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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Dalam era pasar bebas saat ini, persaingan dunia usaha yang semakin ketat 

menuntut perusahaan agar dapat lebih melakukan inovasi dalam melakukan 

usahanya. Perusahaan dituntut pula untuk dapat memiliki value added dalam 

setiap bidang usahanya agar dapat bersaing dengan competitor, apalagi saat ini 

masyarakat ataupun konsumen semakin kritis terhadap kebutuhan dan keinginan 

mereka. Kini masyarakat ataupun konsumen tidak hanya butuh barang dan jasa 

tertentu, melainkan juga barang dan jasa dengan mutu yang baik dan harga yang 

kompetitif. 

Namun hal tersebut bukanlah merupakan hal yang mudah, mengingat 

beberapa perubahan dapat terjadi setiap saat, baik perubahan pada diri pelanggan, 

seperti selera maupun beberapa aspek psikologis sosial dan kultur pelanggan. 

Tugas untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan menjadi tantangan 

manajerial yang tidak ringan. Pada dekade terakhir, peningkatan kualitas akan jasa 

yang ditawarkan semakin banyak mendapatkan perhatian bagi perusahaan. Hal ini 

disebabkan karena kualitas jasa dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai 

keunggulan kompetitif. Dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan yang baik 

maka dapat menimbulkan suatu kepuasan konsumen, dan berkemungkinan besar 

menarik konsumen baru. Hal tersebut sangat menguntungkan perusahaan, karena 

dengan terpenuhinya kepuasaan konsumen, konsumen tidak akan melirik 

perusahaan lain. Kemungkinan besar terjadi promosi gratis dalam bentuk word of 

mouth yang dilakukan konsumen yang telah terpuaskan kepada konsumen 

lainnya. 

Implementasi kualitas pelayanan yang dilakukan oleh suatu perusahaan 

yang bergerak di bidang jasa adalah dengan memberikan kualitas pelayanan 

(service) yang terbaik bagi konsumen dengan tujuan untuk menciptakan 

kepuasaan kepada konsumen. Kualitas yang diberikan perusahaan, akan 
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memberikan persepsi konsumen terhadap kualitas yang diberikan kepadanya. 

Seringkali terdapat perbedaan antara harapan konsumen dengan persepsi 

konsumen terhadap kualitas yang diberikan perusahaan. 

Melihat kenyataan tersebut, tidak dipungkiri lagi bahwa setiap perusahaan 

akan melakukan berbagai cara untuk menarik minat masyarakat, salah satunya 

dengan meningkatkan kualitas pelayanan serta kualitas jasa yang akan 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

Kualitas pelayanan atau kualitas jasa merupakan indikator mutu atau 

kualitas dari keberadaan jasa yang sedang digunakan. Menurut Kotler (2007: 66) 

menyatakan bahwa total quality management dapat tercapai apabila terus 

dilakukan pengembangan dan peningkatan kualitas secara menyeluruh, baik dari 

segi proses, produk, maupun pelayanan. Pada intinya, perbaikan mutu secara 

berkala dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ditawarkan, 

sampai konsumen dapat merasakan manfaat jasa tersebut. 

Perusahaan harus dapat mendesain kualitas pelayanan, yaitu melalui lima 

dimensi jasa yang lebih unggul dari pesaing-pesaingnya untuk mengantisipasi 

agar perusahaan mampu bersaing dan dapat memberikan pelayanan yang 

maksimal. Lima dimensi jasa tersebut menurut Lovelock (2008:98) adalah 

keberwujudan (tangible), keandalan (reliability), daya tangkap (responsiveness), 

jaminan (assurance), dan empati (empathy). 

Bentuk dan macam-macam pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan 

yang satu dapat berbeda dengan perusahaan lain. Masing-masing perusahaan 

berusaha melakukan pelayanan yang baik agar konsumen terpuaskan. 

Seperti halnya PT Pos Indonesia (Persero), sebagai perusahaan perseroan 

yang berdiri sendiri dalam menentukan nasibnya maka PT Pos Indonesia sebagai 

konsekuensi dari perubahan Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas 

dihadapkan pada berbagai tantangan, diantaranya munculnya para pesaing yang 

mengharuskan perusahaan untuk lebih giat meningkatkan mutu pelayanan dan 

jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk para 

pelanggannya. 
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Kualitas pelayanan akan dihasilkan oleh operasi yang dilakukan 

perusahaan, dan keberhasilan proses operasi perusahaan ditentukan oleh banyak 

faktor, antara lain faktor karyawan, sistem, teknologi, dan keterlibatan nasabah. 

Berdasarkan pernyataan diatas, jika PT Pos Indonesia ingin memuaskan para 

konsumennya, maka sudah seharusnya tingkat pelayanan yang diberikan sama 

atau bahkan melebihi ekspektasi mereka dalam memuaskan para konsumenya. 

