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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Para pengusaha di dunia termasuk Amerika, Inggris, Jepang, Jerman 

dan Singapura mengatakan kepercayaan dan bisnis adalah dua sisi mata 

uang logam yang sama. Oleh karena itu, mereka menjaga kepercayaan 

konsumen dengan sangat berhati-hati. Kata mereka “No trust no business”, 

tanpa ada kepercayaan dari konsumen tidak akan terjadi transaksi bisnis. 

Sebaliknya “big trust creates big business”, kepercayaan yang besar dapat 

menghasilkan bisnis (dan keuntungan).  

Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka 

konsumsi akan barang-barang selain makanan, pakaian, dan perumahan juga 

semakin meningkat. Begitu juga dengan produk-produk jasa yang hadir dari 

kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan. 

Perubahan tersebut akan mempengaruhi perilaku konsumen yaitu dari 

pengambilan keputusan pembelian atau penggunaan produk barang dan jasa. 

Menurut Kotler (dalam Hurriyati, 2005) jasa adalah setiap tindakan 

atau kinerja yang ditawarkan oleh suatu pihak lain yang secara prinsip tidak 

berwujud  dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Produksi jasa 

dapat terikat atau tidak terikat pada suatu produk fisik.  

Industri jasa sangat beragam, sehingga tidak mudah untuk 

menyamakan cara pemasarannya. Klasifikasi jasa dapat membantu 

memahami batasan-batasan dari industri jasa. Pertumbuhan di berbagai 

bentuk dalam sektor jasa akan terus dibutuhkan untuk mendukung 

pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang lain. Salah satu bidang jasa yang 

sangat dibutuhkan dalam menjamin kelancaran distribusi fisik barang dalam 

perekonomian adalah jasa pengiriman barang. Kebutuhan akan penyebaran 

dan ketersedian hasil produksi barang di berbagai wilayah sangat 

membutuhkan jasa ini. 

Sejak diberlakukannya perdagangan bebas antara Asean-China atau 

Acfta awal Januari 2010, terdapat belum adanya pengaruh yang signifikan 
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terhadap pendapatan perusahaan  jasa kiriman kilat. Kebijakan Acfta 

membuat volume impor ke Indonesia meningkat dari China, namun 

perdagangan itu membuat volume pengiriman domestik menurun (Waspada, 

05 Maret 2010). 

Setiap industri jasa pengiriman barang memiliki peluang yang sama 

untuk dipilih  jasa pengirimannya. Namun demikian dengan melihat 

perilaku konsumen yang berbeda dan dapat berubah setiap saat, serta 

persaingan dari industri jasa pengiriman sedikit banyaknya akan 

mempengaruhi keputusan konsumen terhadap pemilihan jasa pengiriman 

barang. Persaingan yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk dapat 

tetap mempertahankan pasarnya sehingga tetap dipilih dan dapat 

meningkatkan jumlah pelanggan. Persaingan sering kali terjadi atas dasar 

harga, inovasi produk, dan tindakan lain untuk mencapai perbedaan. 

Banyaknya jasa pengiriman barang saat ini membuat konsumen 

harus jeli menetukan jasa pengiriman barang mana yang dapat dipercaya. 

Kejadian dimana keterlambatan kedatangan barang yang dikirim juga 

menjadi masalah pada jasa pengiriman barang. Kasus yang menimpa 

konsumen ketika barang yang dikirimkan tidak sampai, sehingga yang 

bersangkutan menghubungi pihak penyedia jasa namun hanya diberikan 

janji-janji (Kompas, 03 Maret 2011). 

Setelah disahkannya Undang-undang No. 38 tahun 2009 tentang  Pos 

oleh DPR RI membuat jasa pengiriman barang kini semakin bersaingan 

ketat, tidak ada lagi monopoli jasa oleh PT. Pos Indonesia sehingga tidak 

ada lagi perbedaan dalam menangani komoditas. Dengan dihapuskan hak 

monopoly maka persaingan diserahkan  secara penuh ke mekanisme pasar 

(Kompas, 16 September 2009). Hal ini berimbas dengan banyaknya 

perusahaan-perusahaan pesaing baik dalam maupun luar negeri setelah 

sebelumnya hanya di pegang oleh PT. Pos Indonesia.  Terlebih dengan 

maraknya jasa pengiriman yang menawarkan jasa pengiriman lebih cepat 

dari biasanya, sebut saja 4848, DHL, TIKI, JNE atau travel-travel yang 

menawarkan jasa pengiriman barang. 
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Pada dasarnya keberadaan jasa pengiriman merupakan bagian 

integral dan pembangunan nasional yaitu mempercepat pembangunan 

melalui pembangunan jaringan komunikasi lintas daerah hingga negara. 

