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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Cafe merupakan tempat untuk berbincang-bincang dan bersantai 

sembari menyantap hidangan berupa minuman dan makanan. Cafe juga 

termasuk dalam tipe restoran yang lebih mengutamakan kenyamanan suasana 

bagi pengunjung agar dapat bersantai ria dan terkadang disertai alunan musik. 

Sedangkan resto adalah suatu tempat bagi pengunjung untuk mengonsumsi 

makanan dan minuman yang disediakan resto dengan tujuan mengembalikan 

energi tubuh yang telah berkurang seusai menjalankan kegiatan keseharian 

maupun sekedar berkumpul bersama keluarga.  

Namun yang membedakan cafe dan resto adalah fokus utama dari 

kedua jenis usaha tersebut. Cafe lebih mengutamakan suasana nyaman agar 

pengunujung betah berlama-lama di tempat tersebut sedangkan resto lebih 

mengutamakan kualitas cita rasa makanan dan minuman yang dihidangkan 

bagi pengunjung. Namun seiring majunya perkembangan jaman, sekarang 

banyak tempat yang merangkap cafe dan resto. Selain berusaha membuat 

pengunjung nyaman dengan suasana dan hiburan yang ada di cafe, pengunjung 

juga disuguhkan makanan dan minuman dengan kualitas resto. Itulah mengapa 

penulis melaksanakan kerja praktek berupa rebranding cafe dan resto yang ada 

di kota Batam guna memajukan sektor pariwisata di kota Batam khususnya dari 

segi tempat berbincang-bincang dan kulinernya. 

Selain guna memajukan sektor pariwisata di kota Batam, salah satu 

alasan penulis memilih dan melaksanakan kerja praktek berupa rebranding 

dengan strategi digital marketing melalui akun media sosial Instagram adalah 

karena belum adanya perorangan maupun kelompok yang menyediakan 

referensi melalui media sosial mengenai tempat nongkrong berupa cafe dan 

resto yang ada di kota Batam. Dan para pengunjung baik lokal maupun 

mancanegara sedikit kesulitan dalam mencari cafe dan resto yang tersebar di 

kota Batam. 
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Di Indonesia teradapat suatu daerah yang bernama Kepulauan Riau. 

Yang penulis bahas dalam laporan tersebut khususnya adalah salah satu kota 

yang terdapat di kepulauan tersebut ialah kota Batam yang memiliki banyak 

cafe dan resto di setiap sudut jalannya namun tidak sedikit juga cafe dan resto 

yang belum diketahui khalayak umum baik bagi pengunjung lokal maupun 

pengunjung dari luar kota Batam. Berkenaan dengan masalah tersebut maka 

penulis melakukan kerja praktek rebranding cafe dan resto yang ada di kota 

Batam dengan harapan memberi informasi baru dan referensi mengenai cafe 

dan resto yang ada di kota Batam bagi pengunjung dengan mengangkat “Batam 

Nongki” sebagai brand penulis dalam melakukan pemasaran di media sosial.  

Banyak cafe dan resto yang tersebar di seluruh daerah yang ada di kota 

Batam seperti Nagoya, Batam Centre, Penuin, Baloi, Tiban, Tembesi, Batu Aji 

dan lain sebagainya. Mulai dari cafe dan resto ekonomis yang menyediakan 

makanan ringan dan minuman berupa teh dan kopi hingga cafe dan resto yang 

menyediakan makanan berat dan minuman beralkohol maupun non-alkohol. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dalam proses kerja praktek ini adalah 

menciptakan promosi melalui media sosial oleh penulis bagi para pemilik cafe 

serta mengenai cafe baru bagi para pengunjung sehingga dapat membantu dua 

belah pihak baik produsen maupun konsumen. Oleh karena itu, penulis dapat 

merumuskan beberapa masalah yang dihadapi dan akan menjadi hal-hal yang 

akan dibahas di dalam laporan praktek kerja ini, diantaranya : 

1.2.1 Digital marketing menggunakan strategi promosi dan panduan melalui 

media sosial Instagram sehingga dapat bermanfaat bagi produsen dan 

konsumen. 

