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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pengaruh 

Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016 : 849) 

adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk 

watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dari pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya yang dapat membentuk atau 

mengubah sesuatu yang lain. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, 

pengaruh merupakan suatu daya yang ada atau timbul dari kualitas pelayanan terhadap 

profitabilitas. 

2.2 Kualitas   

2.2.1 Pengertian Kualitas  

         Menurut American society for Quality Control, kualitas adalah keseluruhan ciri-

ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam kemampuannya 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten 

(Lupiyoadi, 2001 : 144). Goetsh dan Davis mengemukakan bahwa kualitas merupakan 

suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 2006 : 51).  

       Menurut Buddy dalam Anis Wahyuningsih (2002 : 10), menyatakan bahwa : 

“Kualitas sebagai suatu strategi dasar bisnis yang menghasilkan barang dan jasa 

yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen internal dan eksternal, 

secara eksplisit dan implisit”. 
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  Sedangkan definisi kualitas menurut Kotler (2009 : 49) adalah seluruh ciri serta 

sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. Ini jelas merupakan definisi 

kualitas yang berpusat pada konsumen, seorang produsen dapat memberikan kualitas 

bila produk atau pelayanan yang diberikan dapat memenuhi atau melebihi harapan 

konsumen. 

 Berdasarkan beberapa definisi di atas, kualitas adalah suatu keseluruhan ciri 

dan karekteristik yang dimiliki suatu produk/jasa yang dapat memberikan kepuasan 

konsumen. Walaupun kualitas jasa lebih sulit didefinisikan dan dinilai dari pada 

kualitas produk, pelanggan atau knsumen tetap akan memberikan penilaian terhadap 

kualitas jasa, dan perusahaan perlu memahami bagaimana sebenarnya pengharapan 

pelanggan sehingga dapat merancang jasa yang ditawarkan secara efektif. 

2.2.2  Persepsi Terhadap Kualitas  

 Perspektif kualitas yaitu pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan 

kualitas suatu produk/jasa. Menurut Fandy Tjiptono (2006 : 52), mengidentifikasikan 

adanya lima alternatif perspektif kualitas yang biasa digunakan, yaitu :  

a. Transcendental Approach  

 Kualitas dalam pendekatan ini, dipandang sebagai innate excellence, 

dimana kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan 

dioperasionalisasikan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan dalam dunia seni, 

misalnya seni musik, seni drama, seni tari, dan seni rupa. Meskipun demikian 

suatu perusahaan dapat mempromosikan produknya melalui pernyataan-
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pernyataan maupun pesan-pesan komunikasi seperti tempat berbelanja yang 

menyenangkan (supermarket), elegan (mobil), kecantikan wajah (kosmetik), 

kelembutan dan kehalusan kulit (sabun mandi), dan lain-lain. Dengan demikian 

fungsi perencanaan, produksi, dan pelayanan suatu perusahaan sulit sekali 

menggunakan definisi seperti ini sebagai dasar manajemen kualitas. 

b. Product-based Approach  

 Pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan karakteristik 

atau atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan dalam 

kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut 

yang dimiliki produk. Karena pandangan ini sangat objektif, maka tidak dapat 

menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan, dan preferensi individual.  

c. User-based Approach  

 Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung 

pada orang yang memandangnya, sehingga produk yang paling memuaskan 

preferensi seseorang (misalnya perceived quality) merupakan produk yang 

berkualitas paling tinggi. Perspektif yang subjektif dan demand-oriented ini 

juga menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan dan 

keinginan yang berbeda pula, sehingga kualitas bagi seseorang adalah sama 

dengan kepuasan maksimum yang dirasakannya.  

d. Manufacturing-based Approach  

 Perspektif ini bersifat supply-based dan terutama memperhatikan 

praktik-praktik perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan 
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kualitas sebagai kesesuaian/sama dengan persyaratan (conformance to 

requirements). Dalam sektor jasa, dapat dikatakan bahwa kualitasnya bersifat 

operations-driven. Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang 

dikembangkan secar internal, yang seringkali didorong oleh tujuan peningkatan 

produktivitas dan penekanan biaya. Jadi yang menentukan kualitas adalah 

standar-standar yang ditetapkan perusahaan, bukan konsumen yang 

menggunakannya.  

e. Value-based Approach  

 Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Dengan 

mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, kualitas didefinisikan 

sebagai “affordable excellence”. Kualitas dalam perspektif ini bersifat relatif, 

sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang 

paling bernilai. Akan tetapi yang paling bernilai adalah barang atau jasa yang 

paling tepat dibeli (best-buy). 

2.3 Pelayanan   

 Pelayanan yang baik memungkinkan sebuah perusahaan memperkuat kesetiaan 

pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar (market share), karena itu pelayanan yang 

baik menjadi penting dalam operasi perusahaan. Menurut Stanton, service adalah 

kegiatan yang dapat diidentifikasikan dan tidak berwujud dan merupakan tujuan 

penting dari suatu rencana transaksi, guna memberikan kepuasan kepada konsumen 

(Hasibuan, 2012 : 72).  
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 Kotler mengemukakan pelayanan atau service adalah setiap kegiatan atau 

manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak pula berakibat kepemilikian sesuatu dan produksinya dapat atau 

tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik. Sedangkan menurut Hasibuan (2012 : 

152) pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa dari satu pihak kepada pihak lainnya. 

Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah, adil, cepat, 

tepat, dan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang 

menerimanya.  

 Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena ia merupakan 

proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan 

meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat (Moenir, 2010 : 27). 

 Berdasarkan beberapa definisi di atas layanan atau service adalah serangkaian 

kegiatan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang tidak berwujud dan 

bertujuan memberikan kepuasan kepada pihak yang dilayani. Adapun unsur-unsur 

pelayanan dalam memasarkan produknya produsen atau penjual selalu berusaha untuk 

memuaskan keinginan dan kebutuhan para pelanggan mereka dan berusaha mencari 

para pelanggan baru. Dalam usaha tersebut tidak terlepas dari adanya pelayanan. Agar 

loyalitas pelanggan semakin melekat erat dan pelanggan tidak berpaling pada 

pelayanan lain, penyedia jasa perlu menguasai lima unsur pelayanan yaitu :  

a. Cepat  

Yang dimaksud dengan kecepatan di sini adalah waktu yang digunakan 

dalam melayani konsumen minimal sama dengan batas waktu dalam 
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standar pelayanan yang ditentukan oleh perusahaan. Bila pelanggan 

menetapkan membeli suatu produk, tidak saja harga yang dinilai dengan 

uang tetapi juga dilihat dari faktor waktu. 

b. Tepat  

Kecepatan tanpa ketepatan dalam bekerja tidak menjamin kepuasan 

konsumen, karena tidak dapat memenuhi keinginan dan harapan 

konsumen. Oleh karena itu, ketepatan sangat penting dalam pelayanan.  

c. Aman  

Dalam melayani konsumen, para petugas pelayanan harus memberikan 

perasaan aman pada konsumen. Tanpa perasaan aman di dalam hatinya 

niscaya konsumen akan berpikir dua kali jika harus kembali ke tempat 

tersebut. Rasa aman yang dimaksudkan di sini adalah selain rasa aman 

fisik adalah rasa aman psikis. Dengan adanya keamanan maka seorang 

konsumen akan merasa tentram dan mempunyai banyak kesempatan 

untuk memilih dan memutuskan apa yang diinginkan.  

d. Ramah  

Dalam dunia pelayanan umumnya masih menggunakan perasaan dan 

mencampuradukkan antara kepentingan melayani dan perasaan sendiri. 

