
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

I.1 Latar Belakang 

  Industri penerbangan domestik dalam satu tahun terakhir mengalami 

penurunan dibanding beberapa tahun ke belakang. Kepala Badan Pusat Statistik 

(BPS) Suhariyanto menyatakan bahwa “Kita tahu apa yang terjadi pada 

penerbangan domestik. Di satu sisi, ada kenaikan harga tiket. Di sisi lain, 

transportasi untuk darat juga semakin bagus, sehingga konsumen mempunyai 

pilihan untuk menggunakan moda transportasi yang lebih banyak,”. Badan Pusat 

Statistik (BPS) mencatat terjadinya penurunan penumpang pada rute domestik di 

tahun 2019, dari 28,89 juta menjadi 23,98 juta. Tak hanya itu, hal ini terjadi pula 

pada rute internasional, pada tahun 2019 jumlah penumpang turun menjadi 1,49 

juta dari 1,54 juta penumpang tercatat sejak bulan April 2018. Namun begitu, jika 

diakumulasikan jumlah penumpang pesawat rute internasional sejak bulan Januari-

April 2019 masih mengalami kenaikan sebesar 3,21 persen hingga 5,9 juta 

penumpang (Makki,2019). 

Namun begitu, pesawat sebagai moda transportasi udara masih menjadi 

pilihan utama untuk berpergian jauh. Hal ini didukung dengan wilayah geografis 

Indonesia yang cukup luas sehingga memerlukan transportasi yang cepat, aman, 

dan nyaman. Selain itu, meningkatnya industri pariwisata di Indonesia juga menjadi 

pendukung meningkatnya industri transportasi udara ini. Peningkatan industri 

pariwisata juga terlihat pada wisatawan nusantara ke luar negeri, Asnawi Bahar 

selaku ketua umum Association of The Indonesian Tours and Travel 
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Agencies (ASITA) menyatakan “Minat wisatawan nusantara (wisnus) untuk ke luar 

negeri semakin tinggi seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun ini kami 

prediksi ada peningkatan sebesar 10 persen dari tahun lalu, yang mencapai sekitar 

8 juta,” (Petriella, 2018). Hal ini didukung oleh jumlah wisatawan yang terus 

meningkat dari tahun 2013 sampai 2016. Pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia 

dan melonjaknya biaya penerbangan domestik memberikan alternatif bagi 

masyarakat lokal untuk lebih mencoba berpergian ke luar negeri. Hal ini tentunya 

yang mendukung meningkatnya penggunaan pesawat sebagai satu-satunya pilihan 

transportasi terutama untuk berpergian ke luar negeri. 

Situasi industri transportasi udara di Indonesia saat ini menjadi tantangan 

besar bagi para pebisnis di bidang ini, di satu sisi industri ini mengalami banyak 

penurunan penumpang karena faktor utama yaitu harga, namun di sisi lain industri 

pariwisata yang sedang berkembang pesat membuka peluang yang besar pada 

industri Aviasi. Pada saat ini, dengan semakin berkembangnya destinasi wisata, 

masyarakat banyak memanfaatkan waktu liburan untuk berwisata ke luar kota 

bahkan luar negeri. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap permintaan 

transportasi udara, hal ini sejalan dengan pernyataan Button (2010) bahwa, 

“permintaan terhadap transportasi penumpang naik setiap tahun pada saat musim 

liburan (seasonal peaks) (p. 78). 

Berbagai faktor yang baik dan buruk tersebut menjadi pendorong bagi 

berbagai perusahaan penerbangan untuk semakin bersaing. Perusahaan 

penerbangan harus memiliki strategi yang tepat dalam upaya mencapai tujuan 

perusahaan. Upaya yang dilakukan diantaranya peningkatan kualitas pelayanan, 
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keamanan, kenyamanan, serta yang terpenting startegi pemasaran. Tjiptono (2002) 

menyatakan bahwa strategi pemasaran merupakan dasar yang fundamental untuk 

mencapai tujuan perusahaan, dengan strategi pemasaran sebuah perusahaan dapat 

menunjukan keunggulan terhadap pasar yang dituju (h. 6). Dewasa ini pula 

konsumen semakin selektif dan cerdas dalam memilih layanan penerbangan, mulai 

dari faktor keamanan dan kenyamanan, fasilitas dan ketepatan waktu, serta harga 

yang ditawarkan. 

