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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

  Pada saat ini perkembangan bisnis di Indonesia terus berkembang, salah 

satunya di bidang ekspedisi. Untuk memenuhi kebutuhan pengiriman barang, 

banyak lahir perusahaan jasa pengiriman barang yang terus berkembang dan 

bersaing untuk merebut pasar. Pengiriman barang telah menjadi kebutuhan 

terutama untuk yang skala bisnisnya sudah lintas daerah. Semua individu 

membutuhkan pengiriman barang yang cepat dan aman untuk memastikan 

barang yang dikirimkan sampai pada waktu dan tempat yang tepat, serta aman 

dan terjamin.  

  Tingginya permintaan pengiriman barang di Indonesia, tidak terlepas dari 

campur tangan beberapa penyedia jasa pengiriman barang yang tumbuh di 

Indonesia. Menghadapi kenyataan banyaknya jasa pengiriman barang yang 

sejenis dengan kualitas yang beragam dan selera konsumen yang mudah 

berganti serta munculnya pesaing-pesaing baru, dampaknya adalah semakin 

banyak perusahaan jasa pengiriman barang yang ditawarkan dalam bentuk 

pelayanan yang beragam. Kondisi tersebut membuat pelanggan dihadapkan 

kepada berbagai alternatif pilihan konsumen dalam rangka memenuhi 

kebutuhannya, sementara di pihak perusahaan menimbulkan iklim persaingan 

yang semakin tinggi dalam mendapatkan pelanggan.  

  Angkutan barang merupakan salah satu bagian utama dari bisnis yang 

dijalankan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Sejarah mencatat angkutan 

barang sebagai embrio perkembangan perkeretaapian di tanah air. Seiring 

perkembangan wilayah dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor telah 

berpengaruh pada penurunan tingkat kecepatan, tingginya kecelakaan dan 

kemacetan jalan raya. Angkutan barang untuk distribusi atau pengiriman luar 

kota atau jarak menengah dan jarak jauh sangat efisien bila diangkut dengan 

kereta api.  
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Gambar 1. 1 

Logo Rail Express 

 

Sumber: Data Internal PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

 

  Rail Express adalah jasa pengiriman barang menggunakan kereta api yang 

dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan menggunakan kereta 

bagasi yang dijalankan khusus sebagai KA Parcel One Night Service (ONS) 

maupun dirangkaikan pada KA Barang Hantaran Potongan (BHP). KA Parcel 

ONS merupakan angkutan barang satu set rangkaian kereta api dengan 

kapasitas sampai dengan 215ton dalam tiap perjalanan. KA BHP merupakan 

angkutan barang yang dirangkaikan dengan KA penumpang dengan kapasitas 

muatan sampai dengan 20ton dalam tiap perjalanan. Cakupan Rail Express 

meliputi stasiun-stasiun yang berada di Pulau Jawa, antara lain Daop 1 Jakarta, 

Daop 2 Bandung, Daop 3 Cirebon, Daop 4 Semarang, Daop 5 Purwokerto, 

Daop 6 Yogyakarta, Daop 7 Madiun, Daop 8 Surabaya, Daop 9 Jember.  

  PT. Kereta Api Indonesia unit angkutan barang kini sedang mengganti 

sistem strategi bisnisnya. Sebelumnya, menerapkan sistem Business to Business 

(B2B) yaitu tarif jasa pengirimannya berupa sistem sewa kontrak satu gerbong 

yang dibayarkan tiap bulan sesuai kontrak sewa yang berlaku, sedangkan sistem 

Business to Consumer (B2C) yaitu tarif jasa pengirimannya bergantung pada 

jumlah berat/volume barang. Adanya pergantian sistem bisnis dari B2B menjadi 

B2C juga berdampak pada penggantian peraturan dan kebijakan di dalamnya. 