Jika penjual tersebut beramah tamah secara professional terhadap 

pelanggan, niscaya perusahaan dapat lebih meningkatkan hasil 

penjualan karena kepuasan pelanggan yang akan membuat pelanggan 

menjadi loyal.  
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e. Nyaman  

Jika rasa nyaman dapat diberikan pada pelanggan, maka pelanggan 

akan berulang kali menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan. 

Jika pelanggan merasa tenang, tenteram, dalam proses pelayanan 

tersebut pelanggan akan memberikan kesempatan kepada perusahaan 

untuk menjual produk atau jasa yang ditawarkan. Pelanggan juga akan 

lebih leluasa dalam menentukan pilihan sesuai dengan yang diinginkan.  

 Beberapa karakteristik dari pelayanan yaitu :  

1. Tidak berwujud (intangiability)  

 Pelayanan mempunyai sifat tidak berwujud, tidak dapat dilihat, tidak 

dapat dirasakan, dan dinikmati sebelum dibeli konsumen. Menurut Tjiptono 

(2012 : 15) konsep intangiability memiliki dua pengertian yaitu :  

a. Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa.  

b. Sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, diformulasikan, atau dipahami 

secara rohaniah.  

2. Tidak dapat dipisahkan (inseparitibility)  

 Pada umumnya pelayanan yang diproduksi (dihasilkan) dan dirasakan 

pada waktu bersamaan dan apabila dikehendaki oleh seseorang untuk 

diserahkan kepada pihak lainnya, maka mereka merupakan bagian dari 

pelayanan itu. Ciri khusus dalam pemasaran jasa adalah adanya interaksi antara 

penyedia jasa dan pelanggan.  
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3. Variability/heterogeneity/inconsistency  

 Pelayanan senantiasa mengalami perubahan tergantung dari siapa 

penyedia pelayanan dan kondisi dimana pelayanan tersebut diberikan. 

Pelayanan bersifat sangat variabel karena merupakan nonstandardized output, 

artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, 

dan di mana pelayanan tersebut dihasilkan. Ada tiga faktor yang menyebabkan 

variabilitas kualitas pelayanan (Bovee, Houston, dan Thill, 1995, dalam 

Tjiptono, 2002 : 17) yaitu kerjasama atau partisipasi pelanggan selama 

penyampaian jasa, moral/motivasi karyawan dalam melayani pelanggan, dan 

beban kerja perusahaan.  

4. Tidak tahan lama (Perishability)  

 Pelayanan tidak dapat disimpan sebagai persediaan yang siap dijual 

atau dikonsumsi pada saat diperlukan, karena hal tersebut maka pelayanan 

tidak tahan lama. Dengan demikian bila suatu pelayanan tidak digunakan, maka 

pelayanan tersebut akan berlalu begitu saja.  

5. Lack of ownership  

 Lack of ownership merupakan perbedaan dasar antara barang dan 

jasa/pelayanan. Pada pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh atas 

penggunaan dan manfaat produk yang dibelinya. Mereka bisa mengkonsumsi, 

menyimpan atau menjualnya. Di lain pihak, pada pembelian jasa atau 

pelayanan, pelanggan mungkin hanya memiliki akses personal atas suatu jasa 

untuk jangka waktu yang terbatas. Pembayaran biasanya ditujukan untuk 
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pemakaian, akses atau penyewaan item-item tertentu berkaitan dengan 

jasa/pelayanan yang ditawarkan. 

2.4 Jasa 

2.4.1 Pengertian Jasa 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2012 : 266) menyatakan bahwa : 

“  Jasa adalah bentuk produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan 

yang ditawarkan untuk dijual dan pada dasarnya tak berwujud serta tidak 

menghasilkan kepemilikan akan sesuatu. “  

2.4.2 Pengertian Kualitas Jasa 

         Pelayanan merupakan kegiatan yang tidak dapat didefinisikan secara tersendiri 

yang pada hakikatnya bersifat intangible (tidak berwujud), yang merupakan 

pemenuhan kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau pelayanan 

lain. Kualitas pelayanan seperti yang dikatakan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry 

(dalam Lupiyoadi, 2001 : 148) dapat didefinisikan yaitu :  

“Seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan konsumen atas 

pelayanan yang mereka terima atau peroleh”.  

 Menurut Tjiptono (2006 : 59) pengertian kualitas jasa adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. 

 Salah satu model kualitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan dalam riset 

pemasaran adalah model ServQual (Service Quality) seperti yang dikembangkan oleh 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry seperti yang dikutip oleh Lupiyoadi (2001 : 147) 
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dalam serangkaian penelitian mereka terhadap enam sektor jasa, reparasi, peralatan 

rumah tangga, kartu kredit, asuransi, sambungan telepon jarak jauh, perbankan ritel, 

dan pialang sekuritas. ServQual (Service Quality) dibangun atas adanya perbandingan 

dua faktor utama yaitu persepsi pelanggan atas pelayanan yang nyata mereka terima 

(perceived service) dengan pelayanan yang sesungguhnya diharapkan diinginkan 

(expected service).  

2.4.3 Karakteristik  Jasa  

        Menurut Tjiptono (2006 : 100) ada empat karakteristik pokok pada jasa yang 

membedakannya dengan barang. Adapun keempat karakteristik tersebut meliputi :  

1. Tidak Berwujud (Intangible)  

 Jasa berbeda dengan barang. Jika barang merupakan suatu objek, alat, 

atau benda, maka jasa adalah suatu perbuatan, kinerja (performance), atau 

usaha. Jasa bersifat intangible, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, 

didengar atau diraba sebelum dibeli.  

2. Tidak Terpisahkan  

 Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. 

Sedangkan jasa biasanya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan 

dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan 

merupakan ciri khusus dalam pemasaran jasa.  

3. Variabilitas  

 Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan nonstandarized output, 

artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, 
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dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Para pembeli jasa sangat peduli terhadap 

variabilitas yang tinggi ini dan seringkali mereka meminta pendapat orang lain 

sebelum memutuskan untuk memilih penyedia jasa.  

4. Tidak Tahan Lama  

 Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

Kursi pesawat yang kosong, kamar hotel yang tidak dihuni, atau jam tertentu 

tanpa pasien di tempat praktik dokter gigi akan berlalu/hilang begitu saja 

karena tidak dapat disimpan. Dengan demikian bila suatu jasa tidak digunakan, 

maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja. 

2.4.4 Faktor Utama Dalam Menentukan Kualitas Pelayanan Jasa 

 Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) yang dikutip oleh Fandy 

Tjiptono (2012 : 174) terdapat lima dimensi pokok untuk mengukur kualitas layanan. 

