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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi adalah sebuah proses transmisi informasi, gagasan, emosi, 

keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol – simbol, kata – kata, 

gambar, figur, grafik, dan sebagainya. Atau proses yang memungkinkan seseorang 

(komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang – lambang verbal) 

untuk mengubah perilaku orang lain (komunikate). Pada umumnya, komunikasi 

dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. 

Namun, tidak tertutup kemungkinan adanya komunikasi secara non verbal, seperti 

menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, 

menggelengkan kepala, atau mengangkat bahu. 

Dengan berkomunikasi manusia dapat mengungkapkan ide, mengekspresikan 

perasaan dan mencitrakan diri. Cara seseorang berkomunikasi akan menjelaskan 

tentang bagaimana dia mempersepsi dirinya dan orang lain. Berkomunikasi tidak 

harus antara satu orang dengan orang lainnya, tetapi bisa antara satu perusahaan 

kepada pelanggannya. Pola berkomunikasi antara sebuah perusahaan dengan 

pelanggannya ini, dapat tercermin melalui pelayanan yang diberikan oleh para 

petugas di perusahaan tersebut. Komunikasi yang terjalin antara petugas dengan 

pelanggan, dapat mempengaruhi pelanggan dalam kepuasannya terhadap perusahaan 
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tersebut. Dari fenomena sosial komunikasi ini, ada beberapa aspek yang bisa diteliti, 

yaitu tentang pelayanan dan kepuasan pelanggan.  

Dalam kegiatan pelayanan yang selama ini diberikan oleh para petugas pelayanan 

publik di instansi pemerintahan, budaya melayani masih sangat langka dan hal ini 

sangat berbeda dengan apa yang dilakukan pada organisasi swasta atau perusahaan. 

Untuk itu perubahan perilaku petugas merupakan sebuah keharusan yang harus 

dilakukan dan hal itu tentunya harus bermula dari cara pandang mereka dan mindset 

mereka terhadap kegiatan pelayanan itu sendiri.  

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk 

jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada 

prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di 

Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 

Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sedang kegiatan pelayanan adalah kegiatan sadar yang dilakukan oleh seseorang 

dalam memenuhi kebutuhan orang lain dengan cara yang terbaik. Dalam pelaksanaan 

pelayanan publik, keterampilan berkomunikasi menjadi salah satu aspek penting yang 

akan mempengaruhi bagaimana efektifitas pelayanan publik diberikan serta akan 

menentukan bagaimana masyarakat sebagai pelanggan dalam merespon dan 

mencitrakan organisasi pemberi layanan. 

PT. Pos Indonesia (Persero) adalah perusahaan milik Negara yang bergerak dalam 

bidang jasa (pos, keuangan, logistik dan e-bisnis) seperti halnya PT. Indosat, PT. 
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Telkom, PT. Kereta Api, PT. PLN dan sebagainya dengan jangkauan operasi hampir 

di seluruh tanah air di Indonesia. Pos Indonesia sebagai BUMN dalam beberapa 

tahun terakhir ini menghadapi tantangan yang semakin berat. Tantangan ini terutama 

dipicu oleh adanya perubahan lingkungan bisnis dalam industri pos. Sebagai BUMN 

yang memiliki misi bisnis dan misi sosial, Pos Indonesia dituntut untuk tetap eksis, 

sehingga dapat memberikan kontribusi bagi customer, masyarakat, negara, dan 

seluruh stakeholder-nya. 

“......Bila dulu hanya ada satu provider, maka sekarang pelanggan punya banyak 
pilihan. Untuk memenuhi kebutuhan layanan pengiriman dokumen dan paket 
misalnya, mereka mempunyai banyak pilihan, mulai dari provider kelas lokal seperti 
TIKI, TIKI JNE, Pandusiwi, sampai dengan operator kelas dunia seperti TNT, FedEx, 
UPS, dan DHL. Maka bila POS Indonesia tidak dapat memenuhinya, mereka akan 
pindah ke lain hati ”. (artikel Merpati POS edisi 03-2008; Memenangkan Persaingan 
Bisnis melalui Customer Centric Strategy). 

Kutipan artikel di atas menunjukkan bahwa tantangan PT POS dalam bisnis ritel 

memiliki banyak pesaing yang tidak bisa dianggap sebelah mata. 

Beberapa tahun yang lalu, pelayanan jasa dimonopoli oleh PT POS Indonesia. 

Sehingga setiap masyarakat mengenal dan tidak bisa lepas dari jasa Pos itu sendiri. 

Misalnya saja untuk pengiriman surat, wesel, dan paket. Belum ada perusahaan jasa 

yang mampu menandingi nama PT Pos Indonesia. 

Sedangkan sekarang ini, banyak bermunculan perusahaaan jasa pesaing yang 

dapat dikatakan mampu mengambil hati masyarakat. Maka PT POS Indonesia harus 

terus meningkatkan kualitas pelayanan agar pelanggan puas atas hasil kerja dan mau 

untuk terus menggunakan jasa mereka. Terutama pelayanan publik front liner. 

Dimana pada pelayanan front liner ini mencakup pelayanan pengiriman uang, surat, 
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tabungan, pengambilan uang pensiun, pajak dan sebagainya. Tentu bagian front liner 

ini lebih banyak berinteraksi dengan pelanggan dan menjadi garda terdepan dalam hal 

pelayanan. Unsur komunikasi sangat menentukan dalam hal pelayanan front liner ini. 

Dapat dikatakan kualitas sebuah perusahaan jasa ditentukan lewat bagaimana cara 

front liner sebagai garda terdepan dalam berkomunikasi untuk menggaet hati 

pelanggan sehingga pelanggan mau dan percaya untuk terus menggunakan jasa 

perusahaan.   

PT POS Indonesia (Persero) Denpasar adalah kantor pos terbesar dan membawahi 

beberapa kantor pos cabang yang tersebar di Denpasar dan sekitarnya. Di tahun 2007 

dan 2008, Kantor POS Denpasar meraih juara dalam Lomba Front Liner yang 

diadakan di Kantor POS Pusat Bandung. Kemenangan ini, tidak hanya milik 

perseorangan yaitu melalui wakil yang dikirimkan. Tetapi milik bersama yaitu 

perusahaan dan semua karyawan yang ada didalamnya. Setelah dua tahun berselang, 

bukanlah jaminan pelanggan selalu mengingat prestasi yang diraih front liner tersebut 

dan selalu setia untuk menggunakan jasa PT POS itu sendiri. Bukan tidak mungkin, 

pelanggan beralih pada perusahaan jasa lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas 

pelayanan dan unsur kepuasan dari pelanggan sangat menentukan.  

