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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada tahun 2019, menurut Kementrian Perencanaan Pembangunan 

Nasional jumlah penduduk Indonesia telah mencapai angka 267 juta jiwa 

(Katadata.co.id, 2019). Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan terus 

meningkat setiap tahunnya merupakan sebuah potensi bagi beberapa industri, salah 

satunya adalah industri makanan dan minuman di Indonesia yang ikut berkembang 

akibat meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Hal ini di karenakan makanan 

dan minuman adalah salah satu kebutuhan primer manusia yang terus di konsumsi 

setiap hari. Menurut data yang di dapatkan dari Kementrian Perindustrian Indonesia  

 Kementerian Perindustrian mencatat, sumbangan industri makanan dan 
minuman kepada PDB industri non-migas mencapai 34,95 persen pada 
triwulan III tahun 2017. Hasil kinerja ini menjadikan sektor tersebut 
kontributor PDB industri terbesar dibanding subsektor lainnya. 
(Kemenperin.go.id, 2017)  

 
 Berdasarkan data dari Kementrian Perindustrian di atas, dapat di pahami bahwa 

Industri makanan dan minuman di proyeksi masih menjadi salah satu sektor 

andalan penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional. Hal ini di 

karenakan industri makanan dan minuman berhasil menyumbang pendapatan 34,95 

persen di Indonesia dan lebih besar dibandingkan industri – industri lainnya. 

Melihat fakta – fakta yang di sajikan ini, semakin banyak pebisnis yang tertarik 

untuk masuk ke dalam industri makanan dan minuman karena menyadari bahwa 
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industri ini akan terus berkembang sebagai kebutuhan primer dari manusia di mana 

penduduk Indonesia yang semakin berkembang setiap tahunnya.  

Bisnis restoran di Indonesia sendiri memiliki ciri konsep yang berbeda beda 

seperti salah satunya restoran yang baru saja berdiri yaitu, Osteria Gia. Osteria Gia 

merupakan sebuah restoran yang menawarkan konsep lifestyle dari Ismaya Group. 

Ismaya Group adalah salah satu group perusahaan ternama yang telah lama 

berkecimpung dalam dunia bisnis industri Lifestyle, Promotor Event, Nightlife, 

serta restoran. Osteria Gia merupakan restoran Italia klasik, sebagai tempat Bar, 

Pasta dan Pizza, menyatukan tradisi nostalgia. Osteria Gia juga menyediakan 

berbagai macam pilihan Cocktails, Mocktails dan Wine. Osteria Gia sendiri 

berlokasi di Pacific Place mall, SCBD Jakarta Selatan. Restoran Osteria Gia sendiri 

sudah berdiri sejak Mei 2019 lalu, Osteria Gia menawarkan konsep restoran Italia 

klasik yang unik. Osteria Gia dapat terbilang restoran yang masih cukup baru di 

Jakarta maka itu Osteria Gia membutuhkan pemasaran yang baik sehingga, banyak 

konsumen yang datang dan mencoba restoran Osteria Gia.  

Manusia merupakan mahluk sosial, yang membutuhkan satu dengan lainnya 

untuk mampu bertahan hidup. Manusia perlu melakukan sosialisasi dan berinteraksi 

antar satu sama lainnya, karna pada dasarnya manusia hidup harus berdampingan. 

Dalam bersosialisasi dan melakukan interaksi manusia pada dasarnya terbagi ke 

dalam beberapa kriteria, yang secara sadar tidak sadar mempertemukan sejumlah 

individu menjadi beberapa kelompok dengan berbagai faktor kesamaan dan 

kecocokan antar individu. Beberapa faktor yang di maksud adalah seperti 

persamaan dan kecocokan pada minat, bakat, lingkungan, kebiasaan norma dan 
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nilai yang berlaku, kondisi ekonomi, kondisi fisik, hingga perilaku. Dari persamaan 

faktor faktor tersebut, terbentuklah menjadi sebuah kebiasaan yang kemudian akan 

menjadi sebuah gaya hidup individu dan kelompok yaitu Lifestyle.  