Dimensi pokok tersebut antara lain : 

1. Bukti Fisik/Langsung (Tangibles), berkenaan dengan penampilan fisik fasilitas 

layanan, peralatan/perlengkapan, sumber daya manusia, dan materi komunikasi 

perusahaan. 

2. Empati (Empathy), berarti bahwa perusahaan memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan 

perhatian personal dan pemahaman atas kebutuhan individual para pelanggan 

tersebut. 

3. Realibilitas/keandalan (Realibility), berkaitan dengan kemampuan perusahaan 

memberikan layanan yang disajikan secara akurat  dan memuaskan. 
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4. Daya Tanggap (Responsiveness), berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan 

penyedia layanan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan 

mereka dengan segera. 

5. Kepastian/Jaminan (Assurance), berkenaan dengan pengetahuan dan kesopanan 

karyawan serta kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya (trust) 

dan keyakinan pelanggan (confidence). 
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2.5 Logistik 

2.5.1 Pengertian Logistik 

 Menurut Bowersox (2002 : 13), yang dimaksud kegiatan logistik adalah suatu 

proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan material, 

suku cadang dan material jadi dari supplier, di antara fasilitas-fasilitas perusahaan dan 

kepada para langganan. 

 Logistik mencakup 2 (dua) aspek, yaitu: benda dan kegiatan. Yang dimaksud 

dengan benda, meliputi : 

1. Benda-benda berwujud (material) yang dapat dilihat dan diukur. 

2. Benda-benda tidak berwujud (immaterial) yang tidak dapat dilihat tetapi dapat 

diukur. 

 Benda berwujud meliputi benda bergerak seperti komputer, televisi, kursi, meja 

dan lainnya. Juga meliputi benda tidak bergerak seperti tanah, tugu, candi, gedung dan 

lain-lain. Adapun ukuran yang digunakan terletak pada sifat-sifat benda tersebut, yakni 

dapat dipindah-pindahkan tempatnya. 

 Benda-benda tidak berwujud adalah berbagai hak manusia, seperti hak asasi 

manusia (HAM), hak milik, hak guna bangunan (HGB), hak gadai, hak hipotek, hak 

intelektual, yaitu hak cipta dalam bidang seni dan sastra. Dapat dikatakan bahwa 

semua jenis organisasi baik sifatnya berorientasi laba maupun nirlaba membutuhkan 

logistik. Semua masyarakat politis-ekonomis mempunyai kebutuhan-kebutuhan 

logistik, bagaimanapun ketergantungan mereka kepada sistem alokasi pasar bebas 

maupun pasar terkendali. 



25 
 

 
 

Tujuan dari logistik itu sendiri adalah memakai material untuk mencapai 

keinginan sesuai dengan keinginan pemilik material dan agar pemakaian atau 

penggunaan material dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga memberikan 

manfaat yang optimal bagi pemiliknya.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa logistik merupakan suatu 

rangkaian kegiatan yang dimulai dengan kegiatan perencanaan sampai dengan 

penghapusan, di mana antara kegiatan tersebut saling berkaitan dan penerapannya 

dituangkan dalam suatu siklus yang dinamakan dengan siklus logistik. 

2.5.2 Pengertian Manajemen Logistik 

         Manajemen logistik merupakan salah satu studi manajemen terpadu yang 

berkaitan dengan lokasi, fasilitas, transportasi, inventarisasi, komunikasi dan 

pengurusan serta penyimpanan. Hal baru dalam konsep manajemen yang terkoordinasi 

adalah aktivitas-aktivitas yang saling berkaitan, lebih dari sekedar latihan manajemen 

yang terpisah, dan konsep nilai tambah logistik umtuk produk atau pelayanan adalah 

kepuasan pelanggan dan penjualan. Manajemen logistik juga selama ini banyak 

disebut dengan nama Business Logistics, Channel Management, Material 

Management, Physical Distribution , Quick-response System dan Supply Chain 

Management. Istilah manajemen logistik juga didefinisikan sebagai bagaian dari 

proses supply chain yang merencanakan, menerapkan, dan mengontrol efisiensi, 

efektivitas, aliran dan penyimpanan barang, pelayanan dan informasi yang terkait dari 

titik awal (point of origin) ke titik konsumen (point of consumption) dengan tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen. (Stock & Lambert, 2001 : 2)  
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 Yang dimaksud manajemen logistik menurut Subagya (1996 : 11) adalah 

sebagai berikut : 

“Manajemen logistik adalah suatu proses kegiatan fungsional untuk mengelola 

material, yang meliputi kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan, 

penganggaran pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, 

penghapusan dan pengendaliannya.” 

 Bowersox (2002 : 11), menjelaskan mengenai konsep manajemen logistik 

secara menyeluruh sebagai berikut :  

“Manajemen logistik menyangkut operasi dan koordinasi. Operasi logistik 

menyangkut pengangkutan dan penyimpanan yang strategis. Guna mencapai 

misi total operasi, maka diperlukan koordinasi dengan penekanan pada aspek 

integrasi, distribusi fisik, manajemen material, dan transfer inventaris internal. ”  

    Di dalam manajemen logistik, terdapat unsur-unsur yang menjadi masukannya, 

seperti halnya yang menjadi unsur-unsur masukan dari manajemen itu sendiri. Adapun 

unsur-unsur masukan tersebut meliputi unsur manusia (man), uang/dana (money), 

bahan-bahan (material), mesin (machine), dan cara/metode (method). Kadang unsur 

tersebut ditambah lagi unsur informasi (information). 

 Unsur-unsur manajemen logistik di atas biasa disebut 5 M yang diproses ke 

dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen logistik melalui asas-asas manajemen 

logistik, yaitu : (Subagya, 1996 : 12-13) 

1. Koordinasi, yaitu mengkoordinir pekerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih. 

2. Integrasi, yaitu menyatukan ke dalam proses produksi. 
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3. Sinkronisasi, yaitu ketepatan dalam proses produksi. 

4. Simplikasi, yaitu penyederhanaan pekerjaan. 

 Keempat asas manajemen logistik di atas biasanya disingkat KISS, yang 

menjadi dasar dan norma yang mengatur pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen 

logistik. Subagya (1996 : 12) menyatakan tentang fungsi-fungsi manajemen logistik di 

antaranya sebagai berikut : 

1. Fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan. 

 Fungsi ini mencakup aktivitas dalam menetapkan sasaran-sasaran, 

pedoman-pedoman, pengukuran penyelenggaraan bidang logistik. Penentuan 

kebutuhan merupakan perincian (detailing) dari fungsi perencanaan, bilamana 

diperlukan semua faktor yang mempengaruhi penentuan harus diperhitungkan. 

2. Fungsi penganggaran. 

 Fungsi penganggaran terdiri dari kegiatan-kegiatan, usaha-usaha untuk 

merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar, yaitu 

skala mata uang dan jumlah biaya dengan memperhatikan pengarahan dan 

pembatasan yang berlaku terhadapnya. 