Dari uraian latar belakang ini, peneliti menemukan ketertarikan mengenai 

pelayanan publik pada front liner khususnya pada PT POS Indonesia yang notabene 

adalah perusahaan jasa Nasional. Demikian penelitian ini dinilai penting untuk 

mengetahui adakah pengaruh antara kualitas pelayanan publik front liner terhadap 
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kepuasan pelanggan khususnya pada PT POS Indonesia. Dan jika ada, seberapa 

besarkah pengaruh itu.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah peneliti adalah 

1) adakah pengaruh kualitas pelayanan publik  front liner terhadap kepuasan 

pelanggan, 

2) jika ada, seberapa besarkah pengaruh kualitas pelayanan publik front liner 

terhadap kepuasan pelanggan.  

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh kualitas pelayanan publik front 

liner terhadap kepuasan pelanggan, dan seberapa besar pengaruhnya kualitas 

pelayanan publik front liner terhadap kepuasan pelanggannya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1) Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

literatur dan pengembangan keilmuan. Khususnya sebagai sumbangan 

dalam bidang penerapan pelayanan publik  dan Marketing Public Relation 
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seperti yang telah diajarkan pada materi perkuliahan dan jurusan Ilmu 

Komunikasi pada umumnya. 

2) Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan atau 

masukan untuk PT. POS Indonesia dalam usahanya meningkatkan kualitas 

pelayanan guna mencapai target kepuasan pelanggannya. 

    

E. Tinjauan Pustaka 

E.I Pelayanan Publik 

E.I.1 Pelayanan 

Berbicara pelayanan, sudah dapat dipastikan tidak akan lepas dari para aktor 

dan artis yang ada di belakangnya. Para petugas loket adalah pelaku utama yang 

sangat berpengaruh terhadap proses pelayanan tersebut. Indikator keberhasilan 

dari suatu pelayanan adalah kepuasan pelanggan. Seberapa banyak jumlah 

pengunjung ke Kantor Pos dan seberapa banyak mereka mengulang transaksinya 

di Kantor Pos. Pelanggan sebagai individu maupun komunitas adalah pilar utama 

penyangga keberlangsungan bisnis ritel Pos Indonesia. 

Kepuasan pelanggan tidak cukup hanya disadari dan didengungkan alias 

dimaklumi. Diperlukan langkah – langkah konkret agar pelanggan tetap setia dan 

terus bertransaksi di Kantor Pos. Menurut kenyataan empiris, setidaknya ada 

delapan langkah praktis yang perlu dilakukan agar service excellence dapat terus 

memberikan manfaat optimal bagi pelanggan pos : 
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1) Tetapkan (VISI) pelayanan sebagai suatu gambaran keadaan 

pelayanan Kantor Pos dalam jangkauan yang jauh ke depan dan perlu 

dibuat dalam kalimat yang singkat, dikomunikasikan dengan baik 

sehingga mudah dipahami oleh semua unsur di Perusahaan.  

2) Menyusun (MISI) dalam bentuk kalimat yang menunjukkan cara 

mencapai visi. Misi dapat menjadi pedoman kerja bagi semua petugas 

dan pihak yang terkait di bidang pelayanan.  

3) Menetapkan standar dan indikator – indikator / pengukuran yang ingin 

dicapai secara rinci dan selalu di up-date secara periodik sesuai 

perkembangan lingkungan bisnis dan tuntutan pelanggan. Standar 

service excellence perlu ditetapkan agar mudah dicapai dalam periode 

waktu tertentu dan sekaligus berlaku sebagai tolak ukur keberhasilan 

kerja dalam melayani pelanggan. 

4) Target yang ingin dicapai ditetapkan secara lebih detail dan progresif 

dengan menambah unsur – unsur pembaruan. Khususnya target dalam 

satu tahun pertama sehingga memudahkan tahapan – tahapan yang 

harus ditempuh di tahun- tahun berikutnya. 

5) “if you can’t count it, you can’t control it (Putra Sampoerna)”. 

Keberhasilan setiap pekerjaan harus diukur. Pengukuran diperlukan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan program harian, 

mingguan, bulanan, sampai tahunan. Apabila di perjalanan terjadi 

deviasi, kembalikan pekerjaan dengan cepat pada misi semula. 
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6) Setelah target ditetapkan, susunlah langkah – langkah kerja yang lebih 

detail. Catat aspek yang harus dikerjakan dan susun menjadi semacam 

komitmen bersama. Perencanaan kerja tentunya mengandung 

konsekuensi biaya dan sumber daya lain yang harus disediakan. 

7) Jadwal kerja secara khusus disusun dalam periode bulanan, mingguan, 

kalau perlu sampai harian agar setiap karyawan secara sinergi dapat 

terintegrasi dalam semangat kebersamaan. 

8) Kontes diperlukan sebagai apresiasi bagi personal atau bagian terbaik 

di Perusahaan yang menerapkan service excellence. Standar terbaik 

dalam kontes perlu terus dinaikkan agar kualitas pelayanan Kantor Pos 

dan front liner terbaik terus tumbuh.  (Merpati POS edisi 02;2009, 

dari Office menuju Store ) 

 

a. Pelayanan Publik 

Menurut Perry (1989 ; 13) yang dikutip Muwafik dalam bukunya, dalam 
arti luas konsep pelayanan publik identik dengan public administration 
yaitu berkorban atas nama orang lain dalam mencapai kepentingan 
publik.  

 
Dalam konteks ini, pelayanan publik lebih dititik beratkan kepada 

bagaimana elemen – elemen administrasi publik seperti policy making, 

desain organisasi, dan proses manajemen dimanfaatkan untuk 

mensukseskan pemberian pelayanan publik, dimana pemerintah 

merupakan provider yang diberi tanggung jawab.  Sehingga pelayanan 
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publik dapat diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang 

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

 

b. Pelayanan prima atau service excellent 

Bertitik tolak pada konsep kepedulian kepada pelanggan untuk 

menciptakan kepuasan dan kemenangan dalam persaingan. Pelayanan 

terbaik atau prima berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan para 

pelanggan sehingga memungkinkan memberikan kepuasan yang optimal. 

