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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Ketatnya persaingan bisnis yang terus berkembang pesat akibat dari 

pertumbuhan ekonomi yang cepat membuat para pelaku bisnis terus 

mengembangkan usahanya dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan terus 

melakukan inovasi. Perkembangan dan persaingan bisnis di Indonesia sangat 

menarik untuk diteliti terlebih dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi 

Asean (MEA) yang membuka kesempatan bagi pengusaha asing untuk dapat 

melakukan bisnis dan mengembangkan usahanya di pasar lokal. Perkembangan 

ekonomi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

berkembang begitu cepat. 

Salah satunya seperti persaingan yang terjadi pada perusahaan yang 

bergerak pada bidang jasa pengiriman barang. Dengan munculnya berbagai 

perusahaan baru yang bergerak di bidang yang sama, membuat perusahaan lama 

terus mengembangkan inovasi dan juga meningkatkan infrastruktur 

pendistribusian di berbagai wilayah di Indonesia maupun di luar negeri. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diharapkan masyarakat 

dan demi memperbaiki brand image perusahaan. Jasa pengiriman barang saat ini 

tidak hanya digunakan oleh masyarakat saja, namun juga digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan khususnya pada saat ini banyak situs belanja online yang 

bekerja sama dengan perusahaan jasa untuk mendistribusikan produknya ke 

berbagai wilayah.  

Dalam industri jasa pengiriman barang sangat mengedepankan kualitas 

pelayanan kepada pelanggan. Karena dalam industri di bidang ini, pelanggan 

sangat mengharapkan kualitas pelayanan yang baik. Salah satu contohnya adalah 

menginformasikan mengenai program-program yang dijalankan perusahaan, 

menjaga hubungan baik dengan pelanggan, memberikan pelayanan yang baik 

dengan mengirim paket pelanggan sampai tujuan dengan tepat waktu dan barang 

dalam keadaan utuh atau tidak rusak sehingga memberikan kepuasan terhadap 

pelanggan. Tetapi apabila pelanggan merasa kurang puas atau tidak nyaman 
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dengan pelayanan yang diberikan seperti paket tidak sampai tujuan dan tidak tepat 

waktu serta paket mengalami kerusakan maka, bukan tidak mungkin pelanggan 

akan pergi mencari perusahaan jasa pengiriman barang yang lain. 

PT. Pos Indonesia Persero merupakan perusahaan pertama di Indonesia 

yang bergerak di bidang jasa pengiriman. Pada awal didirikan pos indonesia 

hanya melakukan pelayanan pengiriman surat. Seiring berkembangnya 

infrastruktur dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi membuat pos indonesia 

melakukan inovasi dengan menerima pelayanan pengiriman barang atau paket. 

Dengan memanfaatkan infrastruktur, pos indonesia sudah memiliki lebih dari 24 

ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen kota kabupaten bahkan, mencakup 

lokasi terpencil di Indonesia hingga hampir mencapai 100 lokasi.  

PT. Pos Indonesia Persero pada saat ini dihadapkan dengan dunia 

peersaingan dalam jasa pengiriman barang merasa perlu untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan jasa yang inovatif dan dapat dipercaya sesuai dengan visinya 

menjadi perusahaan pos terpercaya karena agar dapat lebih unggul dari para 

kompetitor seperti JNE, TIKI, Pandu Logistic, First Logistic dll.   

Dilihat dari sejarah perusahaan, Pos Indonesia merupakan perusahaan jasa 

pengiriman paket tertua dan pertama di Indonesia, dibandingkan dengan para 

kompetitornya yang masih bisa dikatakan sebagai perusahaan baru naik daun. 

Tetapi kompetitor dari Pos Indonesia lebih eksis dikalangan masyarakat dan 

banyak digunakan oleh masyarakat terlebih dalam bisnis online shop 

dibandingkan Pos Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena adanya kekurangan 

dalam hal pelayanan yang diberikan oleh Pos Indonesia seperti, keterlambatan 

dalam pengiriman, hilangnya paket sampai rusaknya paket kiriman.     