3. Fungsi pengadaan. 

 Fungsi pengadaan merupakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan untuk 

memenuhi kebutuhan operasional yang telah digariskan dalam fungsi 

perencanaan, penentuan kebutuhan maupun penganggaran. 
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4. Fungsi penyimpanan dan penyaluran (alokasi). 

 Fungsi ini merupakan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan 

penyaluran material yang telah diadakan melalui fungsi-fungsi sebelumnya 

untuk kemudian disalurkan kepada instansi-instansi pelaksana. 

5. Fungsi pemeliharaan. 

 Fungsi ini merupakan usaha atau proses kegiatan-kegiatan untuk 

mempertahankan kondisi teknis, daya guna dan daya hasil material inventaris. 

6. Fungsi penghapusan. 

 Fungsi ini merupakan kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha pembebasan 

material dari pertanggungjawaban yang berlaku. Dengan kata lain, fungsi 

penghapusan adalah usaha untuk menghapus kekayaan (aset) karena kerusakan 

yang tidak dapat diperbaiki lagi, dinyatakan sudah tua dari segi ekonomis 

maupun teknis, kelebihan, hilang, susut dan karena hal-hal lain menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Fungsi pengendalian 

 Fungsi ini merupakan inti pengelolaan perlengkapan yang meliputi 

usaha untuk memantau dan mengamankan keseluruhan pengelolaan logistik. 

Dalam fungsi ini diantaranya terdapat kegiatan-kegiatan pengendalian 

inventarisasi (inventory control) dan expediting yang merupakan unsur-unsur 

utamanya. 
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 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa logistik tidaklah berdiri sendiri, 

dalam arti memerlukan dukungan dari beberapa fungsi di dalamnya dan masing-

masing fungsi saling berkaitan untuk menghasilkan terkendalinya kegiatan logistik 

tersebut. 

2.5.3 Tujuan Logistik  

         Tujuan logistik adalah menyampaikan barang jadi dan bermacam-macam 

material dalam jumlah yang tepat pada waktu dibutuhkan, dalam keadaan yang dapat 

dipakai, ke lokasi dimana logistik dibutuhkan dan dengan total biaya yang terendah. 

Melalaui proses logistik, material mengalir ke komplek manufacturing yang sangat 

luas dari negara industri dan produk-produk didistribusikan melalui saluran distribusi 

untuk konsumen. Sasaran penyelenggaraan logistik adalah mencapai level sokongan 

manufacturing pemasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan total biaya 

serendah mungkin.  

         Dalam sistem logistik dikenal dua kategori performansi sistem logistik yaitu 

ukuran yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Hal ini berpengaruh pada performa dan 

peningkatan kinerja keuangan dan hasil daripada capaian pelayanan meliputi (Beamon, 

1999) yaitu :  

a. Cost, yaitu ongkos total sistem.  

b. Customer Responsiveness, antara lain Lead Time, Service Level, probabilitas 

kekurangan barang, fil rate dll.  

c. Activitity Time  

d. Flexibility, yaitu kemapuan untuk merespon perubahan.  
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 Ukuran-ukuran performansi bagi sistem logistik yang bersifat kualitatif cukup 

banyak antara lain :  

a. Kepuasan Pelanggan 

b. Aliran Informasi  

c. Performansi Supplier 

d. Manajemen Risiko 

2.6 Rasio Keuangan 

      Menurut Prastowo dan Rifka (2010 : 76) menyatakan bahwa rasio merupakan 

suatu alat analisis yang dapat memberikan jalan keluar dan menggambarkan gejala-

gejala yang tampak terhadap suatu keadaan. Jika diterjemahkan secara tepat, rasio juga 

dapat menunjukan area-area yang memerlukan penelitian dan penanganan yang lebih 

mendalam.  

 Menurut Irawati (2006 : 22) rasio keuangan merupakan : 

“Suatu teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan yang di manfaatkan 

sebagai alat ukur kondisi-kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode 

tertentu, ataupun hasil-hasil usaha dari suatu perusahaan pada satu periode 

tertentu dengan jalan membandingkan 2 buah variabel yang diambil dari 

laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun rugi-laba”. 
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2.6.1 Jenis-Jenis Rasio Keuangan  

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2006) pengelompokan rasio keuangan 

menurut tujuan terbagi menjadi delapan jenis yaitu : 

1. Rasio Likuiditas yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. 

2. Rasio Leverage yaitu rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan 

dibiayai oleh hutang. 

3. Rasio Aktivitas yaitu rasio yang dimaksud untuk mengukur tingkat 

efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. 

4. Rasio Profitabilitas yaitu rasio yang menunjukkan ukuran tingkat 

efektivitas manajemen dalam memperoleh keuntungan, seperti ditunjukan 

oleh laba yang dihasilkan dari penjualaan, pendapatan, dan investasi. 

5. Rasio Pertumbuhan yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonomi di tengah pertumbuhan 

ekonomi dan sektor usaha. 

6. Rasio Penilaian yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan 

manajemen dalam menciptakan nilai pasar usaha di atas biaya investasi. 

7. Rasio Produktivitas yaitu rasio yang menunjukkan tingkat produktivitas 

dari unit atau kegiatan yang dimulai. 
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8. Rasio Solvabilitas yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan atau badan usaha dalam membayar kewajiban jangka 

panjangnya atau kewajiban-kewajiban apabila perusahaan dilikuidasi. 

Dari berbagai macam rasio yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa 

kinerja perusahaan dapat dilihat dari berbagai macam rasio sesuai dengan 

kebutuhannya. 

2.6.2 Rasio Profitabilitas 

         Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan akan memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan aktiva, penjualan, 

laba, maupun dengan modalnya sendiri (Fakhrudin, 2008). Menurut Sartono (2010 : 

122) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian 

bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas 

ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan 

diterima dalam bentuk dividen. 

 Menurut Sutrisno (2012 : 222) keuntungan merupakan hasil dari kebijaksanaan 

yang diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar 

tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan 

menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. Rasio 

profitabilitas dapat diukur dengan beberapa indikator yakni : (halaman berikutnya) 
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1. Profit Margin 

 Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Rumus yang bisa 

digunakan adalah sebagai berikut : 

Gross Profit Margin = 
Laba Kotor

Penjualan
   x 100% 

 

 Contoh, diketahui laba kotor Rp 89.000.000, dan penjualan Rp 600.000.000, 

maka : GPM = 
Rp 89.000.000

Rp 600.000.000
   x 100% = 14,83% 

 Artinya, tingkat keuntungan (laba kotor) yang diperoleh perusahaan dari 

penjualan adalah 14,83%. 

Profit Margin = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

Penjualan
  x 100%          

  Contoh, diketahui laba operasi Rp 51.000.000, dan penjualan Rp 600.000.000, 

maka : PM = 
Rp 51.000.000

Rp 600.000.000
  x 100% = 8,50% 

    Artinya, tingkat keuntungan (laba operasi) yang diperoleh perusahaan dari 

penjualan adalah 8,50%. 