Muwafik Saleh (2010; 64), pelayanan prima adalah kepedulian kepada 
pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk 
memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dengan terus 
mengupayakan penyelarasan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, 
tindakan dan tanggung jawab guna mewujudkan kepuasan pelanggan agar 
mereka selalu loyal kepada organisasi atau perusahaan. 
 
 

 
E.I.2 Kualitas Pelayanan  

 
a. Pengertian Kualitas Pelayanan  

Pengertian kualitas jasa atau pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan.  

Kualitas pelayanan menurut Stanton (1996 : 220) yang dikutip oleh Muwafik 
dalam bukunya adalah tingkat baik buruknya kegiatan yang dapat 
diidentifikasikan secara tersendiri, yang pada hakekatnya bersifat (intangible), 
yang merupakan pemenuhan kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan 
produk atau jasa lainnya. Untuk menghasilkan jasa mungkin perlu atau tidak 
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dipergunakan penggunaan benda nyata (tangible). Akan tetapi sekalipun 
penggunaan benda itu perlu, namun tidak terdapat adanya pemindahan hak 
milik atas benda tersebut. 

 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha 
melayani kebutuhan orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999 : 571). 

 
Kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari tiga aspek 

pelayanan yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, 

strategi, dan pelanggan. Model kesatuan dari tiga aspek ini disebut dengan 

segitiga layanan. Segi tiga layanan adalah suatu model interaktif manajemen 

yang mencerminkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya. 

Model tersebut terdiri dari tiga elemen, yakni strategi layanan, sumber daya 

manusia yang memberikan layanan, dan sistem layanan dengan pelanggan 

sebagai titik pusat (Rangkuti, 2003 : 26). Berikut gambarannya. 

Strategi layanan  

 

 

 

    Pelanggan  

 

 

  Sistem layanan     sumber daya manusia 

    Gambar 1.1 : segitiga layanan 

Sumber : Rangkuti, Measuring Customer Satisfaction (2003 : 27)  
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Dari gambar di atas diartikan bahwa sistem pelayanan publik yang baik 

akan menghasilkan kualitas pelayanan yang baik pula. Suatu sistem yang baik 

akan memberikan prosedur pelayanan yang terstandar dan memberikan 

mekanisme kontrol di dalam dirinya (built in control) sehingga segala bentuk 

penyimpangan yang terjadi akan mudah diketahui. Selain itu sistem pelayanan 

juga harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ini berarti organisasi harus 

mampu merespon kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan menyediakan 

sistem pelayanan dan strategi yang tepat. 

Agar konsumen mempunyai persepsi yang baik terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan, maka penyedia layanan harus mengetahui apa yang 

diharapkan oleh konsumen, sehingga tidak terjadi perbedaan antara kinerja 

yang diberikan dengan harapan konsumen, yang akhirnya konsumen merasa 

puas dan mempersepsikan secara baik atas kualitas pelayanan yang 

diterimanya. Jenis kualitas yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan 

adalah : 

1) Kualitas teknik (outcome), kualitas hasil atau produk layanan. 

2) Kualitas pelayanan (procces), kualitas pelayanan yang diberikan. 

Karena pelayanan tidak kasat mata, serta kualitas teknik tidak dapat 

dievaluasi secara akurat, konsumen berusaha menilai kualitas pelayanan 

berdasarkan apa yang dirasakan, yaitu melalui atribut – atribut yang mewakili 

kualitas proses atau pelayanan melalui dimensi kualitas pelayanan (Rangkuti, 

2003 : 28) 
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b. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Ada beberapa pakar pemasaran , seperti Parasuraman, Zeithaml, dan Berry 

yang melakukan penelitian khusus terhadap beberapa jenis jasa dan berhasil 

mengidentifikasi sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas jasa. Yaitu 

meliputi : 

1) Reliability, mencakup konsistensi kerja dan kemampuan untuk 

dipercaya. Hal ini berarti perusahaan memberikan jasanya secara tepat 

semenjak saat pertama. Selain itu juga berarti bahwa perusahaan yang 

bersangkutan memenuhi janjinya misalnya menyampaikan jasanya sesuai 

dengan jadwal yang disepakati. 

2) Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk 

memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan. 

3) Competence, artinya setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki 

keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan 

jasa tertentu. 

4) Accessibility, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal 

ini berarti lokasi fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu 

yang tidak terlalu lama, saluran komunikasi perusahaan mudah dihubungi, 

dan lain – lain. 

5) Courtesy, meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian, dan 

keramahan yang dimiliki para contact personel (seperti resepsionis, 

operator telepon). 
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6) Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan 

dalam bahasa yang dapat mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran 

dan keluhan pelanggan. 

7) Credibility, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas 

mencakup nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakteristik pribadi 

contact personel, dan interaksi dengan pelanggan. 

8) Security, yaitu aman dari bahaya, resiko, dan keragu – raguan. Aspek 

ini meliputi keamanan secara fisik, keamanan financial, dan kerahasiaan. 

9) Understanding, yaitu usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan. 

10) Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, 

peralatan yang dipergunakan, atau penampilan dari personil. (Akh. 

Muwafik Saleh,2010 :103) 

 

c. Unsur – Unsur Kualitas Layanan  

Unsur – unsur kualitas pelayanan antara lain : 

1. Penampilan. Personal dan fisik sebagaimana layanan kantor depan ( 

recepsionist ) memerlukan persyaratan seperti : wajah harus menawan, 

badan harus tegap / tidak cacat, tutur bahasa menarik, familiar dalam 

perilaku, penampilan penuh percaya diri, busana harus menarik. 

2. Tepat Waktu dan Janji. Secara utuh dan prima petugas pelayanan 

dalam menyampaikan perlu diperhitungkan janji yang disampaikan 

kepada pelanggan bukan sebaliknya selalu ingkar janji. Demikian juga 
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waktu, jika mengutarakan 2 hari selesai harus betul – betul dapat 

memenuhinya. 

3. Kesediaan Melayani. Sebagaimana fungsi dan wewenang harus 

melayani kepada para pelanggan, konsekuensi logis petugas harus benar – 

benar bersedia melayani kepada para pelanggan. 

4. Pengetahuan dan Keahlian. Sebagai syarat untuk melayani dengan 

baik, petugas harus mempunyai pengetahuan dan keahlian. Di sini petugas 

pelayanan harus memiliki tingkat pendidikan tertentu dan pelatihan 

tertentu yang disyaratkan dalam jabatan serta memiliki pengalaman yang 

luas dibidangnya. 

