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TUGAS AKHIR PENERAPAN MODEL AIDA PRASTIWI WINAHYU 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Transportasi merupakan sarana penting bagi manusia untuk berpindah dari satu tempat 

ke tempat lain. Pun begitu bagi Indonesia, secara geografis terdiri dari ribuan pulau besar dan 

kecil, terhubung oleh lautan, sungai dan daratan. Sarana transportasi pun menjadi penting 

untuk menunjang perekonomian dan pembangunan nasional. Sarana transportasi yang paling 

marak digunakan adalah transportasi darat. Salah satu moda transportasi darat massal adalah 

kereta api. Moda transportasi ini mampu menjangkau pelayanan paling luas, mulai dari desa 

ke kota. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan BUMN penyedia layanan jasa 

transportasi massal kereta api di Indonesia. 

Sebagai satu-satunya vendor penyedia layanan jasa perkeretaapian di Indonesia, PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) khususnya pada bidang angkutan barang bersaing dengan 

moda transportasi darat lainnya, terutama truck pengangkut barang. Layanan yang diberikan 

oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) meliputi angkutan penumpang dan barang. Adapun 

kereta barang yang dimiliki oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) antara lain : Kereta 

barang peti kemas, Kereta barang semen, Kereta barang bahan bakar minyak, Kereta barang 

pupuk, Kereta barang general cargo. 

Business-to-business (B2B) adalah suatu jenis transaksi perdagangan yang dilakukan 

antar perusahaan, seperti yang melibatkan produsen dan grosir, atau grosir dan pengecer.  

B2B mengacu pada bisnis yang dilakukan antara perusahaan (perusahaan dengan perusahaan) 

dan bukan antara perusahaan dengan konsumen individu, dengan kata lain produk dan 

layanan bisnis dipasarkan ke bisnis lain (Kotler dan Armstrong, 2012). Dalam menjalankan 

sistem B2B, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bidang angkutan barang memiliki konsumen 

yaitu para perusahaan eksedisi dimana perusahaan tersebut harus membayar sejumlah uang 

sewa setiap satu gerbong kereta untuk pengiriman yang dilakukan. Dengan adanya sistem 

B2B perusahaan eksepedisi ramai pengiriman barang karena PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) memberikan hak sepenuhnya kepada perusahaan ekspedisi tersebut, dari mulai tarif 

yang berlaku hingga muatan yang dikirim. 
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Adanya kegagalan di sistem B2B yang dianggap merugikan para konsumen pengiriman 

barang secara langsung, akhirnya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengubah sistem B2B 

menjadi sistem B2C. Era industri 4.0 merupakan suatu perkembangan industri yang 

berdampak terhadap perekonomian melalui penerapan teknologi cerdas yang dihubungkan 

dengan berbagai bidang di kehidupan manusia (maxmanroe.com, 2018). Dari situlah PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) bidang angkutan barang berinovasi dengan sistem-sistem 

yang baru. Dimana dalam melakukan inovasi mengenai sitem B2C pastinya memerlukan 

strategi pemasaran yang baik agar produk tersebut dapat diterima baik oleh konsumen. 

Menurut (Munir, 2017) Business To Consumer (B2C) adalah transaksi ritel dengan pembeli 

individual. Sistem itu dibuat karena adanya perkembangan di era industri 4.0. Dan juga untuk 

menjaga eksistensi perusahaan maka di butuhkan sistem yang dapat bersaing dengan 

kompetitor ( perusahaan sejenis ). 

Sistem yang baru ini diharapkan lebih dapat menarik konsumen karena target 

konsumen mereka adalah perorangan, perusahaan-perusahaan kecil maupun besar. Sistem 

B2C yang saat ini tengah di jalankan yaitu siapapun dapat mengirimkan barangnya ke daerah 

yang dituju dengan moda transportasi kereta api dan adapun biaya yang harus ditanggung 

cukup murah yaitu Rp1.000,00/kg untuk tujuan Surabaya-Jakarta dan tujuan lain dengan 

harga yang berbeda pula tergantung jauh dekat pengiriman barang tersebut “PT.Kereta Api 

Indonesia. https://cargo.kai.id/faq (diakses 06 April 2020)”. 

 

Setelah adanya pergantian sistem tidak dipungkiri pendapatan PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) bidang angkutan barang Daerah Operasional 8 Surabaya menurun drastis. 

