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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

 Berkembangnya teknologi komunikasi dengan pesat merubah kehidupan 

manusia. Kemajuan perkembangan teknologi ini sangat dirasakan dan telah diakui 

memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia sehari-

hari (Dwiningrum, 2012). Termasuk dengan melahirkan sebuah gaya baru berbisnis 

yaitu pihak penjual tidak akan merasa kerumitan dan harus mengeluarkan biaya 

yang berlebih, gaya baru berbisnis tersebut adalah gaya bisnis dunia maya yakni 

bisnis online. Jaman dulu interaksi dalam dunia bisnis dilakukan hanya melalui 

tatap muka akan tetapi kini interaksi dalam dunia bisnis dapat dilakukan melalui 

dunia maya. Bisnis online merupakan salah satu bisnis yang kerap menjadi buah 

bibir dan menjadi trend dikalangan masyarakat. Bisnis online yang sering kita kenal 

dengan online shop adalah sebuah proses jual beli barang atau bahkan jasa dari 

penjual kepada konsumen tanpa pelayan dan hanya melalui media internet saja 

(Didit Agus Irwantoko, 2012). 

Era Industri 4.0 sudah dirasakan oleh negara Indonesia yang dimana di 

dalamnya terdapat aspek Internet of Think (IoT) yang menjadikan internet sebagai 

bagian utama dalam kehidupan ini yang dapat dijangkau dibelahan dunia manapun 

(Schwab, 2017). Dengan mengandalkan bisnis online tersebut maka produk akan 

mudah dipasarkan kepada seluruh masyarakat dipelosok dunia manapun. Transaksi 

penjualan melalui media internet tersebut menjadi sebuah media penghubung antara 
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penjual dengan konsumennya sehingga kegiatan transaksi penjualan tersebut 

menjadi lebih praktis karena tidak mengharuskan adanya sebuah pertemuan secara 

langsung. Banyak sekali keuntungan yang dapat dirasakan melalui berbisnis online 

salah satunya dapat dilihat dari aspek efektifitas, pelayanan, security serta 

popularitas (Laohapensang, 2009). 

 Bisnis kuliner ialah salah satu bisnis terlaris dari sekian banyak bisnis online 

yang paling banyak digemari. Bisnis makanan sangat berpotensi besar dikarenakan 

bisnis ini dapat menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi dan makanan 

merupakan sumber kebutuhan pokok yang utama bagi setiap orang (Shandy 

Widjoyo, 2014). Saat ini pertumbuhan sektor usaha bisnis makanan yang semakin 

marak bermunculan, membuat para pengusaha makanan dituntut untuk memiliki 

strategi pemasaran yang berbeda-beda sehingga para pengusaha makanan harus 

memiliki keunggulan untuk bersaing dengan para pesaingnya yaitu dalam bidang 

kuliner.  

Bermain didunia bisnis online tentunya banyak sekali pengusaha yang 

meraup untung dari kegiatan tersebut. Akan tetapi tidak jarang pula pengusaha yang 

gulung tikar dikarenakan strategi dari publikasi yang digunakan kurang tepat 

sasaran serta service quality yang tidak maksimal. Menurut Andrew Ryan Sinaga, 

chief executive officer foodizz, kebangkrutan bisa dihindari bila kita mengetahui 

kondisi bisnis kuliner kita, Riset yang di dapatkan oleh foodizz.id ada beberapa 

kesalahan yang menyebabkan mayoritas pebisnis kuliner di Indonesia gulung tikar 

(Sholihin, 2019). Artinya keberhasilan bisnis kuliner agar dapat lebih unggul dari 

competitors-nya dapat ditentukan melalui penerapan strategi publikasi yang tepat 
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serta terjalinnya hubungan positif dengan konsumen. Hubungan baik tersebut dapat 

terjalin jika sebuah bisnis tersebut dapat memberikan kepuasan terhadap keinginan, 

kebutuhan dan juga selera konsumen. Dengan demikian, Marketing Public 

Relations sangatlah penting dalam membuat strategi agar perusahaan tetap bertahan 

ataupun dapat lebih berkembang.   

Selain itu, hubungan dengan pelanggan tidak kalah erat kaitannya dengan 

fungsi Marketing Public Relations. Marketing Public Relations (MPR) merupakan 

perpaduan sinergi antara pelaksanaan program dan strategi pemasaran (marketing 

strategy implementation) dengan aktivitas program kerja Humas (work program of 

PR) dalam upaya meluaskan pemasaran dan demi mencapai kepuasan konsumen 

(customer satisfaction) (Ruslan, 2007). Kepuasan konsumen tersebut merupakan 

sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam menjalin hubungan baik dengan pelanggan. 

Hal tersebut dikarenakan konsumen memiliki tingkat kepuasan yang berwujud 

word of mouth yaitu kemampuan yang dapat memberikan dampak baik terhadap 

produk, merek serta images yang ingin dibangun oleh perusahaan itu sendiri. 