5. Kesopanan dan Ramah Tamah. Masyarakat pengguna jasa pelayanan 

itu sendiri dan lapisan masyarakat baik tingkat status ekonomi dan sosial 

rendah maupun tinggi terdapat perbedaan karakternya maka petugas 

pelayanan masyarakat dituntut adanya keramahtamahan yang standar 

dalam melayani, sabar, tidak egois dan santun dalam bertutur kepada 

pelanggan. 

6. Kejujuran dan Kepercayaan. Pelayanan ini oleh pengguna jasa dapat 

dipergunakan berbagai aspek, maka dalam penyelenggaraannya harus 

transparan dari aspek kejujuran, jujur dalam bentuk aturan, jujur dalam 

pembiayaan dan jujur dalam penyelesaian waktunya. 
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7. Kepastian Hukum. Secara sadar bahwa hasil pelayanan terhadap 

masyarakat yang berupa surat keputusan, harus mempunyai legitimasi 

atau mempunyai kepastian hukum. 

8. Keterbukaan. Secara pasti bahwa setiap urusan / kegiatan yang 

memperlakukan ijin, maka ketentuan keterbukaan perlu ditegakkan. 

Keterbukaan itu akan mempengaruhi unsur – unsur kesederhanaan, 

kejelasan informasi kepada masyarakat. 

9. Efisien. Dari setiap pelayanan dalam berbagai urusan, tuntutan 

masyarakat adalah efisiensi dan efektifitas dari berbagai aspek sumber 

daya sehingga menghasilkan biaya yang murah, waktu yang singkat dan 

tepat serta hasil kualitas yang tinggi. Dengan demikian efisiensi dan 

efektifitas merupakan tuntutan yang harus diwujudkan dan perlu 

diperhatikan secara serius. 

10. Biaya. Pemantapan pengurusan dalam pelayanan diperlukan kewajaran 

dalam penentuan pembiayaan, pembiayaan harus disesuaikan dengan daya 

beli masyarakat dan pengeluaran biaya harus transparan dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang – undangan. 

11. Tidak Rasial. Pengurusan pelayanan dilarang membeda – bedakan 

kesukuan, agama, aliran dan poltik dengan demikian segala urusan harus 

memenuhi jangkauan yang luas dan merata. 
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12. Kesederhanaan. Prosedur dan tata cara pelayanan kepada masyarakat 

untuk diperhatikan kemudahan, tidak berbelit – belit dalam pelaksanaan. 

(Akh. Muwafik Saleh,2010 : 106) 

 

d.  Model Kualitas Pelayanan   

Terdapat enam kriteria kualitas pelayanan yang dipersepsikan baik, yakni 

sebagai berikut : 

1) Professionalism and Skills. Pelanggan mendapati bahwa penyedia 

jasa, karyawan, sistem operasional, dan sumber daya fisik memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan 

masalah mereka secara professional. 

2) Attitudes and Behavior. Pelanggan merasa bahwa karyawan jasa 

(customer contact personel) menaruh perhatian besar pada mereka dan 

berusaha membantu memecahkan masalah mereka secara spontan dan 

ramah. 

3) Accessibility and Flexibility. Pelanggan merasa bahwa penyedia 

jasa, lokasi, jam operasi, karyawan dan sistem operasionalnya, 

dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga pelanggan dapat 

mengakses jasa tersebut dengan mudah. Selain itu, juga dirancang 

dengan maksud agar dapat menyesuaikan permintaan dan keinginan 

pelanggan secara luwes. 
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4) Reliability and trustworthiness. Pelanggan memahami bahwa 

apapun yang terjadi atau telah disepakati, mereka bisa mengandalkan 

penyedia jasa beserta karyawan dan sistemnya dalam memenuhi janji 

dan melakukan segala sesuatu dengan mengutamakan kepentingan 

pelanggan. 

5) Recovery. Pelanggan menyadari bahwa bila terjadi kesalahan atau 

sesuatu yang tidak diharapkan dan tidak diprediksi, maka penyedia 

jasa akan segera mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi dan 

mencari solusi yang tepat. 

6) Reputation and credibility. Pelanggan meyakini bahwa operasi dari 

penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai / imbalan yang 

sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. (Akh. Muwafik Saleh,2010 : 

108) 

 

e. Undang – Undang No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

merupakan fondasi dari reformasi birokrasi. Dalam hal ini, pelayanan publik 

merupakan amanah yang harus dipikul oleh birokrasi pelaksana pelayanan 

publik. Undang – undang ini memberikan kepastian dan keharusan birokrasi 

untuk melayani dan memberikan kepastian dan keharusan birokrasi untuk 

melayani dan memberikan pelayanan yang terbaik.   
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Undang – Undang Pelayanan Publik memiliki karakter yang berbeda 

dengan undang – undang seperti pada umumnya, karena undang – undang ini 

mengatur bagaimana sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, 

juga memuat kepentingan rakyat, yakni bagaimana memberdayakan rakyat 

dengan sebaik – baiknya agar dapat menikmati dan memanfaatkan pelayanan 

publik. Selain itu juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat, karena lebih 

mendorong penyelenggara pelayanan publik termasuk pemerintah untuk lebih 

disiplin dan meningkatkan kinerjanya. 

Undang – Undang tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk : 

1) Dapat memberikan arah dan pedoman dalam hubungan yang jelas 

antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat selaku 

pengguna layanan. 

2) Memberdayakan rakyat dengan sebaik – baiknya agar dapat menikmati 

dan memanfaatkan pelayanan publik. 

3) Ada kepastian hukum, dan menjadi jembatan komunikasi kedua belah 

pihak. 

4) Memberikan sanksi atas kelalaian penyelenggara atau pelaksana 

pelayanan publik. Sanksi ini mulai dari ganti rugi, perdata, pidana, 

serta sanksi administratif. 
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5) Undang – undang pelayanan publik juga mempertegas dan 

memperluas peranan ombudsman dalam mendorong terciptanya 

pelayanan yang memuaskan masyarakat. 

Adapun asas – asas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan 

Undang – Undang No. 25 tahun 2009 adalah sebagai berikut : 

1) Kepentingan umum, artinya pemberian pelayanan tidak boleh 

mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan. 

2) Kepastian hukum, artinya jaminan terwujudnya hak dan kewajiban 

dalam penyelenggaraan pelayanan. 

3) Kesamaan hak, artinya pemberian pelayanan tidak membedakan 

suku, ras, agama, golongan, gender, dan status. 

4) Keseimbangan hak dan kewajiban, artinya pemenuhan hak harus 

sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh 

pemberi maupun penerima pelayanan. 