Kemungkinan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya promosi yang dilakukan 

tidak berjalan dengan baik sehingga banyak konsumen yang belum mengetahui  adanya 

sistem ini dan adanya kemungkinan bahwa sistem yang diterapkan saat ini kurang cocok 

untuk bidang angkutan barang. 

Dengan adanya perubahan sistem tersebut maka harus ada strategi pemasaran yang 

harus dilakukan agar produk tersebut dapat dikenal oleh masyarakat secara luas. Kotler dan 

Keller (2010) berpendapat bahwa pemasaran sebagai kegiatan mengidentifikasi dan 

menemukan sosial dan kebutuhan manusia. Pemasaran telah didefinisikan sebagai fungsi 

organisasional dan kumpulan proses untuk membuat, mengkomunikasikan, dan 

menyampaikan nilai ke pelanggan dan untuk mengatur hubungan dengan pelanggan dengan 

cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan organisasi lainnya. 
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Berdasar pada definisi tersebut disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu proses 

pengenalan produk perusahaan kepada masyarakat untuk memperluas penjualan dan 

mengetahui serta memahami kebutuhan konsumen untuk memuaskan kebutuhan individu dan 

organisasi. 

Strategi pemasaran yang efektif dilakukan dalam sistem B2C yaitu promosi, menurut 

(Kotler, 2000) promosi ialah bagian dan proses strategi pemasaran sebagai cara untuk 

berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran promosi “promotional 

mix”. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan 

konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan 

pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. 

Untuk mengkomunikasikan produk perlu disusun suatu strategi yang sering disebut 

dengan strategi bauran promosi (promotion-mix) yang terdiri atas 4 (empat) komponen utama 

yaitu: Periklanan (advertising), Promosi Penjualan (sales promotion), Hubungan Masyarakat 

(public relations), Penjualan Perorangan (personal selling) (Djaslim Saladin, 2006). 

Dari 4 komponen di atas bauran promosi yang efektif dilakukan oleh PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) bidang angkutan barang adalah periklanan ( advertising) yaitu iklan cetak 

atau lebih sering disebut brosur. Konsumen produk jasa akan cenderung mencari pengetahuan 

terlebih dahulu dan membandingkan dengan produk sejenis dari berbagai aspek. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh (Suharto, 2016) menunjukkan daya tarik iklan dapat menjadi 

salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat beli kosumen pada produk, 

dengan kata lain semakin baik dan berkualitasnya iklan yang ditampilkan oleh sebuah produk 

maka akan semakin meningkat pula minat beli konsumen pada produk tersebut. 

Alasan lain perusahaan ini cocok untuk menggunakan iklan brosur adalah Sarana 

penyampaian informasi sudah banyak tersedia sampai saat ini. Dan tidak dapat dipungkiri 

lagi, jika semua media promosi dan semua media yang memberikan informasi dapat 

mengundang perhatian publik. Media berupa iklan dan jejaring social menjadi salah satu 

sarana untuk mengundang publik, seperti promosi melalui iklan, dan melalui jejaring sosial. 

Dengan kondisi persaingan yang ketat saat ini, diperlukan suatu sarana informasi sebagai 

media komunikasi dalam perkenalan produk perusahaan kepada calon konsumen. Tujuan 

yang ingin dicapai oleh perusahaan pada umumnya adalah untuk mendapatkan laba yang 

maksimal dari penjualan barang dan jasa. Berhasil tidaknya suatu perusahaan pada keahlian 
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dalam bidang pemasaran, pemasaran bukan hanya melakukan proses penjualan dan jasa, 

melainkan harus dapat memberikan kepuasan konsumen. Tanggapan terakhir yang 

diharapkan dari audiens adalah pembelian, kepuasan yang tinggi dan cerita dari mulut ke 

mulut yang baik. Namun keputusan untuk membeli merupakan proses hasil akhir yang 

panjang. Pemasar berkeinginan untuk memasukkan sesuatu ke dalam pikiran konsumen, 

mengubah sikap konsumen, atau mendorong konsumen untuk bertindak.  Setelah  

menentukan tanggapan yang diinginkan dari audiens, selanjutnya komunikator melanjutkan 

pesan yang efektif. Idealnya pesan itu harus menarik perhatian (attention), mempertahankan 

ketertarikan (interest), membangkitkan keinginan (desire), dan menggerakkan tindakan 