Cathay Pacific Airways Indonesia merupakan salah satu perusahaaan 

pesaing kuat dalam industri ini. Sebagai maskapai penerbangan Internasional 

Cathay Pacific Airways merupakan maskapai berbintang lima terbaik dari empat 

maskapai lainnya pada tahun 2003 dan 2005. Cathay Pacific Aiways terbentuk 

sejak 1946 yang muncul dari gagasan untuk menerbangkan barang-barang yang 

sangat dibutuhkan dari Australia ke Cina pasca-perang. Kurang dari 30 tahun sejak 

terbentuk Cathay Pacific Airways terbang dengan penerbangan transpasifik 

pertamanya.  

Visi Cathay Pacific Airways sederhana yaitu untuk menjadi maskapai 

penerbangan terbaik di dunia, menjadi yang terbaik artinya unggul dalam segala hal 

termasuk mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan karyawan dan pelanggan, 

memberikan kontribusi kepada masyarakat di lingkungan penerbangan dan 

meningkatkan kinerja lingkungan. Saat ini Cathay Pacific Airways berpusat di 

Hongkong dan melayani lebih dari satu juta penumpang ke 200 destinasi di seluruh 

dunia dengan 137 armada.  
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Namun begitu, dalam beberapa tahun terakhir Cathay Pacific Airways 

Indonesia mengalami penurunan dalam segi brand awareness dan brand image di 

masyarakat. Menurut data yang penulis dapatkan per Juni 2019 Cathay pacific 

Airways Indonesia menduduki peringkat ke 7 dengan tingkat awareness sebesar 69 

persen, peringkat pertama diduduki oleh Garuda Indonesia dengan tingkat 

awareness sebesar 100 persen disusul oleh AirAsia, Singapore Airlines, Emirates, 

dan Malaysia Airlines. Selain itu, para responden lebih memilih mengkonsiderasi 

untuk menggunakan Garuda Indonesia, Singapore Airlines, dan AirAsia dibanding 

Cathay Pacific yang berada di peringkat ke 5 (Brand Ecosystem Tracker Cathay 

Pacific Airways, 2019).  

Brand image Cathay Pacific Airways juga mengalami penurunan akibat 

pemberitaan buruk yang tersebar di masyarakat. Diawali dengan pemecatan pilot 

dan kabin kru yang terlibat dalam demo unjuk rasa pro-demokrasi di hongkong, 

pengunduran diri CEO Rupert Hogg pada 16 Agustus 2019 lalu, hingga 9,4 juta 

data penumpang yang dibobol. Meskipun hal ini tidak menimpa secara langsung 

konsumen Cathay Pacific Airways Indonesia, namun citra Cathay Pacific Airways 

di Indonesia menjadi tidak cukup baik, banyak penumpang menjadi cemas akibat 

rusuhnya situasi di Hongkong saat ini, dan menganggap Cathay Pacific Airways 

merupakan maskapai yang kurang bisa diandalkan. 

  Melalui situasi yang ada semakin mendorong Cathay Pacific Airways untuk 

tidak menutup mata namun juga peduli terhadap permasalahan konsumen. 