Salah satu perusahaan bisnis online yang bergerak dalam bidang usaha 

kuliner yaitu Macaroni Factory. Macaroni Factory adalah produk makanan ringan 

jenis pasta yaitu macaroni dari PT. Bintang Mandiri Citra Jaya. Macaroni Factory 

diproduksi di pabrik Malang, Jawa Timur, sedangkan sistem operasional produk ini 

berlokasi di Jakarta, Indonesia. Macaroni Factory didirikan pada tahun 2011 yang 

bermula dari usaha kecil menengah (UKM), dan berkembang menjadi perseroan 

terbatas (PT) sejak Desember 2016. Produk Macaroni Factory merupakan makaroni 

spiral dengan 8 variant rasa yang mempunyai perpaduan warna dan kemasan yang 
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menarik. Mayoritas makanan ringan yang terdapat di Indonesia tergolong tidak 

sehat dikarenakan banyaknya kandungan micin (MSG) yang digunakan. Hal 

tersebut yang menjadikan Macaroni Factory sebagai salah satu makanan ringan 

yang berbeda dengan kebanyakan makanan ringan lainnya dengan memproduksi 

makanan ringan sehat yang aman untuk dikonsumsi diberbagai golongan usia baik 

dari anak-anak, usia produktif sampai kepada lansia bahkan ibu hamil. 

  

 
Gambar 1.1. Kemasan dan Produk Macaroni Factory 

Sumber: PT. Bintang Mandiri Citra Jaya  
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Maraknya produk makanan ringan yang tersedia menyebabkan Macaroni 

Factory memiliki banyak competitor. Untuk itu, peranan seorang Marketing Public 

Relations sangat penting dalam membentuk brand images. Strategi Marketing 

Public Relations yang tepat dapat menjauhkan perusahaan dari kerugian yang 

diakibatkan dari kegiatan promosi yang kurang efektif dan efisien (Kennedy & 

Soemanagara, 2009).  

Salah satu strategi yang dijalankan oleh Marketing Public Relations untuk 

membentuk brand images adalah menciptakan kemasan yang menarik. Macaroni 

factory percaya bahwa kemasan dapat menjadi jembatan untuk berkomunikasi 

dengan para konsumen. Kemasan berperan dalam menentukan keberhasilan suatu 

produk. Kemasan yang baik mampu membangun images merek dan menunjang 

peningkatan dari penjualan (Kotler & Keller, Manajemen Pemasaran, 2012). 

 

 

 
Gambar 1.2. Profile Visited Macaroni Factory 

Sumber: Instagram Macaroni Factory 
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Selain itu, Macarony Factory juga menjalankan strategi online yang dapat 

meningkatkan brand awareness produk melalui media online yaitu menggunakan 

media sosial sebagai media promosi. Seperti, Instagram agar dapat menjangkau 

masyarakat secara luas. Macaroni Factory kerap ikut berpartisipasi dalam 

sponsorship suatu event. Sponsorship pada sebuah event juga bertujuan untuk dapat 

membuat kesadaran khalayak terhadap produk ini menjadi bertambah. 

Marketing Public Relations juga menjalankan aktivitas yang bertujuan  

untuk menjalin relasi dengan distributor, agent, reseller dan konsumen. Dengan 

adanya image dan relasi yang baik diharapkan Macaroni Factory dapat 

meningkatkan brand awareness di kalangan masyarakat. Peranan Marketing Public 

Relations yang menghasilkan keberhasilan untuk produk tersebut menjadi salah 

satu alasan pemagang tertarik untuk melaporkan peranan apa saja yang telah 

dijalankan oleh Marketing Public Relations di Macaroni Factory.  

 

 

I.2 Tujuan Magang 

Tujuan pemagang dalam kegiatan magang kali ini adalah : 

1. Pemagang ingin mempelajari peranan Marketing Public Relations 

di PT Bintang Mandiri Citra Jaya dalam mengelola Macaroni 

Factory. 

2. Pemagang ingin mempelajari media yang digunakan Marketing 

Public Relations  PT Bintang Mandiri Citra Jaya dalam membangun 

brand images Macaroni Factory. 
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I.3 Ruang lingkup dan Batasan  

 Pemagang melaksanakan magang di PT Bintang Mandiri Citra Jaya. Pada 

pelaksanaan magang ini, pemagang di tempatkan di divisi Marketing and 

Customers Service. Batasan pemagang berada di wilayah peranan Marketing and 

Customers Service pada pengelolaan media sosial terhadap produk Macaroni 

Factory.  

 Pemagang merupakan trainee yang bertanggung jawab untuk membantu 

mempertahankan brand images Macaroni Factory agar meningkatkan brand 

awareness  serta membangun relasi baik dengan konsumen.  

I.4 Lokasi dan waktu magang 

Lokasi magang bertempat di kantor cabang PT Bintang Mandiri Citra Jaya 

di Jakarta Utara yang berlokasi di alamat Trimaran Permai 1 Blok G1 No 5 Pantai 

Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, 14440, Indonesia. Selanjutnya untuk 

waktu magang dari pukul 9:00 pagi hari hingga pukul 17:00 sore hari, jika tidak 

adanya lembur. Pemagang mejalankan magangnya selama 4 bulan 3 minggu dari 

tanggal 5 Augustus 2019 dan berakhir pada tanggal 22 November 2019.  

 

Gambar 1.3 Logo Perusahaan 
Sumber: Arsip Perusahaan 


