat penting dan berhubungan ketika perusahaan 

melakukan rebranding. Selain itu, rebranding juga memiliki tugas yang penting yaitu 

merubah brand equity yang dimiliki sebelumnya dan membentuk serta 

mengkomunikasikan brand equity yang baru kepada publik. Oleh sebab itu, peran 

Public Relations sangat dibutuhkan dan mempengaruhi dalam menjalankan program 

rebranding dengan menggunakan beberapa strategi di dalamnya. 

Agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai strategi Marketing Public 

Relations yang dilakukan dalam tahap perencanaan sampai eksekusi, peneliti ingin 

melakukan penelitian mengenai “Strategi Marketing Public Relations Dalam 

Service Rebranding Lippo Supermal menjadi Supermal Karawaci” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan 

masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana strategi Marketing Public Relations 

dalam proses rebranding yang dilakukan PT. Supermal Karawaci? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti ingin mendeskripsikan 

strategi Marketing Public Relations dalam proses rebranding yang dilakukan PT. 

Supermal Karawaci. 

 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Berikut adalah kontribusi positif terkait dengan hasil penelitian yang peneliti 

lakukan berkenaan dengan strategi Marketing Public Relations dalam  proses 

rebranding perusahaan.  

1.4.1Kegunaan Teoritis 

 Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian tentang strategi 

serta taktik Marketing Public Relations dalam rebranding.  

 Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi 

dalam pengembangan strategi Marketing Public Relations dalam proses 

rebranding untuk penelitian lebih lanjut. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

 Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan referensi bagi para pelaku 

bisnis dimana strategi Marketing Public Relations mempengaruhi citra 

perusahaan di mata masyarakat dalam sebuah proses rebranding. 
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 Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan positif dan kritik yang 

membangun bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya para pelaku 

bisnis yang ingin menggunakan strategi Marketing Public Relations dalam 

melakukan rebranding agar dapat lebih efektif dan mencapai tujuan.  
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