Banyaknya kompetitor yang dapat mengkomunikasikan pelayananan nya dengan 

lebih baik ke konsumen menjadi motivasi Cathay pacific Airways untuk 
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memperbaiki aspek ini. Dalam ranah komunikasi aspek ini disebut komunikasi 

pemasaran, komunikasi pemasaran memiliki peran yang penting dalam membentuk 

citra sebuah merk (brand image), selain itu komunikasi pemasaran juga dapat 

mengembangkan kesadaran konsumen akan produk dan jasa yang ditawarkan 

sebuah perusahaan atau dikenal sebagai brand awareness. Hal ini sejalan pula 

dengan pernyataan pada temuan penelitian (Lukman,2004) bahwa brand image dan 

brand awareness  berpengaruh dengan baik pada keputusan dan kepuasan 

pembelian. 

Sebelum membangun sebuah citra dan kesadaran merek, sebuah brand 

harus menentukan sasaran pasar (target market) terlebih dahulu. Hal ini penting 

karena setiap target market memiliki perilaku konsumen yang berbeda. Nantinya 

perilaku konsumen akan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam memilih 

alat komunikasi pemasaran (marketing communications tools), dengan memahami 

perilaku konsumen ini akan membantu sebuah perusahaan untuk melakukan 

kegiatan komunikasi pemasaran secara terarah dan terfokus. 

Kian berkembangnya era digital saat ini, menghadapkan manusia dengan 

kenyatan bahwa manusia tidak dapat terlepas dengan paparan iklan yang 

merupakan hasil nyata atau tangible dari komunikasi pemasaran. Persaingan antar 

perusahaan untuk menjadi yang terunggul pula mendorong perusahaan untuk 

menggerakan aspek komunikasi pemasaran baik secara offline maupun online. 

Oleh karena itu, dewasa ini perusahaan menerapkan komunikasi pemasaran terpadu 

melalui marketing communications tools yang terdiri dari media periklanan, 

periklanan interaktif dan respon langsung, place advertising, store signage and 
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point-of-purchase advertising, promosi yang berorientasi pada konsumen dan 

pedagang, acara pemasaran dan sponsor, public relations yang berorientasi pada 

pemasaran dan publisitas, penjualan pribadi, media sosial, dan pemasaran secara 

online.  

Cathay Pacific Airways sebagai salah satu perusahaan penerbangan juga 

menerapkan komunikasi pemasaran terpadu melalui marketing communication mix 

untuk mencapai kesuksesan dan kepuasan pelanggan, hal ini juga dilakukan untuk 

membangun kembali brand image dan brand awareness yang baik kepada 

konsumen, terlebih lagi dengan situasi yang terjadi pada saat ini. Memandang 

pentingnya aktivitas komunikasi pemasaran dalam meningkatkan brand image dan 

brand awareness, pemagang tertarik untuk mengangkat topik pembahasan tentang 

“Aktivitas Marketing Communication dalam Meningkatkan Brand Image dan 

Brand Awareness di Cathay Pacific Airways Indonesia” 

I.2 Tujuan Magang 

Tujuan yang ingin dicapai pemagang dalam pelaksanaan magang yaitu: 

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran terpadu yang diterapkan 

Cathay Pacific Airways Indonesia dalam meningkatkan brand image dan 

brand awareness. 

2. Untuk mempelajari proses komunikasi pemasaran terpadu yang diterapkan 

Cathay Pacific Airways Indonesia dalam meningkatkan brand image dan 

brand awareness.  
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I.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

Penulis ditempatkan di Cathay Pacific Airways Indonesia dan ditempatkan 

pada Departemen Customer and Commercial sebagai marketing communication 

yang menangani kegiatan komunikasi pemasaran, di mana pekerjaan penulis akan 

dipertanggungjawabkan kepada marketing and public relations manager.  Adapun 

Batasan penulis adalah melaksanakan aktivitas marketing communication yang 

berfokus pada advertising, sales promotion, public relations, event marketing dan 

social media di Cathay Pacific Airways Indonesia. 

I.4 Lokasi dan Waktu Magang  

Lokasi magang penulis bertempat di Cathay Pacific Airways Indonesia pada 

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, 

Jakarta Selatan. Proses pelaksanaan magang dilakukan dalam waktu empat bulan 

dimulai dari bulan Agustus 2019 sampai November 2019. 