(action). Bagian yang tajam dari instrumen pemasaran adalah pesan (message) yang akan 

disampaikan kepada calon pembeli melalui berbagai unsur yang terdapat dalam program 

promosi, karena promosi merupakan salah satu cara yang digunakan produsen untuk 

mengadakan komunikasi  dengan  calon  pembeli.  Promosi  yang  disampaikan  kepada  

calon pembeli ini diharapkan mampu meningkatkan citra produk dan mendongkrak 

penjualan. 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan perusahan yang juga menerapkan media 

promosi brosur dalam menjalankan usahanya. Maka disusunlah Tugas Akhir dengan judul 

“PENERAPAN MODEL AIDA UNTUK MENGUKUR EFEKTIVITAS RANCANGAN 

MEDIA PROMOSI BROSUR PADA NIAT PEMBELIAN PRODUK JASA 

ANGKUTAN BARANG PADA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 8 

SURABAYA “ 

 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

Bagaimana penerapan model AIDA untuk mengukur efektivitas rancangan 

media promosi brosur pada niat pembelian produk jasa angkutan barang PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 8 Surabaya? 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian adalah jawaban dari pembahasan masalah penelitian 

tersebut. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah: 
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Untuk mengetahui penerapan model AIDA yang digunakan mengukur 

efektivitas rancangan media promosi brosur pada niat pembelian produk jasa 

angkutan barang PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 
1.4.1 Bagi Perusahaan 

 
Sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan manajemen pemasaran. Terlebih yang berkaitan dengan 

penerapan model AIDA yang digunakan mengukur efektivitas rancangan 

media promosi brosur pada niat pembelian produk jasa angkutan barang PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero). 

 

 
1.4.2 Bagi Penulis 

 
Sebagai kajian ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan model 

AIDA yang digunakan mengukur efektivitas rancangan media promosi brosur 

pada niat pembelian produk jasa angkutan barang PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero). 

 
 

1.4.3 Bagi Pembaca 

 
1. Mendapatkan informasi tentang Penerapan model AIDA untuk mengukur 

efektivitas rancangan media promosi brosur pada niat pembelian produk jasa 

angkutan barang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 8 

Surabaya. 

2. Dapat dijadikan referensi atau bahan perbandingan untuk penelitian yang 

serupa. 

 
 

1.5 Rencana Kegiatan Tugas Akhir 

 
Penelitian Tugas Akhir dilaksanakan pada rentang waktu akhir bulan Januari 

sampai awal bulan Maret 2020. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Stasiun Pasar 

Turi Surabaya dan Stasiun Gubeng Surabaya PT Kereta Api Indonesia (Persero) 



6 

 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

  

TUGAS AKHIR PENERAPAN MODEL AIDA PRASTIWI WINAHYU 

 

Daerah Operasional VIII Surabaya. Pada unit Angkutan Barang selama 1,5 (satu 

setengah) bulan dihitung masa kerja mulai tanggal 27 Januari 2020 sampai 06 Maret 

2020. 

 
1.5.1 Subyek Penelitian 

 
Perusahaan : PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Bidang : Angkutan Barang 

Alamat Perusahaan : Jl. Gubeng Masjid, Pacar Keling, SBY 

Tanggal  : 27 Januari 2020 – 06 Maret 2020 

1.5.2 Obyek Penelitian 

 
Program Studi : D3 Manajemen Pemasaran 

Universitas/Fakultas : Universitas Airlangga/Vokasi 

Topik : Brosur 

Judul : Penerapan model AIDA untuk mengukur efektivitas 

rancangan media promosi brosur pada niat pembelian produk jasa angkutan barang 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 8 Surabaya 

 

 

 

 

1.5.3 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian Tugas Akhir 

 

No Keterangan Jan 

2020 

Feb 

2020 

Mar 

2020 

April 

2020 

Mei 

2020 

Jun 

2020 

1 

4 

2 3 1 

4 

2 3 1 

4 

2 3 1 

4 

2 3 1 

4 

2 3 1 

4 

2 3 

1 Pengajuan 

Proposal 

Permohonan 

Izin Tugas 

Akhir 

                        

2 Penentuan                         
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 Dosen 

Pembimbing 

                        

3 Pembekalan 

Tugas Akhir 

                        

4 Praktik Kerja 

Lapangan 

                        

5 Penentuan 

Topik dan 

Judul 

                        

6 Konsultasi 

Penyusunan 

Laporan 

Tugas Akhir 

                        

7 Penyusunan 

Laporan 

Tugas Akhir 

                        

8 Sidang Tugas 

Akhir 

                        