Osteria Gia merupakan restoran berkonsep Lifestyle yang dapat memenuhi 

selera konsumen dalam gaya hidup sendiri. Dengan memiliki konsep yang unik dan 

memenuhi kebutuhan konsumen bergaya sosial dalam sosialisasi. Lifestyle sendiri 

di artikan bagaimana individu dan kelompok memiliki kebiasaan dalam bertingkah 

laku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gaya hidup atau lifestyle 

merupakan “Sebuah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam 

masyarakat” (KBBI.com, 2019). Lifestyle sendiri memiliki cakupan yang luas 

mulai dari kebutuhan sehari hari seperti makan, minum, fashion hingga dengan cara 

mereka memilih hiburan dalam hidupnya. Setiap kelompok dan setiap individu 

memiliki ciri dan kebiasaan yang berbeda dalam bergaya hidup, tentunya perbedaan 

cara bergaya hidup di dasari beberapa alasan. Lifestyle tiap individu dan kelompok 

di pengaruhi dari faktor Internal (dalam diri) ataupun External (luar diri). Adanya 

faktor Internal (dalam diri) umumnya karna persamaan dan kecocokan akan sudut 

pandang suatu hal, sedangkan adanya faktor External (luar diri) umumnya karna 

“Influence” adanya pengaruh dari luar, seperti media promosi, tren atau bahkan dari 

cara kita melihat orang sekitaran kita yang biasa di sebut sebagai Social influence 

yang dapat membuat kita berfikir ingin menerapkan gaya hidup seperti mereka. 

Ketertarikan, kesukaan seseorang seiring berjalannya waktu dapat berubah ubah 

yang seringkali di pengaruhi oleh faktor External (luar diri). Social influence sendiri 

merupakan perubahan perilaku, minat, ketertarikan yang di sebabkan oleh orang 
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lain, baik secara sengaja maupun tidak. Adapun Social Influence sendiri terjadi saat 

adanya kedudukan sosial, gengsi, persuasi, serta marketing.  

Marketing, pada suatu perusahaan merupakan salah satu kebutuhan utama 

untuk dunia bisnis di Indonesia khususnya pada bisnis restoran. Dari persaingan 

yang ketat itu, maka setiap perusahaan membutuhkan Marketing dengan tujuan 

memasarkan dan melakukan promosi terhadap produk nya kepada para target 

konsumen secara tepat. Seiring perkembangan teknologi saat ini, pemasaran 

banyak di lakukan secara digital. Ada pun Digital Marketing adalah sebuah bentuk 

memasaran dan promosi pada produk atau jasa mengunakan teknologi digital. 

Maka itu banyak kegiatan pemasaran dan promosi pada produk atau jasa yang saat 

ini di lakukan di media digital. 

Adanya media sosial semakin mempermudah kita dalam berkomunikasi dan 

tentunya juga saling mempengaruhi setiap harinya. Berdasarkan laporan “Digital 

Around The World 2019” dalam artikel yang di tulis oleh Kompas terungkap dari 

total 268,2 juta penduduk di Indonesia, 150 juta di antaranya telah menggunakan , 

dengan angka penetrasi sekitar 56 persen (Kompas.com, 2019). Hasil riset tersebut 

di terbitkan pada 31 januari 2019 lalu, dan durasi penelitian dari Januari 2018 

hingga Januari 2019. Di tambah lagi orang Indonesia banyak menghabiskan waktu 

3 jam 26 menit untuk menggunakan media sosial setiap harinya. Adapun beberapa 

platform media sosial yang sedang marak saat ini antara lain adalah Instagram, 

Facebook, Twitter, Zomato, Youtube, Whatsapp, dan masih banyak lainnya. 
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Gambar 1.1 Perkembangan pengguna  di Indonesia 
Sumber : Kompas.com 

 

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin majunya zaman, 

maka marketing saat ini banyak menggunakan media sosial sebagai tools 

perusahaan dalam melakukan marketing. Banyak Marketer menggunakan media 

sosial sebagai media utama dalam memperluas untuk mendapatkan pelanggan atau 

konsumen baru. Selain mengikuti perkembangan zaman pemasaran menggunakan 

media sosial, juga memberikan banyak keuntungan. Banyaknya media sosial  yang 

dapat terus mendukung eksistensi Brand pada ketatnya dunia bisnis saat ini. Belum 

lagi menggunakan media sosial sebagai media Promosi dapat di atur sesuai Budget 

yang sudah di tetapkan, dan pemasaran lebih efektif, menjangkau lebih luas dan 

banyak. Pentingnya untuk terus melakukan dan meningkatkan Brand awareness 

dari sebuah brand, agar konsumen “Menyadari dan mempertahankan kehadiran 

eksistensi brand” di mata masyarakat, sehingga semakin sering brand tersebut di 
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temui konsumen semakin mudah juga konsumen dapat mengingat eksistensi brand 

tersebut dalam masyarakat.  

