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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi sekarang ini hampir semua manusia tidak luput dari 

internet karena sejatinya pada zaman ini nyaris semua bisa diakses lewat 

internet. Cakupan internet saat ini luas sehingga semua orang  dapat 

mengakses sampai ke seluruh penjuru dunia sebab itu kebanyakan manusia 

sekarang lebih memilih hal yang mudah untuk mendapatkan informasi atau 

interaksi dalam hal apapun. Banyak orang yang memanfaatkan jaringan 

internet untuk kepentingan individu maupun bersama, hampir semua manusia 

merasakan feedback yang didapatkan. Dalam dunia bisnis juga tidak kalah 

penting, individu atau perusahaan yang memanfaatkan jaringan internet guna 

melakukan kepentingan dalam bisnisnya. 

Bagi pelaku bisnis yang mengakses jaringan internet dapat mereka 

manfaatkan untuk menghasilkan uang, hanya dengan modal jaringan internet 

semua orang bisa menjual apa yang diinginkan. Dengan hal tersebut akan 

muncul komunikasi pemasaran yang mereka inginkan. Pada dasarnya 

pengertian pemasaran menurut Kotler (2007:5) Pemasaran adalah suatu proses 

sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa 

yang mereka butuhkan serta inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal 

balik produk dan nilai dengan orang lain. Menurut Kotler dan Armstrong 

(2012:29) Pemasaran adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk menciptakan suatu nilai bagi pelanggan dengan 

menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang 

unggul. Setelah itu individu maupun perusahaan harus melakukan promosi 

melalui internet guna semua orang tahu akan apa yang ditawarkan. Ketika 

konsumen cocok dengan apa yang ditawarkan maka strategi promosinya 

sukses untuk menarik pelanggan. 

Menurut Tjiptono (2001:219) promosi pada hakekatnya adalah suatu 

komunikasi pemasaran, artinya aktivitas pemasaran yang berusaha 
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menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingat pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan 

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaanyang bersangkutan. 

Sistaningrum (2002:98) mengungkapkan arti promosi adalah suatu upaya atau 

kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi ”konsumen aktual” maupun 

”konsumen potensial” agar mereka mau melakukan pembelian terhadap 

produk yang ditawarkan, saat ini atau dimasa yang akan datang. Konsumen 

aktual adalah konsumen yang langsung membeli produk yang  ditawarkan 

pada saat atau sesaat setelah promosi produk tersebut dilancarkan perusahaan. 

Dan konsumen potensial adalah konsumen yang berminat melakukan 

pembelian terhadap produk yang ditawarkan perusahaan dimasa yang akan 

datang. Perusahaan harus pintar dalam hal promosi pemasaran, karena 

memikat hati konsumen memang sulit jika tidak sejalan dengan kamauannya. 

Perusahaan perlu melakukan promosi setiap tahunya agar di mata masyarakat 

perusahaan tetap jalan dan semakin berkembanng, degan kemajuan teknologi 

sekarang peusahaan harus memanfaatkan. 

Kemajuan teknologi yang pesat ini pelaku bisnis tidak tinggal diam, 

Banyak pelaku bisnis offline menerapkan ke online juga yaitu online shop. 

Online shop sendiri termasuk perkembangan yang signifikan karena tidak 

hanya pelaku lama di internet saja tapi juga pelaku offline ikut serta belomba- 

lomba ke online agar semua orang bisa mengakses tanpa harus datang ke 

tempat. Sebelum online shop beredar sudah berkembang lebih dahulu e- 

business. Menurut O’brien dan Marakas (2006:214) e-business merupakan 

penggunaan internet dan teknologi informasi untuk dapat mendukung e- 

commerce, komunikasi perusahaan dan proses bisnis web, dimana keduanya 

berada di dalam suatu jaringan perusahaan untuk memfasilitasi pelanggan dan 

rekan bisnis. E-business menurut Alter (2002) dalam Sutabri (2012:99) adalah 

praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan 

produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan 

pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, 

komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. 
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PT Pos Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, banyak 

sekali jasa yang ditawarkan oleh PT Pos Indonesia mulai dari jasa pengiriman, 

jasa keuangan dan solusi bisnis. Untuk meraup keuntungan lebih banyak PT 

Pos Indonesia juga memakai e-business dalam bisnisnya hal jasa pelayanan. 

Jasa pelayanan pengiriman paket adalah pelayanan dari PT Pos Indonesia 

untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan pengiriman antar kota maupun 

luar kota. Melalui mitra online shop PT Pos Indonesia juga bekerjasama untuk 

jasa pelayanan pengiriman paket, sehingga PT Pos Indonesia meraup 

keuntungan lebih banyak setiap tahunnya karena volume pembelian dari 

konsmen meningkat setiap tahunya. Seiring berjalanya waktu PT Pos 

Indonesia mengalami penurunan karena perusahaan swasta masuk dan 

menawarkan jasa pelayanan pengiriman paket juga, herannya perusahaan 

swasta cukup berani bersaing di era e-business ini hingga bekerjasama hampir 

dengan semua mitra online shop. 