PT Pos Indonesia (Persero) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa maka perlu untuk mengetahui apa yang diinginkan pelanggan, kapan 

pelanggan menginginkan, dan bagaimana pelanggan menginginkan.  

Layanan bisnis logistik merupakan salah satu layanan jasa dari PT Pos 

Indonesia (Persero) dan merupakan bisnis yang semakin menarik dan 

menggiurkan bagi perusahaan lain, hal ini dapat terlihat dari semakin 

menjamurnya perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang logistik, 

baik perusahaan jasa titipan ataupun perusahaan kargo. 

Untuk memenangkan persaingan, khususnya di bidang pengiriman jasa 

(Logistik), PT Pos Indonesia Kantor Pos Besar Asia Afrika Bandung harus bisa 

memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya. Peningkatan kualitas 

akan jasa yang ditawarkan sangat berpengaruh terhadap pelanggan, hal ini 

disebabkan karena kualitas pelayanan dapat digunakan sebagai alat untuk 

mencapai keunggulan kompetitif, disamping itu peningkatan kualitas pelayanan 

yang baik juga dapat menimbulkan loyalitas kepuasan pelanggan, sekaligus 

menciptakan loyalitas pelanggan. Hal tersebut sangat menguntungkan perusahaan, 

karena melalui terpuaskannya kebutuhan pelanggan, pelanggan tidak akan melirik 

perusahaan lain. 

Beberapa upaya yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia Kantor Pos Besar 

Asia Afrika Bandung guna meningkatkan kualitas pelayanan pada layanan 

pengiriman barang, mail dan kilat khusus adalah: pengembangan produk-produk 

yang berbasis teknologi informasi. Meningkatkan pencapaian target ketepatan 

waktu pengiriman barang/paket/surat, perbaikan lokasi pelayanan agar dibuat 

lebih nyaman baik untuk karyawan maupun untuk konsumen dan fasilitas lebih 

dilengkapi agar membuat pelanggan merasa puas. 
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Di bawah ini merupakan data penjualan jasa/produk pos logistik regional 

Bandung yaitu, pengiriman barang, kilat khusus, EMS, dan bisnis ekspres. Data 

tersebut dapat menjelaskan bahwa data penjualan produk PT Pos mengalami 

penurunan dan akan dijelaskan lebih lanjut dalam grafik di bawah ini. 

 

Tabel 1.1 

Data Penjualan Jasa/Produk Pos Regional Bandung yaitu, Pengiriman 

Barang, Kilat Khusus, EMS, dan Bisnis Ekspres 2009 - 2011 

 

Sumber : Bagian data statistic PT POS (data telah diolah). 

 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang membahas mengenai kualitas pelayanan pada Kantor Pos Besar 

Asia Afrika Bandung (Persero) sebagai objek penelitian serta pengaruhnya 

terhadap Kepuasan Konsumen. Untuk itu penulis mengajukan skripsi dengan 

judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Logistik pada Kantor Pos Besar Asia Afrika Bandung.” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap kualitas pelayanan Pos Logistik 

yang diberikan oleh Kantor Pos Besar Asia Afrika Bandung. 

2. Bagaimana tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh Kantor Pos Besar Asia Afrika Bandung. 

3. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

Kantor Pos Besar Asia Afrika Bandung . 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sedangkan tujuan dari penelitan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap Kualitas 

pelayanan yang diberikan Kantor Pos Besar Asia Afrika Bandung  khususnya 

dibagian Logistik. 

2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen di Kantor Pos Besar Asia 

Afrika Bandung. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen pada Kantor Pos Besar Asia Afrika Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Kegunaan bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan 

dibidang pemasaran khususnya menyangkut kualitas pelayanan yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen. 

2. Kegunaan bagi Perusahaan 

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan informasi yang berguna bagi 

kegiatan pemasaran yang dilakukan terhadap jasa yang dihasilkan dan 

dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan-keputusan 

perusahaan yang berkaitan dengan pengembangan kualitas pelayanan  dengan 

kepuasan konsumen. 
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3. Kegunaan bagi Akademis 

Penelitian ini dilakukan sebagai masukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan 

pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan 

bacaan yang diharapkan akan menambah wawasan pengetahuan bagi yang 

membacanya terutama mengenai masalah kualitas pelayanan dan kepuasan 

konsumen dan juga merupakan alat evaluasi akademik, sejauh mana 

mahasiswa mampu untuk mendeskripsikan pengetahuan dan skill yang 

didapat di bangku kuliah sebagai alat pembanding keadaan nyata yang di 

alami sewaktu mahasiswa melakukan penelitian. 