Diharapkan dengan mempergunakan jasa pengiriman, banyak kemudahan 

yang akan diperoleh oleh pengguna jasa pengiriman, kalangan produsen 

dapat memperluas pemasaran barangnya dan melakukan hubungan timbal 

balik dengan konsumen, walaupun jaraknya berjauhan. Lalu lintas uang 

untuk berbagai keperluan usaha dan kewajiban sosial dipermudah dengan 

penyelenggaraan pengiriman yang merata keseluruh daerah. 

Lau dan Lee (dalam  Utama,  2007) menyatakan bahwa indikator 

utama eksistensi perusahaan adalah menjadikan konsumen bisa percaya 

pada merek/jasa yang kita tawarkan, membeli, puas, membeli kembali, dan 

kemudian membuat mereka loyal pada tingkat loyalitas penuh. Kepercayaan 

pelanggan kepada perusahaan tumbuh karena pengalaman baik mereka 

melakukan transaksi bisnis berulang kali. Kepercayaan merupakan faktor 

penentu untuk membangun  hubungan bisnis yang menguntungkan sampai 

bertahun-tahun. Salah satu cara untuk membangun kepercayaan adalah 

memberikan jaminan bahwa perusahaan akan selalu menepati janji yang 

telah mereka berikan kepada pelanggan. Kepercayaan konsumen akan 

tumbuh  bilamana setiap kali mereka mengajukan tuntutan terhadap 

perusahaan dilayani secara memuaskan oleh perusahaan darimana mereka 

membeli produk. Melayani tuntutan konsumen secara memuaskan 

menggambarkan sikap positif perusahaan terhadap kesulitan atau problem 

yang dihadapi konsumen. Oleh karena itu,  perusahaan harus selalu 

membina komunikasi dengan konsumen dan selalu berusaha untuk 

memuaskannya, dengan cara menangani keluhan-keluhan dengan bijaksana 

(Jasfar, 2005).  

Menurut Tjahyadi (2006) Kepercayaan konsumen pada merek 

memberikan kontribusi pada intensi membeli kembali merek yang sama di 

masa yang akan datang, dan intensi mereka untuk merekomendasikan merek 

tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, pemasar perlu membangun 

kepercayaan konsumen pada merek yang mereka tawarkan. Untuk 
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membangun kepercayaan pada merek, pemasar perlu memahami dan 

mengembangkan karakteristik-karakteristik yang mempengaruhi 

kepercayaan konsumen terhadap merek, yaitu karakteristik merek, 

karakteristik perusahaan, dan karakteristik hubungan merek-konsumen. 

Karakteristik merek memainkan peran yang sangat penting dalam 

menentukan apakah konsumen memutuskan untuk percaya terhadap merek 

atau tidak. Kepercayaan konsumen dibangun berdasarkan pada reputasi 

merek, prediktabilitas merek, dan kompetensi merek. Selanjutnya, 

karakteristik perusahaan juga memainkan peran yang penting untuk 

mempengaruhi tingkat keperecayaan konsumen pada merek. Karakteristik 

perusahaan yang mempengaruhi kepercayaan konsumen pada merek 

didasarkan pada reputasi perusahaan, motif yang dipresepsikan, serta 

integritas dari perusahaan. Anteseden lain yang mempengaruhi kepercayaan 

konsumen pada merek adalah karakteristik hubungan merek-konsumen, 

yaitu didasarkan pada pengalaman terhadap merek, kepuasan terhadap 

merek, serta dukungan dan pengaruh dari orang lain/rekan. 

Kepercayaan para konsumen  pada merek merupakan salah satu 

faktor yang menentukan daya saing untuk memenangkan persaingan. Sebab, 

jika pelanggan tidak percaya mereka akan menyikapi dengan meninggalkan 

dan beralih menjadi pelanggan pihak pesaing, hal ini akan menyebabkan 

penurunan laba dan pada akhirnya akan menyebabkan kerugian pada 

perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan Hesket dan Sasser (dalam 

Jasfar, 2005) pada 100 perusahaan yang terdiri dari 20 jenis industri, 

perusahaan yang dapat membina hubungan baik dengan konsumen 

meningkatkan keuntungan dari 25% sampai dengan 85%. Perusahaan- 

perusahaan jasa yang melayani konsumennya dengan cara kompeten dan 

adil, akan berhasil mendapatkan kepercayaan konsumen (Jasfar, 2005). 