Banyak sekali perusahaan swasta yang terjun ke dunia jasa pelayanan 

pengiriman paket seperti JNE, J&T, Tiki, Si Cepat dan DHL. Perusahaan 

tersebut juga tidak kalah saing, mereka mempunyai segmen pasar tersendiri 

untuk mengait keuntungan. Terjun dan berperang di dunia e-commerce 

bukanlah hal mudah, bagi PT Pos Indonesia mengeluarkan banyak produk 

guna memenuhi segmentasi pasarnya, dalam pengelompokanya jasa 

pengiriman dibagi menjadi 3 yaitu Domestik, Internasional dan lainya seperti 

berikut: 

Domestik 

 
- Kurir : Pos Express, Pos Kilat Khusus, Pos Jumbo Ekonomi, 

Layanan Standar, Q9 Someday Service dan QComm 

- Logistik : Warehouse dan Freight Forwarding 

Internasional 

- Layanan Prioritas 

- Layanan Standar 
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Lainya 

 
- Pos Order Number (PON) 

- Quick Online Booking (QOB) 

- Qustom Declaration System (CDS) 

 
Adapun produk PT Pos Indonesia yang ditawarkan bagi masyarakat dari 

pengiriman Nasional sampai Internasional mereka pun sanggup. Perusahaan 

swasta yang sama bidangnya belum tentu bisa seperti PT Pos Indonesia, 

karena perusahaan ini termasuk perusahaan BUMN terlama di Indonesia. Jadi 

perusahaan ini sudah membangun pondasi yang kuat guna menghadapi 

rintangan yang akan datang dan sudah tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. 

PT Pos Indonesia kurang melakukan promosi gencar-gencaran atas produk 

yang baru dirilisnya, hanya orang-orang tertentu yang tahu soal produk jasa 

PT Pos Indonesia. 

Maka dari itu pentingnya strategi promosi untuk mengait pangsa pasar 

yang lebih luas dan sesuai dengan segmentasi pasar yang diinginkan PT Pos 

Indonesia, agar konsumen lama juga tetap konsisten dan loyal sampai 

konsumen tersebut juga ikut mempromosikan dari mulut ke mulut. Kali ini PT 

Pos Indonesia datang membawa manfaat bagi pelanggan atau masyarakat, 

hadirnya produk jasa Q9 Sameday Service akan memudahkan masyarakat 

untuk melakukan pengiriman dalam kota khususnya Pulau Jawa dan Ibu Kota 

Provinsi untuk Kota-kota di luar Pulau Jawa. Produk jasa Q9 Sameday Service 

sendiri juga termasuk dalam kategori e-business karena melalui praktik 

pelaksanaan dan pengelolaan pada bisnisnya melibatkan penggunaan 

teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. 

Peluncuran produk jasa Q9 Sameday Service tidak luput dari banyaknya minat 

konsumen terhadap produk tersebut, seperti penjual makanan dalam jumlah 

banyak dan memiliki tujuan pengiriman yang berbeda lokasi tentu sangat sulit 

bagi penjual tersebut untuk mengantar makan sampai tujuan di hari itu dengan 

keadaan fresh. Perusahaan juga harus siap bersaing karena sasaran utama PT 

Pos Indonesia adalah masyarakat yang ingin melakukan pengiriman cepat 

dalam kota dengan waktu maksimal 1 hari sampai. Persaingan memang ada 
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terutama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa juga lebih dahulu melncurkan 

produk gojeknya yang di dalamnya terdapat pelayanan jasa gosend untuk 

mengantar makanan, minuman bahkan barang-barang tertentu sesuai 

permintaan konsumen. Memang sedikit rumit dalam mengoperasikan aplikasi, 

konsumen harus membuka aplikasi dahulu lalu memilih menu gosend baru 

bisa memesan gosend. Akan tetapi berbeda dengan produk jasa Q9 Sameday 

Service milik PT Pos Indonesia yang banyak pilihan untuk melakukan 

transaksi, pelanggan dapat langsung mengirim barang melalui loket kantor pos 

dan agen pos terdekat yang siap melayani maksimal sampai pukul 16.00 

waktu setempat. Terdapat tarif premium pengiriman barang yang dihitung per- 

KG dengan tingkat berat maksimal 5 Kg. Q9 Sameday Service menyediakan 

layanan Pick Up Service gratis oleh pasukan O-Ranger dengan cara 

menghubungi Call Center 161 yang selalu siap melayani pelanggan 24 jam. 

