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Adanya tuntutan globalisasi dan arus reformasi nasional telah menimbulkan turbulensi yang 

berpengaruh terhadap perubahan di lingkungan eksternal maupun internal perusahaan. Pengaruh 

eksternal ditandai dengan persaingan bisnis yang semaikn kuat, sementara pengaruh internal 

terlihat dari biaya operasional perusahaan mengalami peningkatan. Komitmen manajemen untuk 

memberikan pelayanan terbaik harus dilaksanakan jajaran perusahaan. Merebut simpati dan 

dukungan pelanggan sepenuhnya terhadap aktifitas dan produk perusahaan akan berpengaruh 

pada pelayanan jasa dan kepuasan itu sendiri. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pelayanan jasa pengiriman 

surat PT. Pos Indonesia Malang terhadap kepuasan pelanggan dan seberapa besar pengaruh 

tersebut. Public Relation merupakan bagian dari 6p yaitu product, price, place, promotion, public 

relation dan power sebagai sarana pembuka akses bagi tim pemasaran yang hendak memasuki 

pasar tertentu. Penelitian kali ini menggunakan teori dari Maslow yang berpendapat bahwa 

kepuasan merupakan sebagian kegiatan yang didasari motif akan kebutuhan dari kepentingan 

yang menjadikan suatu objek untuk dapat dimiliki dan digunakan sesuai dengan keinginan 

pelanggan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian 

eksplanatif yaitu penelitian yang menguji hubungan antar variabel-variabel yang dihipotesiskan. 

Pendekatan yang dipakai adalah survei yang digunakan untuk mengukur gejala yang ada tanpa 

menyelidiki kenapa gejala tersebut ada dan lebih menggunakan data yang ada untuk pemecahan 

masalah. Lokasi penelitian bertempat di PT. Pos Indonesia Malang, waktu penelitian 

dilaksanakan selama 1 bulan, untuk memperoleh data dari pelanggan dengan menyebar angket 

dilakukan sejak tanggal 14-19 November 2005, dan minggu berikutnya digunakan untuk 

memperoleh data tentang PT. Pos Indonesia Malang. Dalam menentukan responden digunakan 

accidental sampling yaitu peneliti mengumpulkan data langsung dari setiap pelanggan yang 

ditemuinya. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner untuk 

pelanggan, observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhdap divisi pelayanan jasa 

pengiriman surat PT. Pos Indonesia Malang dan dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data 

dan mempelajari arsip-arsip yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan. 

Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisa regresi linier sederhana. Analisa data regresi 

digunakan untuk membuat prediksi atau perkiraan nilai suatu variabel jika nilai variabel lainnya 

(variabel independen) sudah ditentukan. Persamaan umum regresi linier sederhana adalah : y = 

a+bx kemudian untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat digunakan uji F dan jika ada pengaruh, untuk mencari besarnya pengaruh tersebut maka 

digunakan koefisien determinasi. 

Dari hasil analisa data, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat dilakukan dengan pengujian uji F. Dari analisa regresi linier sederhana diperoleh 



Fhitung > Ftabel yaitu 81.601 > 3.98, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

pelayanan jasa pengiriman surat terhadap kepuasan pelanggan berarti Ho ditolak atau H1 

diterima. Besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variebal terikat sebesar 0.422. 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pelayanan jasa yang signifikan 

secara simultan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 52.8% dan sisanya 47.2% kepuasan 

pelanggan dipengaruhi oleh faktor lain. 

 


