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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Pemasaran adalah salah satu dari aktivitas penting yang dilakukan oleh
para pengusaha dalam upayanya mempertahankan kelangsungan hidupnya, agar
perusahaan dapat berkembang dan untuk memperoleh laba. Untung atau rugi
dalam upaya pencapaian tujuan bisnis, tergantung pada keahlian pengusaha dalam
bidang pemasaran, produksi, keuangan maupun bidang lain. Di samping itu
tergantung pula pada kemampuan pengusaha untuk mengkombinasikan fungsifungsi tersebut agar usaha perusahaan dapat berjalan lancar. Dalam era
perekonomian yang sangat padat saat ini penjual dan pembeli memiliki jangkauan
yang luas dalam transaksi jual beli mereka. Oleh sebab itu diperlukannya jasa
layanan pengiriman yang dapat membantu proses jual beli semakin efektif dan
efisien sehingga pembeli dan penjual tidak perlu lagi kerepotan tentang
bagaimana barang dapat diterima dari penjual kepada pembeli.
Perusahaan penyedia jasa pengiriman melakukan aktivitas pengiriman
barang untuk menciptakan suatu layanan di bidang jasa pengiriman yang cepat
dan tepat dalam mengirim suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan konsumen
saat ini. Dalam hal ini perusahaan menyatakan bahwa jika layanan jasa yang
dialami konsumen di bawah harapan konsumen, maka konsumen pun tidak akan
berminat kembali untuk menggunakan layanan jasa tersebut (Kotler dan Keller,
2012:382). Akan tetapi, apabila jasa yang dirasakan oleh konsumen memenuhi
harapan nya, maka konsumen akan menggunakan kembali penyedia jasa tersebut.
Dalam upaya perusahaan untuk menarik konsumen melakukan pembelian produk
atau menggunakan jasa perusahaan, maka perusahaan tersebut harus bisa
menerapkan suatu strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi pasar yang
dihadapi. Salah satu teknik strategi pemasaran tersebut ialah Bauran Pemasaran
(Marketing Mix). Pengertian Bauran Pemasaran (Marketing Mix) menurut
Lupiyoadi (2001:58), tool atau alat bagi pemasar yang terdiri dari berbagai elemen
suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implentasi strategi
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pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses. Agar berhasil
dalam kondisi saat ini, diperlukan strategi pemasaran yang berorientasi pada pasar
untuk menciptakan antisipasi keinginan konsumen serta memperkuat keunggulan
daya bersaing perusahaan.
Inti utama dari aktivitas pemasaran yang dikenal luas adalah Bauran
Pemasaran (marketing mix), menurut Zeithml dan Bitner yang dikutip oleh
Hurriyati (2008;49), konsep Bauran Pemasaran tradisional (traditional marketing
mix) terdiri dari 4P yaitu product (produk), price (harga), promotion (promosi),
place (tempat atau lokasi). Selain itu, untuk pemasaran jasa sendiri perlu Bauran
Pemasaran

yang

diperluas

(expanded

marketing

for

services)

dengan

menambahkan unsur non traditional marketing mix, yaitu people (orang), process
(proses) dan physical evidance (bukti fisik), sehingga menjadi tujuh unsur (7P).
Variabel tersebut merupakan kombinasi yang mempunyai peran yang sama dan
merupakan satu kesatuan agar dapat menunjang kesuksesan perusahaan.
Perusahaan yang bersangkutan dapat mengaplikasikan

