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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan anak merupakan masa yang paling penting bagi orang tua 

dan anak. Gizi merupakan komponen yang berpengaruh dalam proses tumbuh 

kembang anak. Berdasarkan hasil survey Departemen Kesehatan di Indonesia 

pada tahun 2004, rendahnya mutu MPASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) 

dan ketidaksesuaian pola asuh yang diberikan dapat mempengaruhi terjadinya 

gangguan tumbuh kembang anak diusia 6-24 bulan (Rahman & Dwiani, 2018). 

Hal ini menunjukkan bahwa pemberian makanan atau asupan yang tepat adalah 

salah satu faktor yang mempengaruhi gizi pada anak. Oleh karena itu, pemberian 

makanan atau asupan yang tidak sesuai dapat menyebabkan terjadinya 

kekurangan gizi dan dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. 

Kebutuhan gizi dalam tubuh anak terkait erat dengan cara pemberian 

makanan dan asupan nutrisi yang diberikan. Pola pemberian ASI dan MPASI 

merupakan salah satu faktor penyebab gizi buruk pada anak (Yogi, 2014). 

Pemberian MPASI yang tepat dapat memenuhi kebutuhan gizi sehingga anak 

dapat bertumbuh dengan baik. MPASI diberikan secara bertahap sesuai dengan 

usia anak, dimulai dari MPASI yang bertekstur lunak atau halus sampai anak 

menjadi terbiasa dengan makanan yang bertekstur lebih keras seperti nasi, sayuran 

atau daging. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, jumlah 

bayi yang lahir di Indonesia sebanyak 22,7 juta jiwa dan jumlah keseluruhan 
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kasus balita stunting yang terjadi pada suatu waktu yang sama di Indonesia 

mencapai 37,2% (Paramashanti, Hadi, & Gunawan, 2015).  

Stunting merupakan perkembangan pada anak yang berbeda dengan 

umurnya. Sesuai yang dikemukakan oleh Kementrian Kesehatan RI (2018, h.7)	

“Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi 

badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur dari balita tersebut”.	Stunting 

pada anak di kemudian hari akan menyebabkan fisik anak tidak dapat berkembang 

dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada sang ibu 

selama masa kehamilan, sehingga nutrisi yang diterima oleh anak cenderung 

sedikit. Akhirnya, pertumbuhan anak akan terhambat dari masa kehamilan sang 

ibu hingga anak beranjak dewasa. Anak yang mengalami stunting pada umumnya 

akan mengalami hambatan dalam perkembangannya. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi produktifitas anak dan memiliki resiko yang lebih besar untuk 

menderita penyakit seperti kekurangan gizi dan penyakit jantung pada saat dewasa 

(Kementerian Kesehatan RI, 2018). 	

Maka dari itu, asupan gizi yang cukup dan sesuai merupakan salah satu 

komponen penting untuk pertumbuhan anak. Gizi juga dapat mempengaruhi 

dalam aktivitas sehari-hari, karena gizi merupakan salah satu hal terpenting untuk 

memenuhi sumber tenaga, zat pembangun dan pengatur dalam tubuh (Hidayat, 

2005). Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan akan gizi dan pola pendampingan 

yang tepat agar asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh anak cukup dan 

seimbang.  

Asupan gizi yang seimbang juga bermula dari makanan yang dikonsumsi 



	

	 3	

oleh anak. Makanan Pendamping ASI yang dikonsumsi merupakan salah satu 

faktor yang sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang anak. Makanan 

Pendamping ASI untuk anak bukan hanya dari makanan berat atau buah-buahan, 

melainkan juga dari makanan ringan atau snack yang dikonsumsi oleh anak. 

Makanan ringan atau snack yang dikonsumsi oleh anak dari segi komposisi dan 

gizinya berbeda dengan makanan ringan yang dikonsumsi oleh orang dewasa. 

Makanan Pendamping ASI dalam bentuk snack untuk anak ada beberapa macam 

dan salah satunya yaitu snack dalam bentuk biskuit bayi dan crackers. Selain itu, 

MPASI dengan snack juga dapat membantu anak untuk belajar menggigit dan 

mengunyah makanan. Selain itu, juga dapat membantu anak dalam proses 

teething atau yang bisa disebut sebagai proses pertumbuhan gigi pada anak. 

Memahami bahwa gizi untuk anak sangatlah penting untuk masa tumbuh-

kembangnya, maka banyak perusahaan di Indonesia berkompetisi untuk 

menyediakan MPASI dalam bentuk snack ataupun crackers dengan komposisi 

gizi yang baik sehingga hal tersebut dapat membantu orang tua untuk memenuhi 

gizi anak serta membantu tumbuh kembangnya.  

Perusahaan-perusahaan penyedia Makanan Pendamping ASI untuk anak 

juga berkompetisi dalam mendapatkan awareness dari konsumen untuk produk-

produknya, sehingga perusahaan dapat terus berkembang dan menguasai pasar di 

Indonesia. Maka dari itu, perusahaan membutuhkan tim marketing yang bertugas 

untuk melakukan komunikasi pemasaran guna mendapatkan awareness dari 

konsumen sehingga produk dari perusahaan dapat dikenal lebih luas. Tujuan 

komunikasi pemasaran yang dilakukan perusahaan adalah untuk menumbuhkan 
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minat beli dari konsumen (Indika & Jovita, 2017). Komunikasi pemasaran atau 

Marketing memegang peranan yang sangat penting bagi perusahaan untuk dapat 

meningkatkan awareness dari konsumennya.    