Perbedaan lainnya adalah sistem B2B bekerja sama dengan mitra bisnis yang 

besar saja sedangkan B2C dengan konsumen individual/perorangan. Penerapan 

sistem B2C sudah berjalan mulai bulan Juli 2019. Perubahan sistem B2C ini 

diharapkan dapat mempermudah konsumen individual atau perorangan, 
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sehingga mereka tidak perlu melalui agen dan jasa ekspedisi yang mematok 

harga tarif yang berbeda-beda. Konsumen dapat mendatangi stasiun dan 

menggunakan jasa angkutan barang Rail Express milik PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) secara langsung. 

  Namun dengan bergantinya penerapan sistem B2B menjadi sistem B2C 

pada jasa pengiriman milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) juga perlu 

diperhatikan. Permasalahan yang terjadi pada jasa pengiriman angkutan barang 

milik PT. Kereta Api Indonesia adalah pergantian sistem dan nama brand jasa 

pengiriman. Pada sistem B2B, hanya melayani pemilik bisnis/pengusaha/agen 

jasa pengiriman dan menggunakan nama brand Cargo KAI, sedangkan sistem 

B2C melayani masyarakat umum/perorangan dan menggunakan nama brand 

Rail Express milik PT. Kereta Api Indonesia. Pergantian ini menyebabkan 

produk Rail Express dengan kebijakan baru (B2C) yang telah dijalankan selama 

beberapa bulan oleh PT. Kereta Api Indonesia belum banyak diketahui oleh 

masyarakat luas.  

  Munculnya internet telah mengubah cara manusia dalam berkomunikasi, 

ketersediaan jaringan internet yang semakin baik bagi masyarakat akan 

memudahkan anggota masyarakat untuk berkomunikasi (Hermawan, 2012 

:207). Social media telah dijadikan sebagai salah satu sarana yang digunakan 

untuk melakukan pemasaran produk atau yang biasa juga disebut dengan social 

media marketing. Social media marketing adalah sebuah proses yang 

mendorong individu untuk melakukan promosi melalui situs web, produk, atau 

layanan mereka melalui saluran sosial online dan untuk berkomunikasi dengan 

memanfaatkan komunitas yang jauh lebih besar yang memiliki kemungkinan 

lebih besar untuk melakukan pemasaran daripada melalui saluran periklanan 

tradisional (Weinberg, 2009:3-4). Saat ini Rail Express milik PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daop VIII Surabaya sudah menggunakan social media 

marketing, salah satunya Instagram. 
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Gambar 1. 2  

Most Used Social Media Platforms 

 
Sumber: https://wearesocial.com/digital-2020 

 

  Berdasarkan hasil survei WeAreSocial dan Hootsuite, Gambar 1.2 

menunjukkan total rata-rata masyarakat Indonesia yang menggunakan 

Instagram sekitar 79%. Survei tersebut semakin membuktikan bahwa Instagram 

sebagai social media terpopuler dengan urutan nomor empat yang paling sering 

dipakai di Indonesia. Instagram memiliki fitur yang selalu update, sehingga 

membuat pengguna tidak merasa bosan.  

Gambar 1. 3  

Instagram Reach Rankings 

 

Sumber: https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia 
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  Hasil Survei pada Gambar 1.3 menunjukkan bahwa Indonesia menjadi 

negara peringkat keempat. dalam penggunaan social media berupa Instagram. 

Jumlah pengguna aktif Instagram mencapai 63 juta. Berbagai kemudahan fitur 

yang ditawarkan oleh Instagram dalam berinteraksi antar pengguna di jadikan 

sebuah peluang bagi para pebisnis yang salah satu fungsinya untuk memperkuat 

Brand Awareness. 

  Menurut Hermawan (2014:57) Brand Awareness adalah kemampuan dari 

seorang calon pembeli (potential buyer) untuk mengenali (recognize) atau 

mengingat (recall) suatu merek yang merupakan bagian dari suatu kategori 

produk. Brand Awareness juga merupakan sejauh mana pelanggan diberi tahu 

mengenai karakteristik produk, diyakinkan untuk mencobanya, dan diingatkan 

untuk membeli kembali dan memiliki dua dimensi yaitu kesadaran merek dan 

pengetahuan produk (Kotler dan Keller, 2016:48). 