Sudah banyak situs belanja online yang bekerja sama dengan perusahaan 

jasa pengiriman barang. Seperti beberapa situs belanja online ternama yang mana 

mereka menggunakan beberapa jasa pengiriman barang selain pos indonesia.  
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(Gambar 1. Situs Belanja Online Lazada) 

 

(Gambar 2. Situs Belanja Online Blibli) 
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(Gambar 3. Situs Belanja Online Elevania) 

Berdasarkan dari beberapa potongan gambar diatas, dapat dikatakan bahwa 

banyak situs belanja online menggunakan jasa pengiriman barang selain pos 

indonesia. Hal ini dapat memperkuat bahwa pos indonesia sudah kalah eksis dan 

dapat dikarenakan Pos Indonesia merupakan perusahaan yang sudah sangat lama 

berdiri, hal ini dapat dijadikan alasan kenapa masyarakat lebih memilih 

perusahaan jasa yang lain. Pertumbuhan ekonomi yang cepat menyebabkan 

perubahan perilaku masyarakat yang selalu mengikuti perkembangan zaman, hal 

ini menjadi tugas bagi Pos Indonesia untuk terus memperbaiki brand image dan 

peningkatan dalam kualitas pelayanan dan terus melakukan inovasi agar 

masyarakat lebih memilih menggunakan jasa Pos Indonesia. 

Persaingan yang kompetitif dalam industri jasa pengiriman barang pada saat 

ini membuat Pos Indonesia merasa tersaingi dan merasa kalah eksis dengan para 

kompetitornya. Pos Indonesia merasa sangat perlu untuk meningkatkan kualitas 

dan mengembangkan inovasi untuk menarik pelanggan sebanyak mungkin untuk 

menggunakan jasa Pos Indonesia sebagai perusahaan yang menyediakan jasa 

pengiriman barang dan membuat pelanggan untuk tetap loyalitas menggunakan 

jasa Pos Indonesia. Selain itu Pos Indonesia juga harus memiliki strategi 

perusahaan untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat. Selain untuk menarik 

dan membuat pelanggan untuk loyal, strategi perusahaan juga berfungsi dalam hal 

memperbaiki brand image. Dalam hal ini yang paling berperan adalah seorang 
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Public Relations. Karena ini merupakan tugas dari seorang Public Relaitons 

dalam suatu organisasi atau perusahaan.  

Public Relations atau humas memiliki peran yang sangat penting dalam 

setiap organisasi atau perusahaan, terlebih organisasi atau perusahaan tersebut 

sering berinteraksi dengan masyarakat luas. Posisi Public Relations dalam 

perusahaan untuk menjadi jembatan atau sebagai penghubung antara perusahaan 

dengan masyarakat. Kedudukan Public Relations dalam organisasi menurut Dr. 

Rex Harlow (Ruslan, 2010, hlm. 130) mengatakan bahwa Public Relations 

merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal 

balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan 

meningkatkan pembinaan kerja sama serta pemenuhan kepentingan bersama. Dari 

pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sangat penting membina hubungan 

baik antara organisasi dengan publik karena, organisasi membutuhkan dukungan 

dari publik dan juga sebaliknya. 

Di dalam semua perusahaan, Public Relations memiliki fungsi dalam 

memelihara hubungan baik secara internal (dengan para karyawan) dan eksternal 

(dengan para pelanggan atau semua pihak di luar perusahaan). Selain itu, Public 

Relations harus mempunyai perencanaan strategi yang matang karena, 

perkembangan industri jasa pengiriman barang saat ini sangat pesat sehingga, 

mengakibatkan persaingan sangat ketat dan keunggulan dalam strategi sangat 

menentukan dalam persaingan. 