4. Kegunaan bagi Masyarakat Umum 

Sekiranya penelitian ini dapat di jadikan sebagai informasi tambahan yang 

mungkin berguna lagi sebagai referensi penelitian lebih lanjut. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

1.5.1  Kerangka Pemikiran 

 Dalam industri jasa, kegiatan pelayanan merupakan suatu hal yang sangat 

penting, jadi untuk menjaga agar penyediaan dan konsumsi jasa tetap dapat 

dipertahankan dan dapat berjalan dengan lancar, dirasakan perlunya penyusunan 

strategi yang tepat dan efektif agar tujuan-tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Dalam hal ini perlu dijabarkan pengertian jasa dari Kotler dan Amstrong 

(2009:11), adalah sebagai berikut: 

 “Segala aktivitas atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh suatu 

kelompok kepada yang lainnya, yang pada dasarnya tidak nyata dan 

tidak berakibat pada kepemilikan apapun.” 

Jasa mempunyai sifat tidak berwujud, karena tidak bisa dilihat, dirasakan, 

diraba, didengar, atau dicium sebelum ada transaksi pembelian. Suatu bentuk jasa 

tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, apakah sumber itu berupa orang atau 

mesin. Jasa sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah karena jasa itu sangat 

tergantung kepada siapa yang menyajikan, kapan dan dimana disajikan, jasa jelas 

tidak dapat disimpan. Daya tahan suatu jasa tidak akan menjadi masalah bila 

permintaan selalu ada. 
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Menurut Fandy Tjiptono (2009:6) menyatakan bahwa penawaran suatu 

perusahaan kepada pasar biasanya mencakup beberapa jenis jasa. Komponen jasa 

ini dapat merupakan bagian kecil ataupun bagian utama dari keseluruhan 

penawaran tersebut. Pada kenyataannya penawaran dapat bervariasi dari dua 

kutub ekstrim yaitu, murni berupa barang pada satu sisi saja dan jasa murni pada 

sisi lainnya. Berdasarkan kriteria ini, penawaran suatu perusahaan dapat 

dibedakan menjadi lima kategori: 

1. Produk fisik murni 

Penawaran semata-mata hanya terdiri atas produk fisik. Misalnya sabun 

mandi, pasta gigi, atau sabun cuci, tanpa ada jasa atau pelayanan yang 

menyertai produk tersebut. 

2. Produk fisik dengan jasa pendukung 

Pada kategori ini penawaran terdiri atas suatu produk fisik yang disertai 

dengan satu atau beberapa jasa untuk meningkatkan daya tarik pada 

konsumennya. Misalnya produsen mobil harus memberikan penawaran yang 

jauh lebih banyak daripada hanya sekedar jual mobil saja, yaitu meliputi jasa 

pengantaran, reparasi, dan sebagainya. 

3.  Campuran (Hybrid) 

Penawaran terdiri dari barang dan jasa yang sama besar porsinya. 

4.  Jasa utama yang didukung dengan barang dan jasa minor 

Penawaran terdiri atas suatu jasa pokok bersama-sama dengan jasa tambahan 

atau barang-barang pendukung. Contohnya penumpang pesawat yang 

membeli jasa transportasi, selama perjalanannya ada beberapa unsur produk 

fisik yang terlibat, misalnya makanan dan minuman, majalah, dan lain-lain. 

5. Jasa murni 

Penawaran hampir seluruhnya berupa jasa. Misalnya pemijatan, fisioterapi 

dan lain-lain. 

Dalam mengevaluasi jasa yang bersifat intangible (tidak berwujud), 

konsumen umumnya menggunakan beberapa atribut atau faktor, menurut 

Parasuraman, et al yang dikutip oleh Fandy Tjiptono (2009:70) yaitu, sebagai 

berikut: 
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1. Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

2. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf dan karyawan untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

3. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, risiko atau 

keragu-raguan. 

4. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, dan memahami para kebutuhan pelanggan. 

5. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, 

dan sarana komunikasi. 

Faktor utama yang membedakan perusahaan-perusahaan jasa adalah 

kualitas pelayanan pelanggan. Para pelanggan semakin piawai dalam permintaan 

mereka dan semakin menuntut standar pelayanan yang lebih tinggi. Banyak 

perusahaan jasa besar telah terjaga dari kebutuhan untuk memperbaiki pelayanan 

pelanggan guna bersaing dalam lingkungan jasa yang kompetitif saat ini. 

Sedangkan pengertian dari pelayanan pelanggan menurut Adrian Payne yang 

dialihbahasakan oleh Fandy Tjiptono (2009:219), adalah sebagai berikut: 

 “Pelayanan pelanggan adalah segala kegiatan yang dibutuhkan untuk 

menerima, memproses, menyampaikan, dan memenuhi pesanan 

pelanggan dan untuk menindaklanjuti setiap kegiatan yang 

mengandung kekeliruan.” 