Net Profit Margin = 
𝐸𝐴𝑇

Penjualan
  x 100% 

 Contoh, diketahui laba bersih Rp 24.000.000, dan penjualan Rp 600.000.000, 

maka : NPM = 
Rp 24.000.000

Rp 600.000.000
  x 100% = 4% 

 Artinya, tingkat keuntungan (laba bersih) yang diperoleh perusahaan dari 

penjualan adalah 4%.       
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2. Return on Assets 

 Return on Assets (ROA) juga sering disebut rentabilitas ekonomis merupakan 

ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva 

yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini laba yang dihasilkan adalah laba 

sebelum bunga dan pajak atau EBIT. 

 

Return on Assets (ROA) =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

Total Aktiva 
  x 100%    

   Contoh, diketahui laba operasi Rp 51.000.000, dengan total aktiva perusahaan 

Rp 400.000.000, maka : ROA = 
Rp 51.000.000

Rp 400.000.000
  x 100% = 12,75% 

   Artinya, perusahaan mampu menghasilkan tingkat keuntungan sebesar 12,75% 

dari aktiva yang digunakan.                       

3. Return on Equity 

 Return on Equity ini sering disebut dengan rate of return on net worth yaitu 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri 

yang dimiliki, sehinga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal 

sendiri. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih setelah dipotong pajak atau 

EAT. Dengan demikian rumus yang digunakan adalah : 

Return on Equity (ROE) =  
𝐸𝐴𝑇

Modal Sendiri 
  x 100% 

    Contoh, diketahui laba bersih Rp 24.000.000, dan total modal sendiri 

perusahaan Rp 200.000.000, maka : ROE = 
Rp 24.000.000

Rp 200.000.000
  x 100% = 12% 
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 Artinya, perusahaan mampu menghasilkan tingkat keuntungan sebesar 12% 

dari modal yang digunakan.          

4. Return on Investment  

 Return on Investment (ROI) merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk menutup investasi yang 

dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih 

setelah pajak atau EAT. 

Return on Investment (ROI) = 
𝐸𝐴𝑇

Investasi
  x 100%  

   Contoh, diketahui laba bersih Rp 24.000.000, dan investasi yang dikeluarkan 

perusahaan Rp 400.000.000, maka : ROE = 
Rp 24.000.000

Rp 400.000.000
  x 100% = 6% 

 Artinya, investasi tersebut akan menghasilkan tingkat keuntungan sebesar 6%.                            

5. Earning Per Share  

 Kadang-kadang pemilik juga menginginkan data mengenai keuntungan yang 

diperoleh untuk setiap lembar sahamnya. Earning per share atau laba per lembar 

saham merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per 

lembar saham pemilik. Laba yang digunakan sebagai ukuran adalah laba dibagi 

pemilik atau EAT. 

Earning per share (EPS)  = 
𝐸𝐴𝑇

Jumlah Lembar Saham 
  x 100% 

 Contoh, diketahui laba bersih Rp 24.000.000, dan jumlah lembar saham 

perusahaan yang beredar 20.000 lembar, maka : 

EPS = 
Rp 24.000.000

20.000 lembar
  = Rp 1.200 
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 Artinya, tingkat keuntungan yang akan diperoleh pemegang saham per lembar 

sahamnya adalah Rp 1.200. 

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio 

profitabilitas adalah rasio untuk mengukur tingkat efektifitas pengelolaan (manajemen) 

perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan 

dan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rasio ROA untuk menghitung rasio 

profitabilitas. 

2.6.3 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas 

          Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pemilik 

usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-

pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. 

 Menurut Kasmir (2012 : 197), yang menyatakan bahwa tujuan penggunaan 

rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu : 

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode tertentu. 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

5. Untuk mengukur produtivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri. 
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Manfaat dari rasio profitabilitas : 

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode. 

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 

3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri. 

2.6.4 Return on Assets  

         Menurut Mamduh M. Hanafi (2003 : 42-62) menyatakan bahwa : 

 “Pengembalian Aktiva atau Return on Asset merupakan rasio antar laba bersih 

yang berbanding terbalik dengan keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. 

Rasio ini menunjukan berapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan diukur 

dari nilai aktivanya. Analisis Return on Assets atau sering diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi mengukur perkembangan 

perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian 

diproyeksikan ke masa mendatang untuk melihat kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. “ 

        Menurut Henry Simamora (2006 : 529) dalam bukunya Akuntansi Basis 

Pengambilan Keputusan mendefinisakan Return on Asset yaitu 

 “Rasio imbalan aktiva (ROA) merupakan suatu ukuran keseluruhan 

profitabilitas perusahaan”.  
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        Siamat (2002 : 84), menurut ukuran profitabilitas yang digunakan adalah rate of 

return equity (ROE) untuk perusahaan pada umumnya dan Return on Asset (ROA) 

pada industri perbankan. Return on Asset (ROA) memfokuskan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan, sedangkan Return 

on Equity (ROE) hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik 

perusahaan dalam bisnis tersebut.  

 Return On Asset (ROA) menurut Husnan (2002 : 80) adalah 

  “Merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total asset dalam 

   suatu periode”.  

 Kieso, Weygandt dan Kimmel, (2005 : 775) Dalam menentukan nilai suatu 

perusahaan para investor masih menggunakan indikator rasio keuangan untuk melihat 

tingkat pengembalian yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada investor. Para 

investor menggunakan profitability rasio untuk dapat mengukur pengembalian yang 

ada. Profitability rasio adalah pendapatan atau keberhasilan operasi suatu perusahaan 

pada periode tertentu. Salah satu alat ukur finansial yang umum digunakan untuk 

mengukur tingkat pengembalian investasi adalah Return on Assets (ROA).  

 Menurut Gitman (2009 : 68) “ROA measures the overall effectiveness of 

management in generating profits with its available assets”.  

 Sedangkan menurut Tambunan (2008 : 147) ROA adalah suatu rasio untuk 

mengukur imbal-hasil perusahaan berdasarkan pendayagunaan Total Asset. 

 Kieso, Weygandt dan Kimmel, (2005:780) Return on assets merupakan 

perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata total aktiva yang dimiliki perusahaan. 
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Return on assets (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang 

digunakan untuk beroperasi mampu memberikan laba kepada perusahaan. Sebaliknya 

apabila return on assets yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang 

digunakan, perusahaan mengalami kerugian. Sehingga jika suatu perusahaan 

mempunyai ROA yang tinggi yang positif maka perusahaan tersebut berpeluang besar 

dalam meningkatkan pertumbuhan modal sendiri. Tetapi sebaliknya, jika total aktiva 

yang digunakan perusahaan tidak menghasilkan laba maka akan menghambat 

pertumbuhan modal sendiri.  

