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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Customer relations sesuai dengan artinya sebagai ‘hubungan pelanggan’ 

memiliki peran yang sangat penting didalam Marketing Public Relations dan 

dunia bisnis. Sebagai praktisi Marketing Public Relations, mempelajari dan 

mendalami sistem manajemen tentang penanganan jalan hubungan bisnis 

dengan para pelanggan dapat meningkatkan fokus dan efektivitas kedua belah 

pihak dengan baik. Sistem manajemen khusus yang mempelajari tentang 

hubungan pelanggan ini disebut Customer Relationship Management (CRM). 

Yohanes Yahya (2008:82) didalam sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh 

Customer Relationship Management (CRM) dalam Meningkatkan Loyalitas 

Pelanggan menjelaskan bahwa CRM merupakan strategi bisnis menyeluruh 

yang memungkinkan suatu perusahaan bisa mengelola hubungan dengan para 

pelanggan secara efektif. Melalui pendekatan CRM ini juga sebuah perusahaan 

dapat menarik informasi mengenai kebutuhan pelanggan dan keinginan publik 

terkait. 

Dewasa ini, kebutuhan pelanggan semakin bertambah dan menjadi lebih 

rumit seiring dengan berkembangnya pertumbuhan industri di Indonesia. Maka 

dari itu, seseorang yang ingin memulai bisnis beserta praktisi – praktisi 

Marketing Public Relations harus mampu memahami hal apa yang menarik di 

mata pelanggan dan bagaimana cara memenuhinya. Dari banyaknya jenis 
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industri yang ada, industri makanan dan minuman adalah yang paling 

berpengaruh besar terhadap kebutuhan primer masyarakat Indonesia. Data yang 

diperoleh dari website dataindustri.com menjelaskan bahwa industri makanan 

dan minuman di Indonesia mengalami peningkatan Produk Domestik Bruto 

(PDB) dari jumlah Rp 450.000 miliar di tahun 2012 menjadi Rp 600.000 miliar 

di tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan PDB yang 

stabil dari tahun 2012 hingga 2017. 

 

 

 

Industri makanan dan minuman di Indonesia memiliki banyak 

pembagian yang bervariasi dan menguntungkan bagi negara. Salah satu bagian 

dari industri makanan dan minuman yang menjadi penyumbang terbesar ketiga 

setelah industri manufaktur dan pertanian adalah industri restoran. Media 

Industri (2013:6) menjelaskan bahwa sektor industri manufaktur berkontribusi 

hingga 20,85 % terhadap PDB nasional di tahun 2013. Lalu diikuti oleh data 

yang diambil dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementrian 

Pertanian (2013:2) bahwa sektor pertanian menduduki peringkat kedua dengan 

Grafik 1.1 Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman 

Sumber: dataindustri.com 
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berkontribusi sebesar 15,04 % di tahun yang sama. Kemudian dilanjutkan 

dengan industri restoran yang berada diperingkat ketiga dengan memberikan 

kontribusi sebanyak 14,33 % untuk PDB Indonesia di tahun 2013 menurut 

cekindo.com. Jadi, akan sangat menguntungkan bagi para investor lokal dan 

asing untuk membuka restoran dan café di Indonesia.  

Masyarakat Indonesia tergolong gemar untuk pergi mengkonsumsi 

makanan di luar rumah seperti restoran dan café dibandingkan dengan memasak 

sendiri. Maka dari itu jumlah dan bisnis restoran tumbuh dengan sangat cepat 

dan pesat. Menurut beritasatu.com, total biaya yang dikeluarkan oleh 

masyarakat Jakarta saat makan di restoran sebesar Rp 17,1 triliun di tahun 2013. 

Hal ini membuktikan bahwa dinamika gaya hidup masyarakat di Jakarta pada 

umumnya tergolong mewah. Salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal 

dengan keramaian dan kemewahan kulinernya sepanjang hari hingga malam 

adalah provinsi DKI Jakarta. Berbagai macam jenis restoran dan café yang 

sangat bagus, unik, menarik, dan strategis memenuhi provinsi ini. Data Usaha 

Jasa Makanan dan Minuman dari Jakarta Open Data menunjukkan bahwa pada 

tahun 2016 terdapat 3.957 jumlah restoran yang terdaftar di DKI Jakarta. Hal 

ini juga didukung oleh rata – rata pendapatan usaha restoran yang mencapai   

Rp 4.394.146.033 pada tahun 2015 dengan jumlah rata – rata 245 tamu per 

harinya menurut buku Statistik Restoran / Ruman Makan dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) Indonesia. (Heny Wulandari, 2015:27).  
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Tabel 1.1 Statistik Restoran menurut BPS Indonesia 

 

Sumber: Wulandari 2015, 27 

 

 

Masyarakat Jakarta ingin mengunjungi restoran dengan suasana nyaman 

dan memiliki dekorasi yang cukup kreatif serta unik untuk disebar di media 

sosial. Selain suasana yang nyaman, dekorasi yang indah juga sangat didukung 

oleh pemilihan konsep pembangunan restoran agar dapat menarik banyak 

pengunjung. Diambil dari rimma.co sebagai media digital dan komunitas yang 

mendukung emansipasi wanita, bukan hanya dinilai dari cita rasa makanan 

yang ditawarkan tetapi juga keunikan konsep yang dimiliki oleh restoran yang 

membuat para pengunjung datang untuk makan, minum, dan berkumpul 

(Nurmarliana, 2017). Seorang content creator dari interiordesign.id juga 

mendukung hal ini dan mengatakan bahwa 

 

