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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Fenomena mengenai perkembangan teknologi banyak 

mempengaruhi kehidupan masyarakat. Perubahan di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi, salah satunya melahirkan internet, yang 

dikolaborasikan dengan memanfaatkan teknologi handphone (telpon 

genggam), sehingga dapat digunakan sebagai salah satu media alternatif 

dalam berkomunikasi atau menjalin hubungan, antara individu dengan 

individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok, 

untuk berbagai keperluan seperti: bisnis, pendidikan, penelitian, ataupun 

transaksi, sehingga masyarakat dengan mudah dapat melakukan setiap 

aktivitas atau kegiatan, kapanpun dan dimanapun.  

Contoh pemanfaatan teknologi komunikasi yang berbasis internet 

adalah yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) yang bergerak di 

bidang pelayanan jasa, berupa: jasa pengiriman surat, barang, maupun 

kiriman uang, ataupun sebagai badan pelaksana teknis dari program-

program pemerintah.  

PT. Pos Indonesia (Persero), dalam menjalankan tugasnya, 

memiliki visi, yaitu: untuk Menjadi pemimpin pasar di Indonesia dengan 

menyediakan layanan suratpos, paket, dan logistik yang handal serta jasa 

keuangan yang terpercaya, selain itu PT. Pos Indonesia juga memiliki 

misi: 1). berkomitmen kepada pelanggan untuk menyediakan layanan yang 

selalu tepat waktu dan nilai terbaik, 2). berkomitmen kepada karyawan 

untuk memberikan iklim kerja yang aman, nyaman dan menghargai 
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kontribusi, 3). PT. Pos Indonesia (Persero) Berkomitmen kepada 

pemegang saham untuk memberikan hasil usaha yang menguntungkan dan 

terus bertumbuh, 4). Berkomitmen untuk berkontribusi positif kepada 

masyarakat Berkomitmen untuk berperilaku transparan dan terpercaya 

kepada seluruh pemangku kepentingan.  

Gambaran Visi dan misi dari PT. Pos Indonesia (Persero), tidak 

bisa menjamin bahwa sebuah perusahaan, dapat bekerja secara optimal 

dan sukses serta mengembangkan sayapnya, akan tetapi Faktanya BUMN 

ini pernah mengalami kondisi terpuruk dan hampir bangkrut, hal ini 

dikarenakan perkembangan bisnis pengiriman atau ekspedisi semakin 

berkembang, sedangan PT. Pos Indonesia tetap melakukan kegiatan tanpa 

adanya pengembangan ataupun inovasi, sehingga berbagai bentuk 

pelayanan yang diberikan menjadi tidak maksimal, monoton, dan lambat. 

Bentuk pencitraan negatif dari PT. Pos Indonesia (Persero) yang 

dipahami oleh masyarakat, telah membuat BUMN ini menjadi kalah saing 

dan terus mengalami kerugian, kondisi tersebut diperparah dengan 

ketatnya persaingan dalam penyelenggaraan layanan serta jasa-jasa 

pengiriman barang atau ekspedisi yang ada di Indonesia dengan berbagai 

bentuk layanan yang lebih baik dan efesien. 

Perusahaan – perusahaan jasa pengiriman barang swasta nasional 

yang ada di Indonesia meliputi: TIKI dan perusahaan jasa pengiriman 

barang swasta multinasional, antara lain adalah DHL, Fedex (Federal 

Express), TNT. Semua perusahaan ini pada pelayanannya telah 

memberikan pelayanan yang tergolong prima, seperti pelayanan express 
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(cepat), dan pelayanan jejak – lacak kiriman (track and trace) dengan 

keunggulan masing-masing, Misalnya TIKI menawarkan layanan same-

day service, DHL menyediakan layanan DHL FIRST secara door to door 

service dengan jaminan ketepatan waktu penerimaan di Negara tujuan 

pada hari yang sama dengan hari pengiriman (same-day-delivery), dan 

Fedex Express same day merupakan layanan dari Fedex  untuk 

penerimaan kiriman pada hari yang sama dengan hari pengirimanya. 

(Kurniawan, 2002: 5) 

Kondisi inilah yang kemudian membuat PT. Pos Indonesia mulai 

melakukan berbagai perombakan, dan juga membuat inovasi-inovasi baru 

dengan cara mengambil langkah strategis, untuk kembali mempromosikan 

berbagai layanan dengan tampilan serta format baru yang lebih menarik, 

untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat supaya tetap 

mau untuk menggunakan jasa PT. Pos Indonesia, upaya tersebut dilakukan 

dengan cara memperbaiki layanan, dan melakukan publikasi di berbagai 

media dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika, 

dengan melakukan praktik-praktik electronic - Public Relation, yang 

diharapkan bisa memberikan informasi serta gambaran yang lebih menarik 

dari profile pelayanan yang ada di perusahaan menjadi aktraktif, inovatif, 

serta jadi lebih baik dan profesional, selain itu juga diharapkan upaya 

tersebut bisa diandalkan, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi 

Negara dan juga pihak investor.  

Inovasi yang diluncurkan oleh PT. Pos Indonesia salah satunya 

adalah produk layanan Pos Express, dimana produk ini memberikan 
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kemudahan bagi para customer, untuk mengirimkan barang, surat, ke 

berbagai daerah secara cepat, dalam jangka waktu 1 hari, selain itu PT. 

Pos Indonesia juga menyediakan pusat informasi sebagai call centre yang 

bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam hal memperoleh informasi 

serta melakukan pengecekan terhadap paket yang dikirimnya, sehingga 

pelanggan merasa aman dan percaya kepada perusahaan.  