Adapun Brand awareness sendiri adalah pengetahuan masyarakat mengenai 

suatu brand untuk mengenali serta mengingat brand tersebut. Tentunya setiap 

brand ingin untuk terus di ingat dan semakin banyak di kenali oleh banyak 

masyarakat, sehingga di harapkan Brand mereka dapat menjadi Top of mind dari 

masyarakat. Brand awareness sendiri merupakan salah satu elemen terpenting 

dalam ilmu komunikasi terutama Integrated Marketing Communication, karna 

semakin meningkatnya Brand Awareness sebuah brand pada masyarakat maka 

semakin besar pula kemungkinan peningkatan pada penjualan dan jumlah 

konsumen. Pentingnya untuk terus mempertahankan dan meningkatkan Brand 

Awareness dari sebuah Brand dengan upaya agar masyarakat terus mengingat 

Brand tersebut, meski munculnya banyak Brand baru lain dengan kategori produk 

atau bahkan konsep yang sama.  

Osteria Gia sendiri melakukan Brand awareness mereka pada bermacam 

Platform media sosial. Aktivitas Brand Awareness yang tinggi pada setiap Brand 

Child Ismaya Group, merupakan bukti salah satu kunci kesuksesan dari nama 

Ismaya Group sendiri. Sehingga membawa Ismaya Group menjadi Top of Mind 

Awareness bagi masyarakat, yang tentunya berdampak bagi produk produk Brand 

Child dari Ismaya Group lainnya. Untuk itu pemagang melihat bahwa Osteria Gia 

merupakan perusahaan yang tepat untuk mendapatkan pengalaman kerja terkait 

dengan brand awareness dan juga aktivitas digital marketing dalam upaya 

meningkatkan brand awareness pada media sosial. 
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1.2 Tujuan Magang 

Tujuan yang ingin dicapai pemagang dalam pelaksanaan magang adalah 

berfokus pada: 

1. Untuk mengetahui aktivitas – aktivitas Digital Marketing Osteria Gia dalam 

upaya meningkatkan Brand Awareness. 

2. Untuk mempelajari Brand Awareness sebagai salah satu komunikasi pemasaran 

pada media sosial Osteria Gia. 

3. Untuk mempelajari bagaimana mengaplikasikan Marketing Plan dan komunikasi 

pemasaran pada Osteria Gia. 

 

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

 

1.3.1 Ruang Lingkup Pemagang 

Dalam pelaksanaan magang, pemagang di tempatkan di Ismaya Group 

Indonesia. Di Ismaya Group Indonesia, pemagang di tempatkan pada Departemen 

MPD yaitu Marketing Professional Development, yang menangani dalam bidang 

perencanaan dan mengimplementasikan marketing untuk bertemu bahkan melebihi 

target perusahaan, mengembangkan dan memberikan kesan yang tepat pada produk 

yang di jual, serta menguatkan kredibilitas perusahaan. 

 

1.3.2 Batasan Pemagang 

Adapun Batasan pemagang dalam membantu penyusunan Content plan, 

pelaksanaan Marketing Plan, Mengendalikan Media Sosial, Budgeting untuk 
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pelaksanaan Event, Serta kerap melakukan upaya dalam mempertahankan dan 

meningkatkan Awareness sebuah Brand baik melalui media sosial maupun media 

komunikasi lainnya, Menghubungi media, Influencer maupun Bloggers untuk 

mempromosikan Brand, Pemagang melakukan banyak pekerjaan baik yang 

berhubungan dengan Integrated Marketing Communication dan yang tidak, namun 

pemagang memiliki paling banyak pengalaman serta pembelajaran dalam 

pelaksanaan marketing plan dan aktivitas digital marketing pada media sosial. 

 

1.4 Lokasi dan Waktu Pemagang 

Lokasi magang pemagang bertempat di Ismaya Group Headquarters- 

Gandaria 8 Office tower, Lantai 29 #A&D, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran 

Lama, RT.10/RW.6, Kebayoran lama utara, Kecamatan Kebayoran lama, Kota 

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12240. Sedangkan waktu magang 

di lakukan selama empat bulan di mulai dari 5 Agustus 2019 – 4 Desember 2019. 

Sedangkan jam kerja pemagang di mulai Senin hingga Jumat pukul 10.00 sampai 

pukul 19.00.  

 

 

 

 

 

 

 