5) Keprofesionalan, artinya pelaksana pelayanan harus memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. 

6) Partisipatif, artinya peningkatan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat. 
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7) Persamaan perlakuan / tidak diskriminatif, artinya setiap warga 

negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. 

8) Keterbukaan, artinya setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah 

mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang 

diinginkan. 

9) Akuntabilitas, artinya proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang – undangan. 

10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, artinya 

pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta 

keadilan dalam pelayanan. 

11) Ketepatan waktu, artinya penyelesaian setiap jenis pelayanan 

dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. 

12) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, artinya setiap jenis 

pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. ( Sumber : 

http ://kilasan undang – undang pelayanan publik/sarpan seituko.html 

(11/02/2011, pkl.13:20 wita) 

Kualitas layanan pada prinsipnya adalah untuk menjaga janji pelanggan 

agar pihak yang dilayani merasa puas dan diungkapkan. Kualitas memiliki 

hubungan yang sangat erat dengan kepuasan pelanggan, yaitu kualitas 

memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalani ikatan 

hubungan yang kuat dengan organisasi pemberi layanan. Dalam jangka 
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panjang ikatan seperti ini memungkinkan organisasi pemberi layanan untuk 

memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. 

Dengan demikian, organisasi pemberi layanan dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggan, yang pada gilirannya kepuasan pelanggan dapat menciptakan 

kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada organisasi pemberi layanan yang 

memberikan kualitas memuaskan. 

   

E.II Kepuasan Pelanggan  

Kepuasan pelanggan (Customer Satifaction) atau sering disebut juga 

dengan Total Customer Satisfaction menurut Barkley dan Taylor dalam 

bukunya, merupakan fokus dari proses Customer – Driven Project 

Management (CDPM), bahkan dinyatakan pula bahwa kepuasan pelanggan 

adalah kualitas. Menurut Kotler yang dikutip Tjiptono (1996 : 146) oleh 

Muwafik dalam bukunya, kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan 

harapannya. 

Jadi, tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 

dirasakan dengan harapan. Kualitas termasuk semua elemen yang diperlukan 

untuk memuaskan tujuan pelanggan, baik internal maupun eksternal, juga 

termasuk tiap – tiap item dalam produk kualitas, kualitas layanan, 

performance, durability, aesthetic, reliability, maintainability, logistic, 
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customer service, training, delivery, billing, shipping, repairing, marketing, 

warranty, dan cycle cost. 

E.II.1 Konsep Kepuasan Pelanggan 

Produk jasa berkualitas mempunyai peranan penting untuk membentuk 

kepuasan pelanggan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan, 

maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi. Bila kepuasan 

pelanggan semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi badan 

usaha atau organisasi pemberi layanan tersebut. Pelanggan yang puas akan 

terus melakukan pembelian pada badan usaha tersebut. Demikian pula 

sebaliknya jika tanpa ada kepuasan, dapat mengakibatkan pelanggan pindah 

pada produk lain. 

Badan usaha atau instansi dapat mengetahui kepuasan dari para 

konsumennya melalui umpan balik yang diberikan oleh konsumen kepada 

organisasi pemberi layanan tersebut sehingga dapat menjadi masukan bagi 

keperluan pengembangan dan implementasi serta peningkatan kepuasan 

pelanggan. Dari sini dapat diketahui pada saat pelanggan komplain. Dengan 

adanya komplain tersebut organisasi dapat memperbaiki dan meningkatkan 

layanan sehingga dapat memuaskan konsumen yang belum puas tadi. 
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a. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Banyak hal yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Seperti faktor 

internal yang relatif dapat dikendalikan perusahaan, misalnya karyawan yang 

kasar, jam karet, kesalahan pencatatan transaksi. Sebaliknya, faktor eksternal 

yang di luar kendali perusahaan, seperti cuaca, gangguan pada infrastruktur 

umum, aktifitas kriminal, dan masalah pribadi pelanggan. 

Kepuasan pelanggan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pelayanan. Agar 

layanan dapat memuaskan orang atau sekelompok orang yang dilayani, ada 

empat persyaratan, yaitu : 

1) Tingkah laku yang sopan, 

2) Cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang 

seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan, 

3) Waktu penyampaian yang tepat, dan 

4) Keramahtamahan. 

Faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya dengan kepuasan di 

antaranya faktor kesadaran para pejabat atau petugas yang berkecimpung 

dalam pelayanan publik, faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan, 

faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan 

berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan, faktor pendapatan yang dapat 

memenuhi kebutuhan hidup minimum, faktor keterampilan petugas, dan 

faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan.  
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Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitiannya, adalah 

pelayanan front liner. Sehingga disisipkan etika dan etiket pelayanan 

khususnya bagi front liner.   

1. Etiket Pelayanan (Standard Operating Procedure) 

Etiket pelayanan adalah suatu tingkah laku atau sikap yang ditampilkan 

oleh petugas pelayanan yang dipersepsi baik dan positif oleh publik atau 

setiap pelanggan baik internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaan 

pelayanan, etika dan etiket ini dapat diformulasikan dalam bentuk standar 

operasi pelayanan (Standard Operating Procedure / SOP) yang ditetapkan 

oleh organisasi dan disepakati oleh seluruh anggota organisasi untuk 

mengatur bagaimana harusnya pelayanan pada publik itu dilakukan. Berikut 

beberapa etika dan etiket dalam komunikasi pelayanan : 

a. Etiket Pelayanan Bagi Front Liner Saat Bertugas : 

a. Kenakan pakaian seragam sebagaimana yang telah ditentukan 

oleh organisasi. 

b. Gunakan tanda pengenal untuk mempermudah interaksi dengan 

setiap pelanggan. 

c. Tampilkan selalu penampilan yang rapi dan bersih agar tampak 

profesional. 

d. Berhiaslah sebelum anda berada di tempat kerja anda. 

e. Pastikan bahwa sepatu anda bersih, semirlah lebih dahulu 

sebelum anda pergi ke kantor. 
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f. Pastikan bahwa pakaian anda telah disetrika dan bebas dari 

noda. 

g. Perhatikan penampilan wajah anda atau make up anda, 

terutama setelah jam istirahat. 

h. Bila anda pergi ke back office, sempatkan untuk bercermin dan 

pastikan bahwa penampilan anda tetap rapi. 

i. Jika perlu, tanyakan rekan anda untuk menilai kerapian anda. 

j. Untuk wanita, gunakan lipstick supaya tidak terlihat pucat dan 

pastikan warnanya tidak memudar. 

k. Gunakan tetes mata bila mata anda terlihat merah. 