Banyak cara untuk melakukan komunikasi pemasaran terhadap sebuah 

produk sehingga dapat menarik minat customer. Dengan berkembangnya jaman 

pada era sekarang ini, marketing melalui media sosial merupakan salah satu cara 

marketing efektif yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Salah satu cara 

perusahaan untuk dapat bersaing dengan produk lain adalah dengan melakukan 

pemasaran melalui media sosial. Selain itu, juga dapat memberikan informasi dan 

mempersuasi konsumen untuk dapat membeli produk yang akan dijual oleh 

perusahaan.  

Pada jaman modern seperti saat ini, sebagian besar penduduk Indonesia 

menggunakan internet dan media sosial, sehingga cara pemasaran melalui media 

sosial merupakan salah satu cara yang efektif dalam menjalin hubungan dengan 

konsumen dan mendapatkan awareness dari masyarakat luas. Pengguna media 

sosial aktif di Indonesia pada Januari 2016 yaitu 79 juta dari total pengguna aktif 

internet di Indonesia yaitu 88.1 juta orang (Balea, 2016).	Dengan angka pengguna 

internet yang tinggi, hampir seluruh aktifitas yang dilakukan oleh manusia 

sekarang ini dilakukan secara online melalui media sosial terutama kegiatan 

pemasaran.  

Marketing	 melalui	 media	 sosial	 menjadi	 trend	 dalam	 komunikasi	

pemasaran	 saat	 ini	 karena	 memungkinkan	 para	 calon	 konsumen	 dapat	

memperoleh	 informasi	mengenai	produk	dan	bertransaksi	melalui	 internet.	
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Penulis	akan	melakukan	marketing	melalui	media	sosial	guna	memudahkan	

costumer	untuk	berinteraksi	dengan	perusahaan.	Strategi ini merupakan salah 

satu cara ter-efektif untuk menjangkau konsumen dengan target market yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini sangat dibutuhkan bagi setiap 

perusahaan, tidak terkecuali PT. Leon Boga Sentosa yang memiliki persaingan 

dalam dunia makanan bayi dengan produk dari perusahaan yang telah lebih lama 

berkembang. 	

PT. Leon Boga Sentosa merupakan sebuah perusahaan yang meng-import 

berbagai jenis makanan ringan (Snack) untuk anak. Perusahaan ini membawahi 

produk dengan nama “Yummy Bites” yang merupakan makanan ringan untuk 

anak dan tidak mengandung 10 bahan yang dapat memicu alergi pada anak, yaitu 

jagung, susu, kacang, gandum, kedelai, biji wijen, telur, kacang pohon, berbagai 

jenis kerang, dan ikan (Yummy Bites). Maka dari itu, produk ini sangat aman 

untuk diberikan kepada anak dari mulai masa MPASI sampai anak berumur 5 

tahun. Hal tersebut yang menjadi kunci strategi marketing perusahaan untuk 

menarik minat beli konsumen.  

 PT. Leon Boga Sentosa sendiri memiliki beberapa cara marketing dalam 

media sosial untuk mendapatkan awareness dari seluruh target pasarnya. Salah 

satunya dengan cara merekrut Brand Ambassador yang diakui di Indonesia 

sebagai salah satu artis yang memiliki image yang baik, yaitu Sandra Dewi. Selain 

itu, perusahaan juga melakukan marketing dengan cara give away jalan-jalan ke 

berbagai Negara untuk seluruh customer Yummy Bites melalui media sosial.  
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1.2 Tujuan Magang 

Magang ini dilakukan dengan tujuan:  

1. Untuk mempelajari bagaimana proses marketing dengan media 

sosial yang dilakukan di PT. Leon Boga Sentosa sehingga 

mendapatkan awareness dari masyarakat.  

2. Untuk mengetahui seberapa besar peranan marketing dengan 

media sosial di PT. Leon Boga Sentosa. 

3. Untuk mempelajari bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan 

marketing dengan sosial media PT. Leon Boga Sentosa sehingga 

dapat mendapatkan pengaruh besar dari masyarakat.  

4. Untuk mengetahui seberapa luas jaringan marketing media sosial 

PT. Leon Boga Sentosa.  

5. Untuk mempelajari bagaimana pihak marketing PT. Leon Boga 

Sentosa dapat bersaing dengan brand lain.  

 

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

Ruang lingkup pemagang dalam PT. Leon Boga Sentosa adalah sebagai 

Asisten Media Sosial Marketing PT. Leon Boga Sentosa didalam Divisi 

Marketing. Dan batasan pemagang sebagai Asisten Media Sosial Marketing di 

PT. Leon Boga Sentosa adalah membantu mencari KOL (Key Opinion Leader) 

atau influencer  di Instagram yang memiliki anak untuk melakukan endorsement, 

membantu mencari ide untuk melakukan promosi di Instagram, Youtube, dan 
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Facebook, membantu me-handle GoogleAdwords dan promosi yang dilakukan di 

Youtube.  

 

1.4 Lokasi dan Waktu Magang 

Kegiatan magang dilakukan oleh penulis di PT. Leon Boga Sentosa yang 

berlokasi di Sentra Industri Terpadu 1, Blok E-1, No. 35, Elang Laut, Pantai Indah 

Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Penulis melakukan kegiatan magang selama 3 

bulan 10 hari yaitu dari tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan 14 Juni 2019. Hari 

aktif kerja perusahaan dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada 

pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB dan hari Sabtu pada pukul 

09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.  

	