 Dari definisi-definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Return on 

Asset merupakan rasio imbalan aktiva dipakai untuk mengevaluasi apakah manajemen 

telah mendapat imbalan yang memadai (reasobable return) dari asset yang 

dikuasainya. Dalam perhitungan rasio ini, hasil biasanya didefinisakan sebagai sebagai 

laba bersih (Operating income). Rasio ini merupakan ukuran yang berfaedah jika 

seseorang ingin mengevaluasi seberapa baik perusahaan telah memakai dananya, tanpa 

memperhatikan besarnya relatif sumber dana tersebut. Return On Asset kerap kali 

dipakai oleh manajemen puncak untuk mengevaluasi unit-unit bisnis di dalam suatu 

perusahaan multidivisional. 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Melina Ita 

Aristiana 

(Juni 2010) 

(Skripsi) 

Pengaruh kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Nasabah 

dan Tingkat Laba 

Pada PD. BPR-BKK 

Jepara. 

Kualitas pelayanan yang terdiri dari dimensi 

reliability (kehandalan), responsiveness (daya 

tanggap), assurance (jaminan), empathy 

(empati) dan tangibles (bukti langsung) 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan nasabah dan berpengaruh  secara 

signifikan terhadap tingkat laba tahun 2009 

pada PD. BPR-BKK Jepara. 

2 Wisnu 

Wicaksono 

(2010) 

(Jurnal) 

Analisis Faktor-

Faktor Kepercayaan 

Pelanggan dalam 

transaksi E-commerce 

terhadap Profitabilitas 

Perusahaan pada 

Perusahaan Berbasis 

IT 

Faktor utama yang menjadi kepuasan 

pelanggan adalah Trust atau kepercayaan, hal 

ini ditandai dengan beberapa patokan atau 

ketentuan yang mengingat mengenai transaksi 

di dunia maya, sehingga konsumen akan tetap 

menjadi prioritas utama tanpa adanya kendala 

dalan transaksi, sehingga perusahaan 

berpeluang meraup untung atau laba yang 

signifikan. Mengingat industri IT penyedia 

jasa penjualan Online berkembang pesat. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

ada hubungan negatif dan kurang signifikan 

antara kualitas jasa dan profitabilitas 

3 Emma 

Rahmawati 

(2011) 

(Jurnal) 

Hubungan Mutu 

Pelayanan dengan 

Loyalitas Pelanggan 

Jasa Pengiriman Paket 

terhadap Peningkatan 

Laba Perusahaan 

(studi kasus pada 

kantor pos kota 

Depok). 

Hubungan mutu pelayanan dengan loyalitas 

menunjukkan bahwa mutu pelayanan dapat 

meningkatkan loyalitas pelanggan. Dimensi 

mutu pelayanan yang tidak memiliki 

hubungan dengan loyalitas hanya reliability, 

dengan atribut seperti menepati apa yang 

dijanjikan, kesungguhan dalam menyelesaikan 

keluhan dan masalah pelanggan, memberikan 

layanan yang baik sejak pertama kali, 

memberikan layanan sesuai waktu yang 

dijanjikan dan berusaha bebas dari kesalahan. 

Secara keseluruhan tingkat mutu pelayanan 

dari jasa pengiriman paket Kantor Pos Kota 

Depok dianggap baik oleh konsumen,sehingga 

konsumen semakin bertambah dan adanya 

kenaikan pendapatan. Dengan demikian ada 

pengaruh signifikan antara kualitas jasa yang 
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diberikan terhadap peningkatan laba 

perusahaan.  

4 Moch Farid 

Najib (2013) 

(Jurnal) 

Analisis Tingkat 

Prioritas Atribut 

Kualitas Layanan 

Perusahaan Penyedia 

Jasa Layanan Logistik 

terhadap Peningkatan 

Keuntungan 

Perusahaan. 

kualitas layanan penyedia jasa logistik, 

menunjukkan bahwa rangking prioritas 

terhadap persyaratan pelanggan menjadi 

syarat layanan bagi perusahaan penyedia jasa 

logistik dalam meningkatkan layanannya 

sehingga tingkat kepuasan pelanggan dapat 

ditingkatkan. Namun demikian, hasil akhirnya 

dapat dihandalkan dalam pengambilan 

keputusan standar layanan yang akan 

diberikan untuk peningkatan kepuasan 

pelanggan sehingga terciptanya kenaikan laba. 

Maka dapat disimpulkan adanya hubungan 

antara kualitas jasa dan kenaikan profit atau 

laba perusahaan. 

 

5 Ari Susanto 

Wibowo 

(2013) 

(Skripsi) 

Pengaruh Harga, 

Kualitas Pelayanan 

dan Nilai Pelanggan 

Terhadap Kepuasan 

Konsumen dan 

Kenaikan Laba Pada 

Rumah Makan di 

Kota Purwokerto. 

Harga, kualitas pelayanan, nilai pelanggan 

terbukti berpengaruh positif  kepada kepuasan 

konsumen. Artinya harga yang ditetapkan 

sesuai dengan makanan yang disajikan. 

Semakin baik kualitas pelayanan yang 

diberikan maka kepuasan konsumen akan 

meningkat dan banyak manfaat yang diterima 

oleh konsumen setelah berkunjung. Hal ini 

sangat berpengaruh kepada tingkat kenaikan 

laba atau pendapatan restoran yang ada di 

Kota Purwokerto, maka dapat disimpulkan 

adanya pengaruh yang cukup signifikan antara 

pelayanan, nilai pelanggan, kepuasan 

konsumen terhadap laba atau profit 

perusahaan. 

6 Denny 

Kusumah 

(2014) 

(Jurnal) 

Pengaruh Logistik 

Service Quality 

terhadap Satisfaction, 

Loyality dan 

Profitability di PT 

TIKI JNE. 

Terdapat pengaruh positif logistic service 

quality terhadap satisfaction, loyality dan 

tentunya profitability sehingga dengan adanya 

upaya meningkatkan performa layanan akan 

berdampak signifikan terhadap kemajuan dan 

transaksional JNE. 

7 Tri 

Susilowati 

(2014) 

(Jurnal) 

Analisis Peningkatan 

Kualitas Pelayanan 

Berpengaruh terhadap 

Kinerja Keuangan  

pada PT. Pos 

Adanya Restrukturisasi organisasi Kantor Pos 

Samarinda dengan dilakukan perubahan 

struktur organisasi yang melipiti program 

kontrak manajemen/kemitraan dilakukan 

melalui pengembangan jasa keuangan, 
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Indonesia (Persero) di 

Kantor Pos Cabang 

Samarinda. 

Mandiri Mitra Usaha di Kantorpos Cabang 

Mugirejo dan Program Kemitraan Bina 

Lingkungan Daerah dengan 1.446 unit usaha. 

Pemberian penghargaan dan sanksi kepada 

unit pelayanan Kantor Pos Samarinda  telah 

dilaksanakan dengan baik dan sesuai 

peraturan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Kendala yang dihadapi dalam 

upaya peningkatan kualitas pelayanan PT. Pos 

Indonesia (Persero) ada 4 yaitu, faktor 

permodalan perusahaan, kurangnya promosi 

yang dilakukan Kantor Pos Samarinda  kepada 

masyarakat, kurang profesionalisme karyawan 

atau sumber daya manusia perusahaan, 

kurangnya promosi kepada masyarakat dan 

kurangnya sarana dan prasarana yang 

mendukung pemberian layanan kepada 

masyarakat. Hal tersebut berpengaruh pada 

kinerja keuangan terutama pada perolehan 

laba. Akan tetapi hasil dari penilitian ini tidak 

ada hubungan yang signifikan anatara kualitas 

jasa dan nilai profitabilitas. 