 

Hal yang harus dihindari saat anda sedang bertugas di meja front liner 

adalah : 

a. Berhias atau menyisir pada saat ada pelanggan. 

b. Menggulung lengan baju / blazer. 

c. Bersandal pada saat jam kerja. 

d. Memakai perhiasan bermotifkan symbol kekerasan atau SARA. 

e. Berpakaian kusut, rusak / sobek, kusam atau luntur warnanya. 

f. Memakai perhiasan berlebihan. 

g. Bagi wanita, memakai anting gantung, berpakaian ketat, tipis atau 

belahan dada sangat rendah, memakai rok mini atau ketat, menjepit 

rambut dengan jepit bebek. 
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h. Bagi pria, menggunakan tato pada bagian tubuh yang dapat dilihat 

oleh pelanggan, memakai anting atau tindik di wajah, memakai 

dasi dengan motif kekanak – kanakan / simbol kekerasan, 

memakai ikat pinggang gantung, berjambang / berjenggot yang 

tidak rapi.(Akh. Muwafik Saleh,2010 : 213) 

b. Etiket Pelayanan Bagi Front Liner Dalam Penampilan Meja 

Kerja : 

a. Periksa kerapian meja sebelum memulai pekerjaan di pagi hari. 

b. Tempatkan banner nama menghadap kearah kedatangan 

pelanggan. 

c. Bila menempatkan berbagai berkas atau dokumen lain di bawah 

meja, jauhkan dari penglihatan pelanggan serta ciptakan 

lingkungan kerja yang bebas dari tumpukan dan kesan berantakan. 

d. Letakkan brosur atau formulir dalam jumlah yang cukup satu hari 

di samping meja kerja.(Akh. Muwafik Saleh,2010 : 214) 

c. Etiket Pelayanan Bagi Front Liner Saat Berinteraksi Dengan 

Pelanggan : 

a. Berdiri saat menyambut kedatangan pelanggan. 

b. Tersenyum dengan tulus dan menatap matanya saat menyambut 

pelanggan. 

c. Menyapa pelanggan dengan salam yang telah disepakati. 
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d. Sapalah pelanggan pada 10 detik pertama. Bila tidak menyapa 

dalam 10 detik pertama itu berarti kita telah mengabaikan 

kehadirannya. 

e. Bila sulit menyapa karena sibuk, maka anggukkanlah kepala 

pada pelanggan yang datang untuk menandakan bahwa kita 

mengetahui kehadirannya. 

f. Persilahkan pelanggan duduk sambil mengarahkannya dengan 

menggunakan isyarat tangan. 

g. Perkenalkan diri anda dan tawarkan bantuan kepada pelanggan. 

h. Siapkan kertas kecil di meja anda untuk menuliskan nama 

pelanggan yang baru anda kenal. 

i. Sesering mungkin sebutlah nama pelanggan ketika melakukan 

komunikasi dengannya. 

j. Apabila kebutuhan pelanggan telah selesai terpenuhi, tawarkan 

bantuan berikutnya. 

k. Bila pelanggan tidak memerlukan bantuan lainnya, ucapkan 

terima kasih.(Akh. Muwafik Saleh,2010 : 215) 
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F. Teori Yang Digunakan 

Teori Kesenjangan ( Discrepancy Theory ) 

Teori kesenjangan (Discrepancy Theory) Dicetuskan oleh Locke 

(1969,1976). Dalam teori ini, Locke berasumsi bahwa kepuasan dan 

ketidakpuasan terhadap aspek pekerjaan tergantung pada kesenjangan 

(discrepancy) antara persepsi karyawan mengenai apa yang ia peroleh 

dengan apa yang dia inginkan. Locke juga menerangkan bahwa kepuasan 

kerja seseorang bergantung kepada kesenjangan dengan apa yang menurut 

perasaannya yang diperoleh melalui pekerjaan.  

Dengan demikian, orang akan merasa puas bila tidak ada perbedaan 

antara yang diinginkan dengan persepsinya atas kenyataan, karena batas 

minimum yang diinginkan telah terpenuhi. Apabila yang didapat ternyata 

lebih besar daripada yang diinginkan, maka orang akan menjadi lebih puas 

lagi walaupun terdapat discrepancy, tetapi merupakan discrepancy yang 

positif. Sebaliknya, semakin jauh kenyataan yang dirasakan itu di bawah 

standar minimum sehingga menjadi negatif discrepancy, maka makin besar 

pula ketidakpuasan seseorang terhadap pekerjaan. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Wanous dan Lawler menemukan bahwa sikap karyawan 

terhadap pekerjaan tergantung bagaimana discrepancy itu dirasakan. 

Sedangkan ketidakpuasan kerja dapat terjadi ketika terdapat pertentangan 

akan kepentingannya, yaitu ketidaksesuaian antara pendapatan dengan 

keinginan. Contohnya, banyak karyawan mendapatkan gaji yang tidak sesuai 
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menjadi tidak puas, atau ruang kerja terlalu panas. 

Jadi, kesimpulan teori kesenjangan adalah menekankan selisih antara kondisi 

yang diinginkan dengan kondisi aktual (kenyataan), jika ada selisih jauh 

antara keinginan dan kekurangan yang ingin dipenuhi dengan kenyataan 

maka orang menjadi tidak puas. Tetapi jika kondisi yang diinginkan dan 

kekurangan yang ingin dipenuhi ternyata sesuai dengan kenyataan yang 

didapat maka ia akan puas. 

 

G. Kerangka Berpikir    

Beberapa tahun yang lalu, pelayanan jasa dimonopoli oleh PT POS 

Indonesia sendiri. Sehingga setiap masyarakat mengenal dan tidak bisa lepas 

dari jasa PT. Pos Indonesia. Misalnya saja untuk pengiriman surat, wesel, 

dan paket. Belum ada perusahaan jasa yang mampu menandingi nama PT 

Pos Indonesia. 