  Sehingga hal tersebut mempengaruhi persepsi dan sikap yang mendorong 

pilihan merek serta loyalitas terhadap merek. Konsumen akan mengutamakan 

untuk memilih merek produk yang sudah dikenali dan tidak asing di telinga 

mereka. Konsumen menjadikan brand awareness sebagai acuan untuk memilih 

suatu produk atau jasa yang diciptakan perusahaan. 

  

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, permasalahan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan social media marketing Instagram untuk 

meningkatkan brand awareness pada Rail Express? 

 

 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan social media marketing Instagram untuk 

meningkatkan brand awareness pada Rail Express. 
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 Manfaat Penelitian 

 Manfaat Bagi Penulis 

1. Melatih skill dalam menulis dan juga belajar melakukan penelitian 

dengan baik dan rapi. 

2. Meningkatkan kemampuan soft skill dan hard skill. 

3. Menerapkan dan mempraktekkan secara langsung mata kuliah yang 

sudah diajarkan di D-III Manajemen Pemasaran Universitas 

Airlangga. 

4. Melatih skill marketing yang sudah diajarkan selama berkuliah di 

Manajemen Pemasaran Universitas Airlangga. 

5. Melatih penulis untuk dapat menganalisa informasi yang didapat di 

lapangan dan mengolahnya menjadi sebuah informasi yang berguna 

bagi masyarakat.  

 Manfaat Bagi Angkutan Barang PT. Kereta Api Indonesia Daop 

VIII Surabaya 

1. Mendapatkan respon dan informasi mengenai penggunaan sosial 

media untuk meningkatkan brand awareness produk Rail Express. 

2. Bisa menjadi salah satu dasar referensi perusahaan untuk mengambil 

keputusan dalam promosi dalam bentuk media sosial. 

3. Respon dan hasil dari Tugas Akhir ini bisa menjadi daya ukur 

perusahaan terhadap seberapa besar penggunaan sosial media dalam 

meningkatkan brand awareness dan pemasaran produk Rail Express. 

 Manfaat Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 

1. Memberikan literature dan referensi baru terhadap 

mahasiswa/mahasiswi Universitas Airlangga khususnya mahasiswa 

jurusan Manajemen Pemasaran mengenai komunikasi pemasaran 

terpadu sebagai salah satu landasan mengerjakan Tugas Akhir. 

2. Memberikan kontribusi terhadap Fakultas Vokasi dan Jurusan 

Manajemen Pemasaran Universitas Airlangga dengan melakukan 

aktivitas yang ditunjukkan dengan produktivitas mahasiswa dalam 

melakukan riset ini. 
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3. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian ilmu dan 

menambah referensi dalam dunia ilmu pengetahuan yang 

berhubungan dengan Manajemen Pemasaran.  

 Manfaat Bagi Pembaca 

1. Untuk membantu dijadikan referensi bagi pembaca yang melakukan 

penelitian serupa. 

2. Pembaca mampu mendapatkan informasi mengenai seberapa besar 

pengaruh social media marketing terhadap brand awareness pada 

produk jasa pengiriman Rail Express. 

 

 Jadwal Tugas Akhir 
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 Tabel Pelaksanaan Tugas Akhir 

 

Tabel 1. 1 

Tabel Gann Chart Pelaksanaan Tugas Akhir 

No Aktivitas 
Februari Maret April Mei Juni Juli  

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

1 PKL di PT. 

Kereta Api 

Indonesia 

Daop VIII 

Surabaya 

                       

2 Pemilihan 

Dosen 

Pembimbing 

                       

3 Menentukan 

Judul Topik 

TA 

                       

4 Pengerjaan 

Tugas Akhir 

                       

5 Bimbingan 

dengan 

Dosen Wali 

                       

6 Sidang Tugas 

Akhir 

                       