Selain kenyamanannya, anda juga harus memerhatikan konsep kafe dan desain 

interior yang unik untuk kafe atau resto. Desain interior yang unik serta dekorasi 

yang tepat, dapat menarik perhatian orang-orang untuk mengunjungi kafe atau resto 

Anda. Ada banyak ide untuk membuat dekorasi kafe yang unik dan berkesan bagi 

para pengunjungnya. Namun sebelum melakukan dekorasi, Anda sebaiknya 

memilih dahulu konsep/tema yang diinginkan. Setelah itu, Anda dapat 

mengeksplorasi desain interior yang diinginkan sesuai dengan konsep yang dipilih. 

(Nita Hidayati, 2017) 
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Salah satu kawasan yang menarik perhatian pemagang mengenai kuliner 

adalah daerah Pantai Indah Kapuk (PIK) yang berada di Jakarta Utara. Hal ini 

dikarenakan sudah tercatat setidaknya ada 1,491 tempat kuliner yang terdaftar 

di sana menurut PergiKuliner yang merupakan situs dan aplikasi penyedia 

direktori serta review makanan terunggul di Indonesia. Hal ini yang 

menyebabkan pemagang tertarik untuk melakukan praktik kerja magang di 

salah satu restoran yang berada di kawasan PIK bernama P/B Jakarta, karena 

pemagang dapat terjun langsung dalam bertanggung jawab melaksanakan 

praktik Marketing Public Relation (MPR) dan berkesempatan untuk 

menerapkan seluruh ilmu yang telah dipelajari mengenai public relations dan 

marketing.   

 

 

 

P/B Jakarta merupakan salah satu restoran yang mampu berdiri selama 

delapan tahun di daerah PIK dengan memulai konsep awal sebagai café eatery, 

bakery, dan coffee shop, yang kemudian bertambah konsep dalam aspek 

GGambar 1.1 Restoran P/B Jakarta 
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hiburan seperti bar, music, dan wine. Menurut anakjajan.com, para tamu dan 

pengunjung di P/B dapat menemukan berbagai macam makanan Indonesia, 

Asia, dan Western serta dilengkapi dengan berbagai jenis minuman, pastry, dan 

dessert yang sangat bervariasi (Marius Tjenderasa, 2016). Sekarang, P/B 

Jakarta menjadi sangat terkenal dengan kenyamanan tempat, suasana, dan 

atmosphere-nya serta entertainment yang ditawarkan setiap hari dengan musik 

dan live bands. 

 

I.2 Tujuan Kerja Magang 

Tujuan kerja magang yang ingin dicapai oleh pemagang di P/B Jakarta 

adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mempelajari strategi apa yang paling bagus digunakan saat 

menyelenggarakan event dalam membangun relasi positif dengan para 

pelanggan P/B.  

2) Untuk mengetahui peranan MPR dalam meningkatkan dan 

mempertahankan hubungan dengan customer P/B melalui 

penyelenggaraan events. 

3) Mempelajari dan memahami kelangsungan aktivitas marketing dan public 

relations P/B Jakarta dalam penyelenggaraan event untuk kepentingan 

bisnis dan pelanggan. 

4) Untuk mempelajari bagaimana merencanakan, mengkoordinasi, dan 

mengevaluasi events dengan baik. 

5) Untuk memperlancar penggunaan media sosial dalam perihal pemasaran 

terkait penyelenggaraan event. 
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I.3 Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

Selama tiga bulan pelaksanaan kegiatan kerja magang, ruang lingkup 

pemagang adalah sebagai Marketing Public Relations (MPR) yang mencakup 

serangkaian pembentukan events, liputan media sosial dan pembuatan konten, 

serta business meeting dengan klien dan para Stakeholders. 

Batasan tugas yang dilakukan oleh pemagang antara lain merencanakan, 

turut serta, dan mengevaluasi events; social media handling dan controlling; 

perencanaan, pemberian ide, dan saran dalam pembuatan konten; serta 

membantu menjalankan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan klien, 

publik, dan Stakeholders usaha bisnis. 

 

I.4 Lokasi dan Waktu Kerja Magang 

Tempat pelaksanaan kegiatan kerja pemagang terletak pada alamat: 

 

P/B Jakarta 

Ruko Crown Golf Blok A, No. 27-28 

RT.6/RW.2, Kamal Muara 

Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta  

14470 

Indonesia 

Telp : (+62) 812 1890 3668 

 

Waktu pelaksanaan kerja pemagang adalah terhitung tiga bulan, dimulai 

dari tanggal 20 Oktober 2018 hingga 20 Januari 2019. Kegiatan aktif yang 

dijalankan pemagang setiap minggunya dimulai dari hari Senin sampai Jumat, 

pukul 15.00 hingga 00.00 (sembilan jam) dan hari Sabtu pukul 16.00 hingga 

02.00 (sepuluh jam). 
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