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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

 Perkembangan kedai kopi saat ini adalah bisnis yang cukup menjanjikan dan 

menguntungkan bagi para pengusaha di Indonesia. Pernyataan ini telah didukung 

oleh data yang bersumber dari International Coffee Organization (ICO) yang 

menunjukkan adanya trend kenaikan konsumsi kopi di Indonesia. ICO sendiri telah 

merilis data pertumbuhan jumlah peminum kopi di Indonesia, yaitu sebesar 8%, 

yaitu lebih besar daripada pertumbuhan dunia yang hanya mencapai 6%. 

Dikarenakan persaingan usaha kedai kopi saat ini juga telah semakin ketat dan 

timbul banyaknya kedai kopi di Indonesia, maka itu masing-masing perusahaan 

harus melakukan strategi marketing yang tepat dan strategi pemasaran yang dapat 

di lakukan saat ini adalah melalui internet atau online. 

Pada era moderen zaman sekarang ini, dengan adanya teknologi internet, 

masyarakat sangatlah mampu melakukan berbagai kegiatan seperti di kantor, mall, 

ataupun di dalam rumah. Dengan majunya teknologi saat ini, masyarakat dapat 

melakukan berbagai kegiatan seperti mencari suatu informasi di media sosial, 

bersosialisasi dengan sesama melalui online chatting, maupun melakukan kegiatan 

jual beli secara online melalui internet.  
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Dari statistik menurut datareportal.com bahwa pengguna internet di Indonesia 

sendiri mencapai angka 67% dari banyaknya populasi lalu 59% nya menggunakan 

internet dan 49%nya aktif dalam media sosial.  

 
 

  Gambar 1.1. Statistik pengguna internet di Indonesia 2020 
 Sumber : https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview 

 
 

Menurut Belch (2009:22), internet marketing sendiri adalah sebuah perantara 

yang bersifat interaktif yang dimana sang komunikator dapat memberikan 

informasi ataupun pesan secara langsung lalu dapat diterima oleh komunikan dan 

dapat langsung memberikan respons. Internet marketing tentunya perlu memiliki 

media digital untuk dapat menyebarkan seluruh informasi baik dalam bentuk teks, 

foto maupun video. 

Pemasaran secara digital sendiri menurut Chaffey (2016:6) adalah suatu bidang 

yang pemasaran yang menarik dikarenakan pemasaran secara digital melibatkan 

banyak peluang, teknologi yang baru, dan juga model bisnis yang baru. Cara ini 

juga sangat memudahkan para masyarakat untuk dapat bertransaksi, 
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berkomunikasi, berbelanja serta dapat melakukannya dimana saja dan kapan saja. 

Kegiatan pemasaran melalui digital juga telah menambah presentasi penjualan 

perusahaan dikarenakan proses pemasaran ini memiliki jangkauan yang sangat luas. 

 

Pemasaran digital yang marak dilakukan adalah untuk meningkatkan brand 

awareness yang menurut Keller (2013:72) yaitu bahwa brand awareness adalah 

kekuatan dari suatu brand ataupun jejak dalam memori yang dapat diukur sebagai 

kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi brand dibawah kondisi yang 

berbeda-beda. Brand awareness sendiri penting untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat untuk dapat mengingat suatu brand yang ada.  

Salah satu kedai kopi yang berkembang pesat di Indonesia saat ini adalah PT 

Maxx Coffee Prima. PT Maxx Coffee Prima sendiri merupakan kedai kopi asli yang 

berasal dari Indonesia dan telah berdiri sejak tahun 2014. PT Maxx Coffee Prima 

sendiri termasuk sebagai pemain baru dalam dunia kopi. Maka itu, PT Maxx Coffee 

Prima sendiri juga melakukan pemasaran digital yang telah di lakukan sejak awal 

berdirinya perusahaan. Pemasaran digital yang dapat di lakukan yaitu melalui 

Instagram, Facebook, Twitter, dan Line. Aplikasi online ini juga sangat 

berkembang pesat dalam dunia bisnis online. Kegiatan pemasaran yang dilakukan 

yaitu berupa promo produk atau launching produk baru yang di unggah melalui 

Instagram, Facebook, Twitter, dan Line.  