Bauran Pemasaran

(product, price, place, promotion, people, physical evidence, process) untuk
menyusun strategi yang paling dasar agar digunakan sebagain acuan dalam
membangun strategi pemasaran yang efektif.
Pada pelaksanaannya alat pemasaran (marketing mix) tersebut dilakukan
secara berbeda-beda dan unik, tetapi pencapaian akhir dari marketing mix tersebut
adalah meningkatkan penjualan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan
tersebut dan menghasilkan laba. Walaupun laba bukan satu-satunya tujuan
perusahaan didirikan, tetapi ia tidak boleh diabaikan begitu saja, sebab
kelangsungan hidup perusahaan ditentukan seberapa besar sumbangan yang
mampu diberikan dalam bentuk laba atas investasi-investasi yang dilakukan pada
suatu kegiatan usahanya.
Dalam hal ini Platinium Logistic sebagai perusahaan ekspedisi
(perusahaan jasa courier) terkemuka di Indonesia. Berdiri di Jawa Timur sejak
2002, di tengah persaingan beberapa perusahaan ekspedisi lain (TIKI dan JNE)
sebagai jasa courier service (ekspedisi) Platinium Logistik telah melakukan
berbagai inovasi dalam segala bentuk pelayanan maupun dalam hal perluasan
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pasar dan jaringan untuk bersaing dengan pesaing dan pemuasan pelayanan
terhadap konsumen.
Sebagai jasa courier service (ekspedisi) Platinium Logistik memberikan
suatu inovasi pemasaran dengan memakai bauran pemasaran7P yang ada
(Product, Price, Place, Promotion, people, physical evidence, process)dengan
menawarkan orang umum untuk bekerjasama membuka retail Platinium Logistik
tanpa biaya regristrasi karena dengan banyaknya retail yang dibuka itu akan
memudahkan pelanggan untuk menjangkau outlet-outlet yang dimiliki oleh
Platinium Logistic. Secara otomatis hal ini akan menjadi sebuah pemasaran yang
baik karena pasar akan banyak mengenali Platinum Logistik dengan retail yang
tersebar di banyak tempat. Belum lagi di tambah dengan harga yang bersaing
dengan kompetitor yang ada di dunia usaha jasa pengiriman barang (ekspedisi).
Pada Gambar 1.1. terlihat mengenai perkembangan jumlah perusahaan
ekspedisi dalam bisnis ekspedisi sebagian besar sudah dikenal nama-nama seperti
TIKI, ESL, JNE serta perusahaan yang sudah lama sekali mengurusi jasa
pengiriman mulai surat sampai dengan paket barang yang merupakan satu-satunya
perusahaan BUMN yaitu PT. Pos Indonesia. Selain itu, terdapat nama-nama
perusahaan besar berskala global (Internasional), seperti DHL Express, UPS, TNT
Express International, FedEx dan lain - lain. Banyaknya perusahaan yang
bergerak di jasa ekspedisi menyebabkan persaingan bisnis di pasar jasa kiriman
barang dan paket dokumen ini juga semakin ketat. Perusahaan tersebut berusaha
untuk memberikan layanan yang terbaik untuk menarik konsumen yang sebanyakbanyaknya. Selain menjanjikan pelayanan terbaik, mereka juga berupaya
menghadirkan berbagai produk inovatif jasa layanan pengiriman barang maupun
paket dokumen. Oleh karena itu jasa pengiriman barang ini prospeknya juga
masih sangat menjanjikan. Terlebih dengan adanya tren dikalangan perusahaan perusahaan besar yang belakangan ini cenderung menyerahkan kepada pihak lain
untuk urusan pengiriman barang hingga penanganan gudang kepada perusahaan
logistik dalam mata rantai supply chain management (SCM).
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Gambar 1.1. Perkembangan Jumlah Perusahaan Ekspedisi

Industri jasa pengiriman, kargo, ekspedisi, logistik, jasa angkutan barang
dan sejenisnya mampu memberikan kontribusi yang besar pada pendapatan
sebuah perusahaan. Sehingga tidak heran industri ini kian menjamur, berdasarkan
informasi PT Dataindo Inti Swakarsa (perusahaan yang melakukan survei industri
dan menerbitkannya dalam bentuk data dan informasi keuangan), penyebaran
pasar industri ekspedisi atau jasa pengiriman serta usaha titipan berdasarkan
wilayah dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1.1 Penyebaran Pasar Industri Ekspedisi berdasar Wilayah
No.

Wilayah

Pangsa Pasar (%)

1.

Jakarta

36,8

2.

Jawa Barat

3,4

3.

