
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Industri  penerbangan  Indonesia  adalah  industri  yang  berkembang, 

semakin  cerdas,  sadar  harga,  dan  memiliki  persaingan  yang  kompetitif. 

Persaingan  yang  kompetitif  ini  dialami  tidak  hanya  dengan  maskapai 

penerbangan  domestik  tetapi  juga  dengan  maskapai  penerbangan internasional.  

Persaingan  dengan  maskapai  penerbangan  domestik  yang semakin marak tentu 

saja berdampak pada pencapaian operasional perusahaan. Apalagi  saat  ini  

semakin  banyak maskapai  penerbangan  Indonesia  berbiaya rendah  yang  

menawarkan  tiket  dengan  harga  murah  dengan  tujuan  untuk merebut pangsa  

pasar  yang  lebih  banyak di masyarakat salah satunya Citilink. 

Citilink merupakan salah satu maskapai dengan penerbangan berbiaya 

rendah yang ada di Indonesia. Citilink merupakan salah satu Unit Bisnis Strategis 

dari maskapai penerbangan terbesar di Indonesia, yaitu Garuda Indonesia. Dengan 

kata lain, maskapai Citilink merupakan salah satu anak perusahaan Garuda 

Indonesia. Berdiri pada tahun 2001 dan melakukan penerbangan perdananya 16 Juli 

2001 dengan rute Surabaya (SUB)-Balikpapan (BPN)-Tarakan (TRK)  

menggunakan armada Fokker F28 yang mana bekas sang induknya Garuda. 

 Dari awal berdiri hingga tahun 2012, Citilink beroperasi dengan nama 

Citilink Garuda Indonesia. Kode Penerbangan Citilink pun masih tidak dipisah 

dengan induknya, yaitu GA/GIA. Sejak spin-off, Citilink beroperasi dengan kode 
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QG/CTV. Tahun 2008 Citilink sempat menghentikan operasionalnya untuk 

restrukturisasi dan rebranding. Citilink waktu itu diluncurkan kembali dengan 

slogan "Enjoy Simplicity" dengan tailfin berwarna merah marun polos. Di 

Indonesia, penulisan merek Citilink sering salah eja, diantaranya: Citylink, City 

Link dan Citi Lin.  

Pada awal 2011, PT Garuda Indonesia Tbk sebagai pemilik tunggal Citilink 

memutuskan untuk melakukan spin-off terhadap Citilink, artinya Citilink dibentuk 

sebagai sebuah perusahaan yang berdiri sendiri, bukan lagi hanya sebagai SBU dari 

Garuda. PT Citilink Indonesia berdiri sebagai perusahaan sendiri dan betul-betul 

berfokus di segmen Low Cost Carrier.  

Pada tanggal 22 Juni 2012, Citilink menerima secara resmi Air Operation 

Certificate (AOC) dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Citilink 

sepanjang tahun 2012 menjalankan proses rebranding, dengan melakukan strategi 

branding secara menyeluruh, mulai dari pengenalan warna corporate yang baru, 

kantor pusat baru, livery baru, logo baru, interior baru pesawat, sales office, 

seragam pramugari, dan masih banyak yang lainnya. Warna hijau yang menjadi 

identitas Citilink diambil dari salah satu warna corporate Garuda yaitu biru, hijau, 

oranye, dan perak. Hijau dianggap memiliki arti dinamis, muda dan terus tumbuh 

berkembang (Amalia, 2013) 

Maskpai yang berdiri pada tahun 2001 ini ingin menguasai pasar LCC (low 

cost carrier) di Indonesia. Pesaing terberat dari Citilink ialah Airasia dan Lion Air 

yang telah menguasi pasar Indonesia dan juga brand image yang kuat dari kedua 
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maskpai tersebut. Dari data yang didapat Citilink menempati posisi ke 3 dalam 

penggunaan jasa penerbangan LCC. 

Tabel 1.1 Jumlah Penumpang LCC di Indonesia tahun 2010-2014 

No Airline 
2010 

pax  
2011  2012 2013 2014  

1  Lion Air  20.5 25.9 30.2 34.1 36* 

2 
 Indonesia AirAsia     3.9 5.0 5.8 7.9 7.9 

3  Citilink  1.1 1.6  2.9  5.3 7.6 

4 
 Wings Air   0.8 2.1  2.7  3.6 4* 

5  Mandala*  3.5 0  0.3  1.9 0.7 

6  Lion+Wings (Lion Group)  21.4 28.1  32.9  37.7  40* 

 TOTAL 29.9 34.7 41.9 52.8  56* 

Catatan: * Mandala berhenti beroperasi pada awal 2011 dan beroprasi kembali pada pertengahan 2012 dengan nama Tigerair 

dan kembali diberhentikan pada juli 2014  

Sumber:  CAPA – Center for Aviation 

Merek Citilink belum dapat melekat di pikiran masyarakat dan menjadi top 

of mind brand.  Hasil survey yang dilakukan oleh Top Brand Award dalam kategori 

maskapai menempatkan Citilink dalam posisi 4, yang artinya merek tersebut tidak 

termasuk dalam top brand.  