Kepercayaan memiliki hubungan terhadap loyalitas pelanggan, hal 

ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tohir (2010) tentang 

hubungan kepercayaan dengan loyalitas konsumen pada bengkel mobil di 

kota Surabaya. penelitian di lakukan pada 100 pelanggan yang menservis 

mobilnya. Hasilnya menunjukan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap 
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loyalitas konsumen (r = 0,431, r² = 0,186) yang berarti semakin rendah 

kepercayaan maka semakin rendah pula loyalitas konsumen dan bila 

semakin tinggi kepercayaan maka semakin tinggi pula loyalitas konsumen.  

Menurut Kennedy, et al (Bua dalam Tohir, 2007) pada perusahaan 

swasta, kepercayaan pelanggan yang tinggi akan menimbulkan loyalitas 

pelanggan, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperkecil biaya 

pemasaran. Disisi lain hasil penelitian Berry (Bua dalam Tohir, 2007) 

mengungkapkan kepercayaan nasabah pada perusahaan rendah sehingga 

berimplikasi pada rendahnya loyalitas pelanggan pada perusahaan. 

Rendahnya kepercayaan nasabah pada perusahaan disebabkan karena 

perusahaan tidak mampu menempati janji yang disampaikan kepada 

nasabah. 

Kepercayaan merupakan konsep yang memfokuskan diri pada masa 

depan, yang memberikan suatu jaminan bahwa patner termotivasi untuk 

tidak beralih dalam konteks pertukaran dengan pihak lain (Gurviez dan 

Korchia, dalam Djati, 2004). Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan (r = 0,697; 

p = 0,000 < 0,01) antara kepercayaan terhadap salah satu bisnis yang 

menggunakan teknologi informasi/e-ritel dengan intensi membeli pada 

remaja. Dengan kata lain, semakin tinggi kepercayaan konsumen terhadap 

e-ritel maka semakin tinggi intensi membeli pada remaja, dan bila 

kepercayaan konsumen terhadap e-ritel rendah maka intensi membelinya 

juga rendah ( Mahendrina, 2011). 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan peneliti pada 100 orang 

yang dilakukan sekitar tanggal 14 Maret sampai 30 Maret 2011 di kota 

Malang, keistimewaan dari jasa pengiriman barang yang mereka pilih antara 

lain 63 orang (63%) menyatakan karena cepat sampai tujuan, 20 orang 

(20%) menyatakan murah, 17 orang (17%) karena aman. Sedangkan 85 

orang (85%) menyatakan tidak pernah mengalami masalah pada jasa 

pengiriman barang yang dipilih/puas terhadap jasa pengiriman barang yang 

dipilih, 15 orang (15%) menyatakan pernah mengalami masalah pada jasa 

pengiriman barang yang dipilih/tidak puas terhadap jasa pengiriman barang 
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yang dipilih. Dari survei di atas dapat dikatahui bahwa 63% orang memilih 

jasa pengiriman barang itu disebabkan oleh layanan perusahaan berupa 

kiriman yang cepat sampai pada tujuan, dan 85% menyatakan puas terhadap 

jasa pengiriman yang dipilihya. 

Tanpa adanya rasa percaya konsumen terhadap penyedia jasa, maka 

tidak dimungkinkan terjadinya traksaksi. Secara psikologis, kepercayaan 

merupakan suatu keyakinan dan kemauan atau dapat juga disebut sebagai 

kecenderungan perilaku (Moorman, Zaltman, dan Deshpande, dalam Djati, 

2004). Kepercayaaan datang dari apa yang telah kita lihat atau apa yang 

telah kita ketahui. Berdasarkan apa yang telah kita lihat itu kemudian 

terbentuk suatu ide atau gagasan mengenai sifat atau karakteristik umum 

suatu objek (Azwar, 2010) 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka  peneliti tertarik 

mengangkat judul “studi tentang faktor-faktor pembentuk kepercayaan 

konsumen pada jasa pengiriman barang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah faktor manakah yang dominan pembentuk kepercayaan 

konsumen pada jasa pengiriman barang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengurutkan 

faktor-faktor  pembentuk kepercayaan konsumen pada  jasa pengiriman 

barang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi 

bagi peneliti, sekaligus bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian yang sama mengenai kepercayaan konsumen serta menambah 
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wacana tentang Psikologi Industri dan Organisasi pada umumnya dan 

Psikologi Konsumen pada khususnya. 

2. Secara Praktis 

Informasi ini agar dapat digunakan oleh pengelola jasa pengiriman barang 

untuk memperbaiki dan menyempurnakan jasa layanan yang diberikan pada 

konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