Sedangkan sekarang ini, banyak bermunculan perusahaaan jasa pesaing 

yang dapat dikatakan mampu mengambil hati masyarakat. Maka PT POS 

Indonesia harus terus meningkatkan kualitas pelayanan agar pelanggan puas 

atas hasil kerja dan mau untuk terus menggunakan jasa mereka. Terutama 

pelayanan publik front liner. Dimana pada pelayanan front liner ini 

mencakup pelayanan pengiriman uang, surat, tabungan, pengambilan uang 

pensiun, pajak dan sebagainya. Tentu bagian front liner ini lebih banyak 

berinteraksi dengan pelanggan dan menjadi garda terdepan dalam hal 
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pelayanan. Unsur komunikasi sangat menentukan dalam hal pelayanan front 

liner ini. Dapat dikatakan kualitas sebuah perusahaan jasa ditentukan lewat 

bagaimana cara front liner sebagai garda terdepan dalam berkomunikasi 

untuk menggaet hati pelanggan sehingga pelanggan mau dan percaya untuk 

terus menggunakan jasa perusahaan.   

Teori kesenjangan milik Locke, jika dikaitkan dengan fenomena 

komunikasi diatas asumsinya, kepuasan dan ketidakpuasan terhadap aspek 

pelayanan tergantung pada kesenjangan mengenai apa yang pelanggan 

peroleh dengan apa yang pelanggan inginkan. 

Dengan demikian, pelanggan akan merasa puas bila tidak ada perbedaan 

antara yang diinginkan dengan kenyataan yang didapatnya. Apabila yang 

didapat ternyata lebih besar daripada yang diinginkan, maka pelanggan akan 

menjadi lebih puas lagi walaupun terdapat kesenjangan positif. Sebaliknya 

semakin jauh kenyataan yang dirasakan itu di bawah standar minimum, 

sehingga menjadi kesenjangan negatif, dan makin besar pula ketidakpuasan 

pelanggan terhadap pelayanan.  

 

H. Hipotesis Penelitian 

Ho , Kualitas Pelayanan Publik Tidak Berpengaruh Terhadap Kepuasan 

Pelanggan. 

Hi ,   Kualitas Pelayanan Publik Berpengaruh Terhadap Kepuasan Pelanggan. 
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I. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konseptual 

a) Kualitas pelayanan adalah tingkat baik buruknya kegiatan yang dapat 

diidentifikasikan secara tersendiri, yang pada hakekatnya bersifat (intangible), 

yang merupakan pemenuhan kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan 

produk atau jasa lainnya. 

Publik menurut Scott M. Cutlip dan Allen H. Center dalam bukunya yang 

berjudul Effective Public Relations yang dikutip oleh Onong Uchjana dalam 

bukunya, publik merupakan sebuah kata benda kolektif bagi suatu kelompok – 

sekelompok orang yang sama – sama terikat oleh suatu kepentingan yang sama – 

dan menunjukkan perasaan kebersamaan. 

 
b) Kepuasan pelanggan. Menurut Kotler yang dikutip Tjiptono (1996 : 146) oleh 

Muwafik, bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. 

 
2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel diukur. 

Berdasarkan definisi konseptual diatas, maka untuk mengukur variabel diatas 

adalah dengan menentukan indikator yang kemudian menjadi acuan dalam 

membuat kuesioner. Maka indikator untuk , 

Variabel Kualitas Pelayanan Publik (X)  adalah : kesopanan, keramah 

tamahan, komunikasi, informasi, kepercayaan, keterbukaan, dan dapat dipercaya. 
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Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) adalah : memahami kebutuhan pelanggan, 

mendengarkan saran dan keluhan pelanggan, kritikan dari pelanggan, dan 

kepuasan pelanggan. 

 

J.  Penelitian Terdahulu 

Yenny Sukowati (2006) Pengaruh Pelayanan Jasa Pengiriman Surat 

Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi pada Pelanggan PT. POS Indonesia 

(Persero) Malang). Dari hasil analisis data pada penelitian ini, untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan 

dengan pengujian uji F. Dari analisa regresi linear sederhana diperoleh F hitung 

> F tabel , yaitu 81,601 > 3,98, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

pelayanan jasa pengiriman surat terhadap kepuasan pelanggan. Berarti Ho ditolak 

atau Hi diterima. Besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel 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 faktor lain. 

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

sekarang adalah sama – sama meneliti tentang pengaruh kualitas pelayanan dan 

mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Mengambil wilayah penelitian yang 

sama, yaitu di PT POS Indonesia. Jika pada penelitian terdahulu yang diteliti 

adalah pelayanan jasa pengiriman surat, untuk penelitian sekarang difokuskan 
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pada pelayanan publik front liner. Di samping itu, lokasi penelitian juga berbeda, 

yaitu di Denpasar – Bali. 

 

K. Metode Penelitian 

K.I Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini, digunakan metode Penelitian Kuantitatif. Penelitian ini 
dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif atau statistik. Dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan. (Prof. Dr. Sugiyono, 2008 : 8)  

 
Jenis penelitiannya adalah Non – Eksperimen. Yaitu,data sudah ada (dalam 

arti tidak sengaja ditimbulkan), dan peneliti tinggal merekam. (Prof.Dr. 

Suharsimi Arikunto, 2010 : 30)  

Tipe penelitiannya adalah asosiatif atau disebut juga korelasional. Meneliti 

hubungan di antara variabel – variabel. Hubungan yang dicari disebut korelasi. 

Tipe ini bertujuan meneliti sejauh mana variasi pada satu faktor berkaitan dengan 

variasi pada faktor lain. Kalau dua variabel saja yang dihubungkan, korelasinya 

disebut korelasi sederhana ( simple correlation ). Lebih dari dua, menggunakan 

korelasi ganda ( multiple correlation ). Tipe ini digunakan untuk mengukur 

hubungan di antara berbagai variabel, meramalkan variabel tak bebas dari 

pengetahuan peneliti tentang variabel bebas, dan meratakan jalan untuk membuat 

rancangan penelitian eksperimental. Studi asosiatif atau korelasional sering juga 
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digunakan untuk mengukur reliabilitas dan validitas. ( Metode Penelitian 

Komunikasi, Jalaluddin Rakhmat , 2009 ; 27 & 31 ) 

 

K.II Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di PT. POS Indonesia (Persero) Denpasar – Bali. 

Alasan peneliti mengambil lokasi di sana karena berdasarkan informasi yang 

peneliti terima PT. POS Indonesia (Persero) Denpasar sudah 2 kali berturut - 

turut menjuarai Lomba Front Liner tingkat Nasional yang diadakan oleh PT. 

POS Indonesia (Persero) pusat Bandung. Sehingga peneliti ingin mengetahui 

seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan publik ini terhadap kepuasan 

pelanggannya di tunjang pula dari keberhasilan menjadi juara Lomba Front Liner 

tersebut. 

 Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 9 Mei 2011 – 6 Juni 2011. 

K.III Populasi dan Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedang sample, adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (sugiyono, 

2008 :80-81). Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah semua pelanggan 

yang datang ke kantor POS Denpasar. Dan sampelnya  adalah beberapa orang 

pelanggan kantor POS Denpasar. Dalam penelitian ini diasumsikan setiap 

harinya terdapat sekitar 100 pelanggan yang datang ke Kantor POS, dan waktu 
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penelitian kurang lebih dilaksanakan selama satu bulan, sehingga jumlah 

pelanggan yang datang setiap harinya dikalikan waktu penelitian, menghasilkan 

3000 pelanggan.  Teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling. 

Yaitu menggunakan simple random sampling. Dimana pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu. Karena jumlah populasi yang diteliti cukup besar, 

keterbatasan waktu yang ada, tenaga dan pikiran, maka untuk memudahkan 

peneliti dalam pengambilan jumlah sampel, digunakan rumus Taro Yamane. 

Perhitungan untuk mencari jumlah sampel yaitu : 

  N    

n  =     Nd² + 1  

keterangan :  

n  =  ukuran sampel 

N =  ukuran populasi 

d  =  nilai presisi (tingkat kesalahan) 

1 =  nilai konstan 

 Diketahui jumlah populasi semua pelanggan yang datang ke kantor POS 

dalam sebulan sebesar N = 3000 pelanggan. Presisi yang ditetapkan adalah 

10%. Berapakah jumlah sampelnya ? 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sample (n) untuk pelanggan 

adalah : 

  N 
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n  =     Nd² + 1   

 

   3000 

     n  =    3000(10/100)² + 1 

        3000  3000 

     n  =  3000(0,01) + 1     =   31     =  96,774   =  100 sampel 

jadi, responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 

pelanggan. 

 

K.IV Skala Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang 

diteliti. Dengan demikian jumlah instrumen yang akan digunakan untuk 

penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti (Sugiyono, 2008 

: 92). Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa kuesioner. 

Skala pengukuran yang dipakai oleh peneliti adalah dengan skala likert. 

Karena dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item – item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan.  

 

Jawaban setiap item instrumen dengan menggunakan skala Likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yaitu : 



 37 

SS   : Sangat Setuju  : 5   

S   : Setuju   : 4 

R   : Ragu – Ragu  : 3 

TS   : Tidak Setuju   : 2 

STS  : Sangat Tidak Setuju  : 1 
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Tabel 1.1 

Matriks Penelitian 

No  Variabel Indikator Item Pertanyaan Instrumen 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas Pelayanan Publik 

( X ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.courtesy 

(kesopanan) 

b.communication 

(komunikasi) 

c.reliability 

(kepercayaan) 

d.tepat waktu dan 

janji 

 

e.keterbukaan 

 

 

Sikap sopan santun, respek, perhatian, keramahan 

petugas. 

Memberikan informasi pada pelanggan dalam bahasa 

yang mudah dipahami. 

Konsistensi dalam bekerja. 

 

Dalam menyampaikan informasi, perlu 

diperhitungkan janji yang disampaikan kepada 

pelanggan bukan sebaliknya selalu ingkar janji. 

Setiap urusan atau kegiatan yang memerlukan ijin, 

maka ketentuan keterbukaan perlu ditegakkan. 

 

Kuesioner 

 

Kuesioner 

 

Kuesioner 

 

Kuesioner 

 

 

Kuesioner 
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2. 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan Pelanggan ( Y )  

 

 

 

 

 

 

 

a.communication 

b.credibility 

 

c.understanding 

 

Selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. 

Sifat jujur dan dapat dipercaya, nama perusahaan, 

reputasi perusahaan, dan interaksi dengan pelanggan. 

Usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan. 

 

Kuesioner 

Kuesioner 

 

Kuesioner 
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a. Uji Validitas 

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang 

diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian 

validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi product 

moment, dengan mengkorelasikan skor setiap item dengan skor total 

sebagai jumlah skor item. Rumus korelasi product moment  sebagai 

berikut : 

        n ΣXY - ΣXΣY 

r xy     =   √ (n ΣX² - (ΣX)²) (nΣY² - (ΣY)²) 

 

keterangan : 

r xy  =  koefisien korelasi 

X  =  skor butir pertanyaan 

Y  =  total skor 

n  =  jumlah subyek  
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b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji keajegan hasil pengukuran 

suatu instrument. Suatu instrument dikatakan reliabel jika instrumen 

tersebut bila digunakan dalam beberapa kali untuk pengukuran yang sama 

akan menghasilkan hasil yang sama pula.uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan formula Alpha Cornbach, yang rumusnya : 

 

                k 

    r =    k – 1   1 - Σδ² 

      δ² 

keterangan : 

r     = koefisien reliabilitas 

k    = jumlah butir pertanyaan 

δi2 = varian butir pertanyaan 

 δ2  = varian skor tes 

 

L. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.( Sugiyono, 2008 : 142) 
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Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data – data tentang informasi 

responden dan untuk mendapatkan jawaban dari responden atas pertanyaan 

yang diajukan peneliti pada angket atau kuesioner yang disebarkan. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen. Yang artinya barang – barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode ini, peneliti menyelidiki benda – 

benda tertulis seperti buku – buku, majalah, dokumen, peraturan – peraturan, 

notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. ( Suharsimi Arikunto, 2010 : 

201 ) 

Data – data yang didapat melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini 

adalah mengenai profil PT POS Indonesia (Persero) Denpasar, data mengenai 

produk yang dihasilkan, macam – macam pelayanan jasa di kantor POS 

Denpasar, dan sebagainya. Sehingga dapat menunjang data – data yang 

diperoleh dari penyebaran kuesioner tersebut. 

 

M. Teknik Analisa Data 

 Regresi Linear Sederhana 

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul melalui instrumen penghitung 

data, lalu akan dilakukan analisis data. Data yang terkumpul akan disajikan 

dalam bentuk tabel. Lalu dianalisa dengan menggunakan deskriptif kuantitatif. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis regresi linear 

sederhana. Bentuk umum dari persamaan regresi dinyatakan dengan 

persamaan matematik berikut : 
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Y  = a + bX 

Keterangan : 

X  : variabel independen ( pelayanan publik ) 

Y  : variabel dependen (kepuasan pelanggan) 

a  : konstanta 

b  : koefisien regresi variabel 

 
 