Tabel 1.2 Top Brand Index 2015 Fase 1 Maskapai 

NO Merek TBI TOP 

1 Garuda Indonesia 40.0% TOP 

2 Lion Air 35.1% TOP 

3 Air Asia 8.7%  

4 Citilink 4.4%  

5 Sriwijaya Air 4.4%  

Sumber: Top Brand Award 

http://centreforaviation.com/profiles/airlines/wings-air-iw
http://centreforaviation.com/profiles/airline-groups/lion-group
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Citilink berusaha untuk menaikan kesadaran akan merek mereka di 

masyarakat dengan berbagai kegiatan promosi. Kegiatan promosi yang dilakukan 

seperti periklanan baik melalui media elektronik maupun cetak. Citilink juga 

menggunakan media humas seperti mensponsori suatu acara, membuat berbagai 

event, melakukan publikasi tentang apa yang yang terbaru dari maskpai 

penerbangan dan lain sebagainya.   

Kesadaran merek menurut Aaker dalam Rangkuti (2009:39) adalah 

kesanggupan seseorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali 

bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Kesadaran 

merek yang kuat disuatu produk akan meningkatkan penjualan pada produk 

tersebut pula. Tidak ada suatu perusahaan yang tidak ingin mereknya sukses di 

pasaran dan menjadi top of mind.  

Agar merek menjadi top of mind  di pasar kita perlu melakukan promosi. 

Promosi merupakan arus informasi atau persuasi searah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran. promosi adalah salah satu dari empat unsur utama 

dari bauran pemasaran (marketing mix). Periklanan, hubungan masayarakat dan 

publisitas, promosi penjualan, penjualan secara personala, dan penjualan secara 

langsung  merupakan bauran dari promosi. 

Perusahaan memakai berbagai macam bauran promosi tergantung dari 

maksud dan tujuan perusahaan. Periklanan bertujuan untuk menginformasikan 

suatu produk seperti cara kerja atau kegunaan produk yang diiklankan. Periklanan 
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juga mengingatkan kembali akan merek/produk dari perusahan dan juga 

membangun kesadaran merek dan juga yang pasti merangsang terjadinya 

penjualan. 

Hubungan masyarakat dan publisitas lebih mengarah kepada pembangunan 

atau penguatan citra perusahaan atau merek. Pembangunan atau penguatan citra 

perusahaan dengan berbagai kegiatan, contohnya seperti kegiatan-kegiatan 

sosialnya seperti melakukan CSR kepada masyarakat, menyusun suatu wawancara, 

menyusun dan mendistribusikan siaran berita dan lain sebagainya. 

Promosi penjualan ini bertujuan untuk mendongkrak penjualan pada pada 

waktu yang singkat. Contoh kegitannya berupa pemberian diskon, hadiah, 

pemberian garansi dan lain sebagainya. Beda dengan sales promotion, penjualan 

secara personal tujuan untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli produk atau 

jasa yang ditawarkan melalui interaksi langsung orang per orang. Sama halnya 

dengan penjualan secara personal, penjualan secara langsung tujuan agar konsumen 

membeli barang atau jasa mereka melalui media seperti direct mail, katalok, 

peragaan produk-produk dan lain sebagainya yang diberikan kepada konsumen 

secara lansgung. 

Peneliti memilih periklanan yang mana keterkaitan kesadaran merek lebih 

tepat dari pada alat-alat promosi lainnya karena salah satu tujuan periklanan 

membangun kesadarn merek konsumen yang mana ini merupakan permasalah dari 

Citilink yang mana kesadaran masyarakat akan merek Citilink masih rendah. 
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Humas yang sebenernya lebih berfokus kepada penguatan image namun beberapa 

kegiatannya juga dapat menguatakan kesadaran merek. 

Berdasarkan uruain diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti 

lebih lanjut dengan mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Periklanan dan 

Hubungan Masyarakat Terhadap Kesadaran merek Citilink. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

dapat merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:  

1. Apakah periklanan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran merek? 

2. Apakah humas berpengaruh signifikan terhadap kesadaran merek? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh periklanan terhadap kesadaran merek 

2. Mengetahui pengaruh humas terhadap kesadaran merek 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya 

yang berkaitan dengan periklanan, hubungan masyarakat dan kesadaran merek 

dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat bagi Citilink

Dengan adanya skripis ini, pihak Citilink dapat mengetahui dan melakukan 

evaluasi terhadap strategi promosi yaitu periklanan dan humas. Penelitian ini juga 

dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mengetahui 

variabel-variabel yang  belum  sesuai  dengan  keinginan  dan  kebutuhan konsumen  

sehingga  perusahaan  akan  mudah  untuk  melaku pengembangan produk yang 

sesuai dengan harapan konsumen. 