Jawa Timur

23,2

4.

Jawa Tengah

6,1

5.

Sumatera

13,9

6.

Bali

5,2

7.

Sulawesi

3,8

8.

Lain-lain

7,6

Sumber: Majalah Bisnis dan Manajemen ’Eksekutif’
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1.1.1

Peran Jasa Ekspedisi Dalam Perekonomian
Jasa pengiriman barang (ekspedisi), memiliki peranan penting dalam

menunjang kelancaran perekonomian nasional. Pentingnya jasa ekspedisi
tercermin pada sarana dalam menunjang distribusi dan transportasi, sehingga
dapat memperlancar arus barang. Dalam menghadapi globalisasi dan era
perdagangan bebas, peranan perusahaan ekspeditur yang mempunyai nilai lebih
dalam jasa logistik dan mata rantai distribusi barang semakin penting bagi para
pelaku industri, perusahaan maupun individu yang mempunyai ketergantungan
besar terhadap kecepatan dan ketepatan yang diperuntukan kepada penerima
barang.
Karena jasa ekspedisi sebagai salah satu sektor industri logistik yang
secara langsung berinteraksi pada percepatan proses "Globalisasi" mulai dirasakan
peranannya, khususnya pada dasawarsa terakhir ini, maka berbagai peningkatan
yang terjadi, seperti tingginya arus keluar-masuk barang melalui aktivitas
perdagangan, serta arus manusia dari kreativitas perekonomian sangat ditentukan
oleh situasi saat ini demikian pula sebaliknya. Peningkatan arus barang dan
manusia akan secara langsung pula mempengaruhi keberadaan jasa ekspedisi itu
sendiri. Pada sisi lain, jasa ekspedisi membutuhkan pula dukungan dari industri
yang lain yaitu industri perbankan dan transportasi. Dengan kata lain,
perkembangan yang dialami oleh jasa ekspedisi akan turut pula mewarnai
perkembangan perekonomian nasional.
1.1.2 PT. Kent Transindo Indonesia Sebagai Salah Satu Perusahaan Jasa
Ekspedisi Barang
PT. Kent Transindo Indonesia sebagai salah satu perusahaan jasa ekspedisi
yang ada di Indonesia saat ini tengah dihadapkan kepada berbagai perubahan
lingkungan usaha, sebagai akibat yang muncul dan dipengaruhi oleh berbagai
faktor. Dari sisi perkembangan yang terjadi pada ekonomi yang menurunkan
liberalisasi perdagangan, kini masyarakat menuntut adanya kebebasan berusaha,
termasuk di bidang layanan ekspedisi, sehingga penyelenggara ekspedisi dalam
negeri harus mulai bersaing, baik di pasar nasional, regional maupun

5

LAPORAN TUGAS AKHIR

PENERAPAN SISTEM MARKETING ...