 

Pada dasarnya usaha memuaskan konsumen merupakan suatu usaha untuk 

mengembangkan kualitas barang atau jasa perusahaan ke arah memuaskan 

kebutuhan konsumen, yang sesuai atau melebihi kriteria yang diinginkan oleh 

konsumen. 

 Adapun pengertian kepuasan pelanggan menurut Tjptono (2009:138) 

adalah sebagai berikut: 

 “Kepuasaan pelanggan sebagai perasaan senang atau kecewa 

sesesorang terhadap suatu produk setelah ia membandingkan 

hasil/prestasi produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil 

produk yang diharapkan. Jika kinerja memenuhi harapan, maka itu 

artinya pelanggan puas. Tetapi jika kinerja sesuai harapan pelanggan, 

maka hal ini pelanggan puas.” 
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 Customer satisfaction diawali dari produk atau jasa yang ia gunakan. 

Semakin menyenangkan suatu produk atau jasa, semakin mudah penggunaannya 

dan semakin jarang mengalami kerusakan, maka konsumen akan semakin puas. 

 Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kepuasan seseorang, dan 

tentu saja setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda dalam menilai tingkat 

kepuasan yang mereka peroleh. Seseorang mungkin akan merasa puas terhadap 

produk yang dibelinya karena harganya murah, kualitasnya baik, warnanya 

menarik, desainnya bagus. Sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk 

melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut. Di samping itu faktor-

faktor lain yang dapat diberikan kepada konsumen, di mana pelayanan yang 

diberikan haruslah dilakukan dengan baik, sehingga pelayanan yang kita berikan 

tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi selain memuaskan juga 

menyenangkan pelanggan. 

 Memuaskan konsumen adalah pertahanan yang paling baik dalam 

melawan persaingan yang ada ataupun untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

Dengan memuaskan konsumen, berarti merupakan kunci dalam mempertahankan 

konsumen yang telah ada.  

Dalam mengevaluasi kepuasan terhadap suatu perusahan tertentu, faktor-

faktor penentu yang digunakan bisa berupa kombinasi dari faktor penentu 

kepuasan terhadap produk dan jasa. Umumnya yang sering digunakan konsumen 

adalah aspek pelayanan dan kualitas barang atau jasa yang dibeli. Kepuasan 

pelanggan dapat tercapai apabila service performance sekurang-kurangnya sama 

atau melebihi dari yang diharapkan oleh pelanggan. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: “Jika pelayanan terhadap 

pelanggan sesuai dengan harapan, maka kepuasan pelanggan akan 

tercapai”. 

 

1.5.2 Hipotesis 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat 

dikemukakan hipotesis sebagai berikut : “Jika Pelaksanaan Kualitas Pelayanan 

baik maka Kepuasan Konsumen pun Meningkat”. 
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1. 6 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2010:29) adalah 

sebagai berikut:  

“Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu  hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat  kesimpulan yang lebih luas.” 

 

Metode Deskriptif digunakan untuk menggambarkan rumusan masalah ke 

satu, dua dan tiga. Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-

masalah  yang ada dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data tersebut 

akan dikumpulkan, dianalisis dan diproses lebih lanjut sesuai dengan teori- teori 

yang telah dipelajari, jadi dari data tersebut akan ditarik kesimpulan. 

 

1.7 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mengetahui atau memperoleh data di lapangan, maka perlu 

dilakukan pengumpulan data. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, penulis 

menggunakan dua teknik pengumpulan data yang lazim dipakai dalam penulisan 

ilmiah yaitu sebagai berikut : 

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu, yang dilakukan dengan 

membaca buku-buku dan majalah yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti, skripsi maupun thesis sebagai acuan penelitian terdahulu, dan dengan 

cara browsing di internet untuk mencari artikel-artikel serta jurnal-jurnal atau 

data-data yang dapat membantu hasil dari penelitian. 

2. Studi Lapangan (Field Research) 

Angket (Kuesionare), angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada 

responden untuk menggali data sesuai dengan permasalahan penelitian. 

Menurut Masri Singarimbum, pada penelitian survei, penggunaan angket 

merupakan hal yang paling pokok untuk pengumpulan data di lapangan. Hasil 

kuesioner inilah yang akan diangkakan (kuantifikasi), disusun tabel-tabel dan 

dianalisa secara statistik untuk menarik kesimpulan penelitian. 
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1.8 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap PT Pos 

Indonesia (Persero). Penelitian ini dilakukan secara langsung ke PT Pos Indonesia 

Kantor Pos Besar Asia Afrika Bandung yang beralamat di Jln Asia Afrika No.49. 

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2013 sampai dengan Januari 2014. 

 

 

 

 

 

 

 