1.2.2 Digital marketing menggunakan strategi promosi dan panduan melalui 

media sosial Instagram sehingga dapat meningkatkan jumlah pelanggan 

cafe dan resto bersangkutan. 

1.2.3 Digital marketing menggunakan strategi promosi dan panduan melalui 

media sosial Instagram sehingga dapat membantu calon konsumen dalam 

menemukan cafe dan resto yang belum pernah dikunjungi. 
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1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulis melakukan program Kerja Praktek yang dimulai 

pada tanggal 15 Juli 2019 s/d 15 November 2019 pada cafe dan resto yang ada 

di kota Batam, yaitu : 

1.3.1 Merupakan salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan program 

Pendidikan S-1 di bidang Manajemen Konsentrasi Pariwisata Universitas 

Internasional Batam. 

1.3.2 Untuk memberikan informasi mengenai aktivitas penulis sebagai seorang 

pengamat, hasil pengamatan, serta pemasaran yang dilakukan penulis di 

sosial media dalam mempromosikan cafe dan resto yang ada di kota 

Batam. 

1.3.3 Melatih mental, kemampuan, serta kedewasaan penulis dalam 

melakukan pengamatan dan mempromosikan cafe dan resto yang ada di 

kota Batam.  

 

1.4 Luaran Proyek 

Dengan dilaksanakannya Kerja Praktek ini, hasil yang diperoleh akan 

menjadi patokan bagi penulis dalam meningkatkan promosi dan panduan 

sebagai media yang membantu bagi sesame baik pemilik cafe maupun calon 

pelanggan. Serta hasil akan langsung diberikan kepada pembimbing laporan 

dalam rangka demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja penulis 

dalam pelaksanaannya yang berupa : 

1.4.1 Luaran pertama yaitu berupa akun media sosial Instagram serta unggahan 

hasil dokumentasi yang penulis lakukan melalui media sosial Instagram. 

1.4.2 Luaran kedua yaitu berupa insight yang berisi jumlah suka, jumlah 

komentar, jumlah dibagikan, jumlah simpan, dan jumlah kunjungan yang 

menunjukkan hasil dari dilaksanakannya kerja praktek oleh penulis. 
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1.5 Manfaat Penulisan 

Manfaat daripada penulisan laporan Kerja Praktek tersebut, ialah : 

1.5.1 Sebagai bahan untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai 

cafe dan resto yang ada di Kota Batam. 

1.5.2 Sebagai gambaran mengenai tahap dalam melakukan observasi 

serta pemasaran mengenai cafe dan resto yang ada di kota Batam 

melalui media sosial. 

1.5.3 Sebagai penunjuk hasil bagi pembaca mengenai Kerja Praktek 

yang dilaksanakan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan Kerja Praktek (KP) ini terdiri dari beberapa bab, yaitu : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang 

pemilihan judul Kerja Praktek, manfaat penulisan, tujuan penulisan, metode 

pengumpulan data sertasistematika penulisan laporan Kerja Praktek. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab berikut membahas mengenai informasi serta teori yang 

relevan menyangkut sistem kerja praktek yang tentunya berhubungan dengan 

kepariwisataan. 

 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini menginformasikan mengenai identitas perusahaan. 

Seperti lokasi, jam buka, fasilitas, dan lain sebagainya. 

 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang penulis gunakan dalam 

rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, proses perancangan, serta 

tahap dan jadwal pelaksanaan Kerja Praktek yang penulis laksanakan. 
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BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Dalam bab ini penulis menyajikan data hasil observasi dari awal hingga 

akhir masa Kerja Praktek sehingga membentuk sebuah luaran proyek, 

perancangan proyek, hingga kendala yang penulis temukan pada saat 

implementasi. 

 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab berikut berisi mengenai uraian secara jelas mengenai proses 

implementasi yang dilakukan pada cafe dan resto serta kondisi sebelum dan 

sesudah kerja praktek dilaksanakan. 

 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari penulis dan saran yang diberikan penulis 

terhadap cafe dan resto yang ada di kota Batam. 
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