Guna mempermudah pelanggan produk jasa Q9 Sameday Service 

menyediakan layanan COD (Cash On Delivery) atau dengan istilah bayar di 

lokasi tujuan, yang telah melakukan persetujuan dengan pengirim melalui 

aplikasi Payment Posgiro Mobile. Q9 Sameday Service juga memberikan 

notifikasi yang akan dikirim kepada penerima barang sesaat setalah kiriman di 

Pos-kan melalui loket kantor pos, O-Ranger dan Agen pos. Pelanggan tidak 

perlu khawatir akan barang yang dikirimnya karena dalam produk jasa Q9 

Sameday Service terdapat asuransi atau jaminan, yakni jaminan kehilangan 

atau kerusakan kiriman dan pemberian ganti rugi. PT Pos Indonesia juga 

memberikan tanggung jawab penuh terhadap pelanggan ketika barang tidak 

sampai 9 jam maka pelanggan akan diberikan bebas ongkir jika melakukan 

pengiriman selanjutnya dengan menunjukkan resi pengiriman melalui loket 

kantor pos, O-Ranger dan Agenpos. Maka dari itu Q9 Sameday Service sudah 

menjadi kepercayaan perusahaan untuk memberikan manfaat kepada 

pelanggan yang membutuhkan. 

Perusahaan perlu membaca Tugas Akhir berikut guna memberikan 

trobosan baru dalam hal promosi dan melakukan evaluasi terhadap bauran 

promosi yang telah digunakan perusahaan selama ini pada produk jasa Q9 
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Sameday Service. Penulis juga dapat memberikan solusi kepada perusahaan 

guna melakukan langkah selanjutnya pada produk jasa Q9 Sameday Service. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang 

“IMPLEMENTASI BAURAN PROMOSI PADA PRODUK JASA Q9 

SAMEDAY SERVICE DI KANTOR POS SURABAYA SELATAN” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan Bauran Promosi pada produk jasa Q9 Sameday 

Sevice di Kantor Pos Surabaya Selatan? 

1.3 Tujuan Tugas Akhir 

1. Mengetahui penerapan Bauran Promosi pada produk jasa Q9 Sameday 

Service di Kantor Pos Surabaya Selatan. 

1.4 Manfaat Tugas Akhir 
 

1.4.1 Manfaat Bagi Penulis 

 
- Sebagai syarat kelulusan pada Prodi Diploma III Manajemen 

Pemasaran Universitas Airlangga 

- Mengetahui masalah apa saja yang harus dihadapi dalam dunia 

kerja, khususnya bidang pemasaran sehingga dapat memberikan 

solusi ketika muncul masalah tersebut. 

- Menambah pengalaman penulis dalam menciptakan suatu laporan 

yang bersifat ilmiah. 

 

1.4.2 Manfaat Bagi Almamater 
 

- Memberikan referensi pada Mahasiswa Manajemen Pemasaran 

yang mau mengerjakan Tugas Akhir. 

- Memperkenalkan Prodi Diploma III Manajemen Pemasaran 

Universitas Airlangga pada PT. Pos Indonesia dengan adanya 

penelitian Bauran Promosi Pada Produk Q9 Sameday Service. 
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1.4.3 Manfaat Bagi Perusahaan 
 

- Menambah informasi yang dapat digunakan untuk bahan 

pertimbangan bagi pemasar dalam memutuskan kebijakan- 

kebijakannya. 

- Memberikan informasi sebagai pertimbangan dalam Bauran 

Promosi untuk meningkatkan penjualan 

- Memberikan kontribusi terhadap pengembangan sumber daya 

manusia khususnya dalam bidang pemasaran 

 

1.4.4 Manfaat Bagi Pembaca 
 

- Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pembuatan 

penelitian mengenai Bauran Promosi pada perusahaan. 

1.5 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
 

1.5.1 Subjek Praktik Kerja Lapangan 
 

Program Studi : D-III Manajemen Pemasaran 

Topik : Bauran Promosi 

Judul : IMPLEMENTASI BAURAN PROMOSI 

PADA PRODUK JASA Q9 SAMEDAY 

SERVICE DI KANTOR POS 

SURABAYA SELATAN 

1.5.2 Obyek Praktik Kerja Lapangan 
 

Perusahaan : PT. Pos Indonesia (Persero) 

Kantor Pos Surabaya Selatan 

Bidang : Jasa 
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Alamat Perusahaan : Kantor Pos Surabaya Selatan 

 
Jl. Jemur Andayani No. 75 

Kendangsari, Tenggilis Mejoyo 

Kota Surabaya, Jawa Timur Indonesia 

 
Tanggal : 3 Februari sd 20 Maret 2020 

 
1.5.3 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan Tugas Akhir 

 
Tabel 1.1 

Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan Tugas Akhir 
 
 

 

Kegiatan 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengajuan 

Proposal 

PKL kepada 

Kantor Pos 

Surabaya 
Selatan 

                            

Permohonan 

PKL 

disetujui di 

Kantor Pos 

Surabaya 

Selatan 

                            

Kegiatan 

Kantor Pos 

Surabaya 

Selatan 

                            

Pemilihan 

Dosen 

Pembimbing 

dalam 

penyusunan 

Laporan 

Tugas Akhir 

                            

Menentukan 

Judul dan 

Topik 

Laporan 

Tugas Akhir 
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Bimbingan 

dan 

penyusunan 

Laporan 

Tugas Akhir 

                            

Sidang 

Hasil 

Laporan 
Tugas Akhir 

                            