Dijamin penyerahan kiriman PAKETPOS KILAT KHUSUS ke 

alamat tujuan, maksimal H+4 di seluruh Indonesia. Tarif ekonomis dan 

kompetitif. Informasi layanan, tarif dan jaringan kiriman PAKETPOS. 

Jaminan ganti rugi atas ketepatan waktu penyerahan barang dan keamanan 

isi kiriman. Jaringan PAKETPOS KILAT KHUSUS terintegrasi dan 

terkoneksi dengan sistem teknologi informasi yang memungkinkan status 

kiriman lebih mudah dilacak dan diketahui. Jaringan pengiriman barang 

melalui PAKETPOS KILAT KHUSUS menjangkau seluruh Indonesia 

(182 kota/ kabupaten) dan terus dikembangkan untuk memenuhi 

kebutuhan dan harapan masyarakat. Pick up service disediakan bagi 

pengiriman barang dengan PAKETPOS dalam jumlah tertentu. Demikian 

juga, layanan tambahan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan bisnis, antara lain berupa : Penyesuaian jangkauan pelayanan 

atau Standar Waktu Penyerahan, Pick Up Service, Bukti Pengeposan, 

Berita Acara Penyerahan Barang, Jejak Lacak, Garansi, Ganti Rugi, 

Reporting atau investigasi yang sifatnya customized by contract dengan 

tarif negotiable. (diakses dari www.Kantorpos.go.id. pada tanggal 13 

Agustus 2014) 

http://www.kantorpos.go.id/
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Maskapai penerbangan pelat merah, PT Merpati Nusantara Airlines 

(MNA) telah menjalin kerjasama dengan PT Pos Indonesia meluncurkan 

Merpati Pos. Kemunculan Merpati Pos dilatarbelakangi potensi peluang 

bisnis pengangkutan logistik di Indonesia bagian timur. Walaupun 

demikian, selama beberapa bulan beroperasi, Merpati Pos belum 

membawakan keuntungan untuk kedua perusahaan. Layanan Merpati Pos 

dimulai pada medio April lalu."Awal gini masih impas (belum untung) 

tapi nanti kan berkembang terus," ujar Sekretaris Perusahaan Merpati, 

Herry Saptanto, saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/7) malam. (diakses dari 

http://merdeka.com  pada tanggal 13 Agustus 2014) 

Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu 

menunjukkan kreatifitasnya dalam pengembangan bidang perposan 

Indonesia dengan memanfaatkan insfrastruktur jejaring yang dimilikinya 

yang mencapai sekitar 24 ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen 

kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen 

kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring 

dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, jejaring Pos 

Indonesia sudah memiliki 3.700 Kantor pos online, serta dilengkapi 

elektronic mobile pos di beberapa kota besar. Semua titik merupakan 

rantai yang terhubung satu sama lain secara solid & terintegrasi. Sistem 

Kode Pos diciptakan untuk mempermudah processing kiriman pos dimana 

tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat.  

(diakses dari www.Kantorpos.go.id. pada tanggal 13 Agustus 2014)  

http://merdeka.com/
http://www.kantorpos.go.id/
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat kita pahami bahwa 

sebagai badan usaha milik Negara, keputusan yang dibuat oleh direksi PT. 

Pos Indonesia juga akan dilaksanakan oleh cabang-cabang kantor pos yang 

ada di daerah, termasuk di cabang Kepanjen Kabupaten Malang. 

Pemanfaatan website dan call centre sebagai bentuk aktifitas promosi oleh 

PT Pos Indonesia telah banyak merubah wajah PT. Pos Indonesia menjadi 

BUMN yang memiliki prospek bisnis menjanjikan, serta perusahaan yang 

benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sebagai mitra, sehingga secara 

tidak langsung dapat berpengaruh terhadap profil serta citra dari PT. Pos 

Indonesia. Melihat itu semua peneliti memiliki indikasi bahwa ada 

pengaruh antara komunikasi pemasaran dengan minat pelanggan, terhadap 

berbagai bentuk pelayanan yang diberikan, khususnya setelah 

diberlakukanya layanan pos express. Untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang 

aktifitas Komunikasi Pemasaran pada PT. Pos Indonesia cabang Kepanjen 

Kabupaten Malang, Dengan mengambil judul tentang, : “Pengaruh 

Komunikasi Pemasaran Jasa Ekspedisi Terhadap Minat Pelanggan 

Pengguna Jasa Pos Express” (Studi Pada Pelanggan PT. Pos Indonesia 

(Persero), mengenai jasa pos express di cabang Kepanjen Kabupaten 

Malang). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disampaikan 

oleh peneliti, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan, yaitu: 

“Seberapa besarkah pengaruh komunikasi pemasaran  jasa ekspedisi 
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terhadap minat pelanggan setelah diterapkannya layanan jasa Pos Express 

di cabang Kepanjen Kabupaten Malang?”  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat diatas, penelitian ini 

bertujuan: “ingin mengetahui seberapa besarkah pengaruh komunikasi 

pemasaran   jasa ekspedisi terhadap minat pelanggan setelah diterapkannya 

layanan jasa Pos Express di cabang Kepanjen Kabupaten Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Selaras dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan, peneliti 

ingin mendapatkan manfaat dari kegiatan ilmiah tersebut, antara lain, 

sebagai berikut:  

1) Manfaat Akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

untuk perkembangan keilmuan komunikasi, khususnya dalam hal 

aktivitas Public Relation, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai 

referensi bagi PT. Pos Indonesia untuk pengembangan perusahaan. 
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2) Manfaat Praktis 

Diharapkan nantinya dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia 

(Persero),  khususnya di kantor pos cabang Kepanjen Kabupaten 

Malang, mengenai minat pelanggan terhadap penggunaan jasa Pos 

Express, yang selama ini telah dianggap berhasil dalam membangun 

kembali BUMN ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