 Suatu perusahaan memerlukan Public Relations untuk dapat mencapai 

tujuan dengan merencanakan strategi-strategi apa yang akan digunakan dan 

bagaimana cara penerapan stategi tersebut kepada perusahaan. Selain itu fungsi 

Public Relations di dalam sebuah perusahaan berfungsi membangun persepsi atau 

tanggapan dari masyarakat. Masyarakat akan membeli suatu produk jika produk 

itu dihasilkan oleh sebuah perusahaan yang memiliki citra baik dan sudah 

dipercaya sejak lama oleh masyarakat. Inilah yang menjadi tugas Public Relations 

dalam membentuk opini publik guna pencitraan yang baik oleh perusahaan 

sehingga menimbulkan minat dan kepercayaan dari masyarakat.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumampouw dkk (Volume 5, 

No.1, 2016) bahwa strategi Public Relations dapat dilakukan melalui media cetak 
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seperti newsletter, newspaper, brochure, flyer. Dapat dilakukan juga melalui 

online media, media direct dan indirect. 

Brand image atau citra merek suatu perusahaan harus dapat dipertahankan 

ditengah persaingan bisnis. Pos Indonesia mempunyai tugas yang bukan hanya 

mempertahankan brand image tetapi juga harus dapat memperbaiki brand image. 

Karena pada saat ini Pos Indonesia sudah banyak ditinggal oleh masyarakat, 

karena banyaknya masalah dalam hal pengiriman dan kurangnya inovasi. Masalah 

keterlambatan pengiriman sampai kerusakan pada paket membuat Pos Indonesia 

harus melakukan perbaikan pada brand image sehingga nama perusahaan tetap 

terjaga dan masyarakat tetap loyal kepada Pos Indonesia.   

Oleh karena itu, untuk dapat menarik kepercayaan mayarakat dan pelanggan 

dibutuhkan strategi yang tepat untuk dapat memperbaiki brand image perusahaan. 

Dan untuk menghasilkan kinerja yang baik dibutuhkan strategi dengan 

membangun Good Relationship dengan pelanggan. Strategi ini dilakuan dengan 

tujuan untuk membuat pelanggan nyaman dan puas agar tidak berpaling kepada 

kompetitor lain. Strategi yang akan digunakan oleh Pos Indonesia adalah strategi 

Public Relations PT. Pos Indonesia dalam upaya memperbaiki brand image 

perusahaan sesuai dengan masalah yang ingin diteliti oleh penulis. 

Dari uraian latar belakang masalah ini peneliti ingin mengetahui strategi 

Public Relations PT. Pos Indonesia dalam upaya memperbaiki brand image 

perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti Pos Indonesia khususnya 

Pos Indonesia Regional IV Jakarta. 

I.2  Rumusan Masalah 

Dari paparan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah:  

Bagaimana penerapan strategi yang digunakan Public Relations PT. Pos 

Indonesia Persero dalam upaya memperbaiki brand image perusahaan? 

I.3  Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan penelitian yang sudah dirumuskan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi public relations PT. Pos Indonesia 

Persero dalam upaya memperbaiki brand image perusahaan. 
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I.4  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan untuk 

mengembangkan ilmu komunikasi khususnya bidang Public Relations dan 

strategi Public Relations. 

b. Manfaat Praktiss 

Secara praktis dapat memberikan masukan untuk PT. Pos Indonesia dalam 

melaksanakan strategi Public Relations yang efektif untuk mempertahankan 

eksistensi perusahaan. 

I.5  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORITIS 

Bab ini berisi mengenai landasan teori pengertian komunikasi, pengertian 

komunikasi organisasi, public relations, strategi, brand image dan kerangka 

berpikir. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian, sifat penelitian, penentuan 

key informan dan informan, metode pengumpualn data, teknik analisis data, 

waktu dan lokasi penelitian. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi mengenai uraian umum secara mendalam mengenai 

objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk memberikan 

masukan kepada Public Relations PT. Pos Indonesia mengenai 

permasalahan yang diteliti dan menjadi acuan penyempurnaan penelitian 

yang dilakukan selanjutnya di PT. Pos Indonesia.  

DAFTAR PUSTAKA 
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Memuat referensi yang penulis gunakan untuk melengkapai pengumpulan 

data-data dalam proses pengerjaan penelitian. 

LAMPIRAN 

Berisi data-data pendukung untuk penelitian ini. 
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