8 Erin Sopian 

(2014)  

(Jurnal) 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan 

Kepercayaan 

Konsumen terhadap 

Keputusan Konsumen 

dalam menentukan 

Pilihan Jasa Kurir dan 

kenaikan Profitabilitas 

Pada Kantor Pos 

Cabang Cikampek 

Kapabilitas Kantor Pos Cabang Cikampek 

dalam bisnis jasa kurir khususnya dalam jasa 

pengiriman paket tinggi,namaun dari segi 

kualifikasinya rendah. Hal ini ditunjukan 

dengan masih rendahnya tingkat frekuensi 

kiriman paket yang dikirimkan oleh 

konsumen. Kantor Pos Cabang Cikampek 

harus berupaya melakukan peningkatan 

jumlah frekuensi pembelian atau keseringan 

melakukan kiriman paket dengan cara 

meningkatkan kualitas pelayanan dan 

kepercayaan konsumen. Ini memberikan 

dampak signifikan kepada peningkatan 

keuntungan. 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti berasal dari Jurnal dan Skripsi. 

 Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai tentang 

adanya hubungan antara peningkatan kualitas pelayanan jasa dengan profitabilitas 

perusahaan. Hasil penelitian tersebut bervariasi dimulai dari terdapatnya hubungan 



43 
 

 
 

yang positif antara kualitas pelayanan jasa dengan profitabilitas dan ada juga yang 

tidak menunjukan hubungan antara kualitas pelayanan jasa dan profitabilitas 

perusahaan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Erin Sopian (2014) menunjukan adanya 

hubungan positif dan signifikan antara kualitas jasa dan profitabilitas ditunjukan 

dengan dampak peningkatan keuntungan usaha. Begitupula dengan penelitian Emma 

Rachmawati (2011), Moch. Farid Najib (2013), Denny Kusumah (2014), Melina Ita 

Aristiana (2010), dan Ari Susanto Wibowo (2013), menemukan adanya pengaruh 

positif dan signifikan antara kualitas jasa yang diberikan terhadap peningkatan laba 

atau profitabilitas perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wisnu 

Wicaksono (2010) dan Tri Susilowati (2014) dalam hasil penelitiannya menunjukan 

bahwa ada hubungan negatif dan kurang signifikan antara kualitas jasa dan 

profitabilitas.  

2.8 Kerangka Pemikiran 

 Peneliti ingin mengetahui sejauh mana  Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa  

Logistik Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Bhanda 

Ghara Reksa (Persero) Cabang Bandung), beberapa teori dan pendapat dari 

berbagai ahli yang sebelumnya memerlukan penjelasan terperinci untuk memberikan 

pemahaman komperensif ketika membaca maupun mempelajari penelitian ini. Dalam 

era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang semakin pesat, setiap perusahaan 

dituntut agar dapat berkompetensi dengan perusahaan lainnya. Hal tersebut mendorong 



44 
 

 
 

setiap perusahaan untuk menciptakan berbagai inovasi agar menarik perhatian 

konsumen, yang pada akhirnya akan meningkatkan laba perusahaan. Pemasaran pada 

mulanya berkembang dari penjualan produk fisik, sementara itu pertumbuhan jasa 

yang sangat luar biasa mendorong timbulnya perhatian pada industri jasa. 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2008 : 266) menyatakan bahwa : 

“ Jasa adalah bentuk produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan 

yang ditawarkan untuk dijual dan pada dasarnya tak berwujud serta tidak 

menghasilkan kepemilikan akan sesuatu.”   

     Salah satu cara utama membedakan sebuah perusahaan jasa adalah memberikan 

jasa berkualitas tinggi dari pesaing secara konsisten, dan kuncinya adalah memenuhi  

atau melebihi harapan kualitas jasa pelanggan. Kualitas jasa sering didefinisikan 

sebagai usaha pemenuhan dari keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian jasa 

dalam rangka memenuhi harapan pelanggan. Menurut Wyckof dalam Tjiptono (2005 :  

260) berpendapat bahwa Kualitas jasa merupakan tingkat keunggulan (exellence) yang 

diharapkan dalam pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Dengan kata lain, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas 

jasa yakni, jasa yang diharapkan (expected service) dan jasa yang dipersepsikan 

(perceived service). 

 Bila jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang 

diharapkan (exspected service), maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. 

Jika jasa yang diterima melebihi harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan 

sebagai kualitas jasa yang ideal. Akan tetapi bila jasa yang diterima lebih rendah 
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daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa sangat bergantung pada kemampuan 

penyedia jasa menyediakan jasa kepada konsumen secara kontinyu dan konsisten. 

 Menurut Tjiptono (2000 : 132) strategi kualitas jasa atau layanan mencakup 

empat hal berikut : 

1. Atribut layanan pelanggan. 

 Adalah penyampaian layanan atau jasa harus tepat waktu, akurat, 

dengan perhatian dan keramahan. 

2. Pendekatan untuk penyempurnaan kualitas jasa. 

 Merupakan aspek penting dalam rangka menciptakan kepuasan 

pelanggan. Faktor biaya, waktu menerapkan program, dan pengaruh layanan 

pelanggan. Ketiga faktor ini merupakan inti pemahaman dan penerapan suatu 

sistem yang responsive terhadap pelanggan dan organisasi untuk pencapaian 

kepuasan optimum. 

3. Sistem umpan balik untuk kualitas layanan pelanggan. 

 Umpan balik sangat dibutuhkan untuk evaluasi dan perbaikan 

berkesinambungan. Informasi umpan balik harus difokuskan pada hal-hal 

berikut: memahami persepsi pelanggan terhadap perusahaan, jasa perusahaan 

dan para pesaing; mengukur dan memperbaiki kinerja perusahaan; mengubah 

bidang-bidang terkuat perusahaan menjadi faktor pembeda pasar; mengubah 

kelemahan menjadi peluang berkembang, sebelum pesaing lain melakukannya; 

mengembangkan sarana komunikasi internal agar setiap orang tahu apa yang 
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mereka lakukan; dan menunjukkan komitmen perusahaan pada kualitas dan 

para pelanggan. 

4. Implementasi 

Sebagai bagian dari proses implementasi, manajemen harus menentukan 

cakupan kualitas jasa dan tingkat layanan pelanggan sebagai bagian dari 

kebijakan organisasi. 

 Dalam meningkatkan kualitas jasa, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan 

dan upaya tersebut juga berdampak luas terhadap budaya organisasi secara 

keseluruhan. Faktor-faktor yang perlu mendapat  perhatian yaitu (Tjiptono, 2000 : 88) : 

1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa. 

2. Mengelola harapan pelanggan. 

3. Mengelola bukti kualitas jasa yang bertujuan untuk memperkuat persepsi  

pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. 

4. Mendidik konsumen tentang jasa (membantu pelanggan dalam memahami  

suatu jasa). 