Hal ini membuat PT Maxx Coffee Prima berkembang cukup pesat sampai saat 

ini. Salah satu pemasaran digital yang di lakukan oleh PT Maxx Coffee Prima 

adalah melalui Instagram, yaitu dengan mengunggah seluruh promo – promo yang 
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ada dan menarik untuk seluruh konsumen. Dapat dilihat dari pengguna Instagram 

cukup banyak sehingga PT Maxx Coffee Prima sangat aktif dalam pemasaran 

Instagram. Selain melalui Instagram, PT Maxx Coffee Prima pun melakukan 

pemasaran melalui aplikasi line dan website. Di dalam aplikasi line, PT Maxx 

Coffee Prima melakukan pemasaran dengan mengunggah foto dan caption promo. 

Pemasaran secara digital yang dilakukan oleh PT Maxx Coffee Prima sendiri 

dilakukan untuk meningkatkan brand awareness dari perusahaan kepada 

masyarakat luas. Selain melakukan pemasaran secara digital, PT Maxx Coffee 

Prima pun melengkapi desain interiornya dengan gaya vintage kekinian lalu 

dilengkapi dengan Wi-Fi sehingga membuat gerai kopi ini dapat menjadi tempat 

berkumpul yang nyaman. 

Maka itu pemagang tertarik untuk mempelajari aktivitas digital marketing yang 

dijalani oleh PT. Maxx Coffee Prima guna untuk meningkatkan brand awareness. 

 

1.2. Tujuan Magang 

 Tujuan yang ingin di capai oleh pemagang adalah : 

Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pemagang dalam dunia 

marketing khususnya dalam digital marketing .  

1) Untuk mempelajari aktivitas digital marketing yang dijalani oleh PT 

Maxx Coffee Prima dalam meningkatkan brand awareness 

perusahaan. 

 

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Pemagang 
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 Di dalam kesempatan ini , pemagang di tempatkan di PT Maxx Coffee Prima. 

Pemagang di tempatkan pada Departemen Marketing khususnya digital marketing 

yang menangani berbagai kegiatan pemasaran secara digital untuk PT Maxx Coffee 

Prima.  

Pemagang menangani media sosial , content marketing , email marketing , 

dll. Memikirkan konsep atau ide campaign yang akan di jalankan oleh PT Maxx 

Coffee Prima. Pemagang juga di beri kesempatan untuk menambah pengalaman 

mengenai strategi digital komunikasi yang dijalankan oleh PT Maxx Coffee 

Prima. 

Batasan pemagang adalah dalam membantu pembuatan ide untuk iklan, 

media sosial, website, dan kegiatan pemasaran komunikasi lainnya yang 

berhubungan dengan digital. Membantu kegiatan yang menyangkut marketing 

selain digital . Membuat campaign online atau digital yang di tujukan untuk 

konsumen. Dalam magang ini, pemagang mendapatkan banyak pengalaman 

dalam membuat suatu iklan yang benar, membuat suatu campaign yang 

menarik untuk konsumen.  

 

1.4. Lokasi dan Waktu Magang 

 Lokasi magang yang di tempatkan oleh pemagang bertempat di PT Maxx 

Coffee Prima, Jl. Boulevard Jend. Sudirman No.1110, Bencongan, Kec. Klp. 

Dua, Tangerang, Banten 15810. Sedangkan waktu magang di lakukan dalam 

waktu kurang lebih selama 4 bulan sebanyak 680 jam di mulai dari bulan 

Agustus 2019 sampai November 2019. 
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Gambar 1.2. PT Maxx Coffee Prima 
Sumber : Dokumentasi Pemagang 

 
 