AQSHA AMIRUL ALAM

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

internasional. Sementara itu, meningkatnya deregulasi usaha di dalam negeri
memicu pula kompetisi antar penyelenggara jasa ekspedisi.
PT. Kent Transindo Indonesia sendiri merupakan salah satu pelaku usaha
di bidang layanan jasa ekspedisi. Bercermin pada filosofi yang digunakan yaitu
menciptakan bentuk layanan inovatif dan berorientasi kepada kebutuhan
penlanggan maka PT. Kent Transindo Indonesia terus berupaya menemukan
sumber-sumber pendapatan baru, serta langkah – langkah usaha yang lebih efisien
serta modern, agar tetap dapat "bertahan". Dalam kaitan inilah kehadiran inovasi
baru menjadi hal yang tidak dapat terhindarkan bagi upaya - upaya PT. Kent
Transindo Indonesia untuk terus mampu membiayai dan bahkan meningkatkan
layanannya kepada masyarakat melalui lebih kurang 50 titik pelayanan yang
tersebar di seluruh kawasan Surabaya.
Diharapkan, dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini, inovasi
baru mampu memberikan peluang - peluang baru untuk menyelenggarakan fungsi
layanan jasa pos dan ekspedisi dengan lebih baik lagi, dalam arti lebih cepat,
produktif, efisien, modern serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di
seluruh pelosok tanah air.
1.1.3 Jenis Pelayanan Jasa Ekspedisi
Perkembangan produksi layanan jasa ekspedisi tahun 2010, mengalami
pertumbuhan yang cukup baik dengan beberapa hal yang telah dilakukan dengan
pembagian layanan service, yaitu :
1. SDS (Same Day Service)
2. ONS (Over Night Service)
3. REG (Regular)
Jasa kurir ini memilih beberapa ketentuan mengenai jenis - jenis barang
yang dilarang dikirim. Yaitu barang berbahaya yang mudah meledak atau
terbakar, obat - obatan terlarang, barang - barang yang menurut pihak berwajib
dilarang diproduksi dan diedarkan, emas, perak, uang tunai, abu, cyanide,
platinum, batu atau metal berharga dan segala jenis makanan basah.
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1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana PT. Kent Transindo Indonesia menerapkan bauran pemasaran
untuk meningkatkan penggunaan jasa ekspedisi?
2. Bagaimana PT. Kent Transindo Indonesia memilih teknik yang tepat
dalam dunia persaingan jasa ekspedisi saat ini?

1.3 Tujuan PKL
1. Sebagai persyaratan dalam meraih gelar Ahli Madya (A.Md) di program
Diploma III Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Sebagai dasar penulis untuk pengerjaan tugas akhir.
3. Untuk bisa mempelajari kinerja dan tata cara kerja dalam Platinium
Logistic.
1.4 Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
1.4.1

Manfaat bagi penulis

a. Mengembangkan wawasan, pengetahuan dan penerapan disiplin ilmu baik
secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan bidang pemasaran yang
diperoleh selama kuliah.
b. Secara langsung merasakan lingkungan kerja terutama lingkungan kerja pada
Platinium Logistic.
c. Mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam dunia expedisi, terutama pada
perusahaan Platinium Logistic.
1.4.2 Manfaat bagi Universitas Airlangga Surabaya :
a.

Sebagai perbendaharaan perpustakaan bagi Universitas Airlangga
yang diharapkan dapat bermanfaat untuk pemikiran dunia
Akademik.

b.

Membina kerja sama yang baik antara lingkungan akademis
dengan lingkungan perusahaan.

c.

Dapat menciptakan lulusan yang handal dan berkompeten di
bidangya.
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1.4.3

Manfaat bagi perusahaan
a. Sebagai media untuk meningkatkan kerja sama antara pihak Universitas
Airlangga dengan Platinium Logistic.
b. Dapat memberikan informasi dan pertimbangan mengenai strategi
sistem pemasaran yang terbaik bagi perusahaan.
c.

Memperoleh bantuan tenaga kerja terdidik yang dapat membantu

merencanakan dan melaksanakan progam kerja perusahaan
1.5 Rencana kegiatan
Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor PT. Kent Transindo
Indonesia (Platinium Logistic), Ruko Landmark Delta AF 2, Surabaya Jl. Raya
Panjang Jiwo Permai (031) 71440909. Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan
dalam jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 14 September 2015 sampai dengan 14
Desember 2015, dalam 1 minggu 3 hari PKL , setiap harinya dimulai dari pukul
10.00, dan berakhir pukul 16.00. Di kantor Platinium Logistic cabang Surabaya
timur dengan judul “Penerapan Sistem Marketing Mix pada Perusahaan Jasa
Expedisi Platinium Logistic di Surabaya”.
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Adapun jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) secara
lengkap di sajikan dalam table berikut ini:
No

Kegiatan

1

1

September

Oktober

November

Desember

Januari

2015

2015

2015

2015

2015

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Pengajuan
Permohonan
Ijin PKL

2

Survey
Tempat PKL

3

Pelaksanaan
PKL

4

Penentuan
Dosen
Pembimbing

5

Konsultasi
penyususnan
laporan PKL

6

Penyusunan
Laporan
PKL
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