5. Mengembangkan budaya kualitas. 

6. Menciptakan Automating Quality. 

7. Menindaklanjuti jasa dalam membantu memisahkan aspek-aspek jasa yang  

perlu ditingkatkan. 

8. Mengembangkan Sistem Informasi Kualitas Jasa. 

 Logistik adalah aktivitas yang menjembatani antara produksi  dan lokasi yang 

dipisahkan oleh waktu dan jarak. Termasuk didalamnya adalah proses perencanaan, 
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pelaksanaan, pengendalian, aliran material dari tempat asalnya sampai ketempat 

konsumen, supaya efisien dan efektif dalam rangka memenuhi keinginan pelanggan. 

 Logistik merupakan sebuah sistem atau proses yang didalamnya berisi 

beberapa komponen atau subproses. Ini merupakan jaringan kerja aktivitas yang saling 

berhubungan untuk mengukur aliran pesanan material dan personil dalam sebuah 

perusahaan serta rantai pemasok. Definisi yang lebih tepat dalam konteks ini dapat 

diambil dari definisi yang diberikan oleh CLM (Council of Logistics Management), 

sebuah organisasi yang mendistribusikan para manajer professional, pendidik dan para 

praktisi yang dibentuk tahun 1962 dengan tujuan mengadakan pelatihan-pelatihan 

ataupun pertemuan untuk pertukaran ide baru. Organisasi ini mendefinisikan logistik 

sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang efisien, aliran biaya 

yang efektif dan penyimpanan bahan mentah, persediaan dalam proses, penyelesaian 

akhir yang baik dan hubungan informasi dari nilai yang baru ke nilai konsumsi untuk 

tujuan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan (Ballou, 2004 : 6). 

 Misi pelaku logistik adalah menghasilkan barang-barang dan memberikan 

pelayanan bagi para pelanggan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka 

menurut cara yang paling tepat dan efisien. Dengan kata lain misi logistik adalah untuk 

menempatkan barang atau pelayanan pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat 

dan pada kondisi yang mendukung, pada saat pembuatan menghasilkan kontribusi, 

yang paling besar bagi perusahaan (Ballou, 2004 : 6). 
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Gambar 2.1 Proses Manajemen Logistik  

Sumber : Christoper, Martin, 1998, Logistic And Supply Chain Management Strategies 

For Reducing 

Cost And Improving, Second Edition, hal 13  

  

 Kualitas layanan mendorong pelanggan untuk komitmen kepada produk dan 

layanan suatu perusahaan sehingga berdampak kepada peningkatan market share suatu 

produk. Kualitas layanan sangat krusial dalam mempertahankan pelanggan dalam 

waktu yang lama. Para pelanggan akan melakukan proses evaluasi terhadap jasa yang 

diberikan perusahaan dalam hubungannya dengan apa yang mereka cari dan harapkan. 

Ketika proses ini berlangsung, pelanggan akan mengamati dan menilai kemapuan 

perusahaan dalam memperhatikan dan memenuhi kebutuhan mereka. Jika seseorang 

pelanggan merasa puas, maka kemungkinan besar hubungan pelanggan akan berlanjut 

dan menimbulkan loyalitas. 

 Dalam hal ini, para pelanggan akan melakukan konsumsi dan aktivitas yang 

sama dengan sebelumnya atau akan melakukan pemakaian jasa yang lebih besar lagi 

sehingga hubungan dengan pelanggan yang bertahan lama untuk jangka panjang akan 
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tercapai. Selain itu juga para pelanggan akan cenderung menolak terhadap produk 

penyedia jasa logistik dari para pesaing, serta memberikan referensi mengenai produk 

perusahaan kepada orang lain. 

 Tujuan utama yang diharapkan oleh suatu perusahaan dalam kegiatan usahanya 

menghasilkan laba secara optimal dengan menggunakan sumber daya secara efektif 

dan efisiensi untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

 Menurut R. Agus Sartono (2010 : 122), yang menyatakan bahwa :  

 ”Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.” 

 Menurut Kasmir (2011 : 196), yang menyatakan bahwa :  

 “Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan.” 

 Menurut Susan Irawati (2006 : 58), yang menyatakan bahwa :  

 “Rasio keuntungan atau profitability ratio adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan 

suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya 

semesteran, triwulanan dan lain-lain) untuk melihat kemampuan perusahaan 

dalam beroperasi secara efisien.” 

 Keuntungan merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh 

manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan 

yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan 

menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan (Sutrisno, 2012). 
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 Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang 

dilakukan oleh perusahaan. Rasio profitabilitas ini menunjukan kombinasi efek dari 

likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil-hasil operasi (Brigham dan 

Houston, 2011). 

 Adanya keterkaitan antara kualitas jasa terhadap profitabilitas sebagai berikut : 

  “Perusahaan yang memiliki layanan yang superior akan dapat memaksimalkan 

performa keuangan perusahaan (Gilbert dkk, 2004). Kepuasan pelanggan akan timbul 

jika kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat terpenuhi oleh produk yang berkualitas. 

Puas atau tidaknya pelanggan terhadap suatu produk ditentukan oleh perilaku yang 

tampak setelah menggunakan produk tersebut. Pada umumnya bila pelanggan merasa 

puas terhadap suatu produk maka ia akan melakukan pembelian ulang terhadap produk 

tersebut. Bila hal ini terjadi maka akan menimbulkan kesetiaan dari pelanggan 

terhadap produk tersebut. Pelanggan yang puas akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan yaitu akan mengurangi persaingan terhadap barang dan merek yang 

sejenis.”                                                                                                                                                                                     

 Sedangkan menurut Fandy Tjiptono (2003 : 102) dalam bukunya yang berjudul 

Total Quality Manajemen mengatakan  bahwa apabila kepuasan pelanggan tercapai 

akan dapat memberikan beberapa manfaat  bagi perusahaan.  Manfaat-manfaat yang 

didapat adalah :   

1. Hubungan antara perusahaan dan para pelanggannya menjadi harmois.  

2. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang.  

3. Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan.  
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4. Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut  yang menguntungkan 

perusahaan.  

5. Reputasi perusahaan menjadi baik di mata pelanggan .  

6. Laba yang diperoleh meningkat.     

 Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan singkat di atas, kemudian 

digambarkan dalam kerangka teoritis yang merupakan alur pemikiran dari peneliti 

yang disusun sebagai berikut : 

Kualitas Pelayanan Jasa Logistik Profitabilitas Perusahaan

Tangibles (X1)

Assurance (X5)

Responsiveness 

(X4)

Reliability (X3)

Empathy (X2)

Return on Assets 

(Y)

 
 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

Sumber : Tjiptono (2005 : 273), Penelitian (2011) 
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2.9 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat dikemukakan 

hipotesis sebagai berikut : 

Ho : Kualitas Pelayanan Jasa Logistik tidak Berpengaruh Positif terhadap  

    Profitabilitas Perusahaan. 

Ha : Kualitas Pelayanan Jasa Logistik Berpengaruh Positif terhadap Profitabilitas  

     Perusahaan. 

 


