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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

       Penelitian dilakukan di PT Pos Indonesia (PERSERO) Magetan yang 

beralamat di jalan Ahmad Yani, Kepolorejo, Kec. Magetan, Jawa Timur 63311, 

Indonesia.  

3.2 Jenis Penelitian  

       Jenis penelitian yang digunakan adalah penelittian survey (research survey) 

dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung 

dari para pelanggan PT Pos Indonesia (PERSERO) Magetan mengenai persepsi 

dan harapan mereka. Instrumen yang digunakan dalam melakukan survey ini 

adalah dengan menggunakan kuisioner. Obyek dalam penelitian ini adalah 

kualitas pelayanan di PT Pos Magetan. 

3.3 Variabel Penelitian  

3.3.1 Variabel Dependen (variable terikat) 

       Variabel terikat adalah variabel yang muncul karena disebabkan oleh variabel 

bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh manajemen PT Pos. Dengan melakukan perbaikan menggunakan 

metode servqual dan model kano diharapkan dapat memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pelayanan di PT Pos Indonesia (PERSERO) Magetan. 

3.3.2 Variabel Independen (variabel bebas) 

       Variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab munculnya veriabel ,  

terikat. Yang merupakan variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

a. Tangibles (bukti fisik) 
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Yang merupakan bagian dari variabel ini adalah fasilitas fisik perusahaan, 

peralatan dan tampilan karyawan. 

b. Reliability (keandalan) 

Kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. 

c. Responsiveness (ketanggapan) 

Respon karyawan perusahaan untuk memberikan pelayanan dengan cepat. 

d. Assurance (jaminan) 

Merupakan pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuannya 

dalam menumbuhkan rasa percaya konsumen. 

e. Emphaty (empati) 

Berkaitan dengan memberikan perhatian dan memahami konsumen. 

3.4 Pengumpulan Data 

3.4.1 Sumber Data 

       Berdasarkan sumbernya : 

a. Data internal adalah data yang diperoleh berdasarkan observsasi langsung 

terhadap objeknya yaitu kondisi pelayanan dalam PT Pos Indonesia 

Magetan. 

b. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari pelanggan mengenai 

variabel pelanggan yang akan dijadikan variabel dalam penelitian, 

Berdasarkan cara memperolehnya : 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para pelanggan PT 

Pos mengenai persepsi dan harapan mereka dengan cara melakukan 

wawancara dan membagikan kuisioner.  

b. Data sekunder yaitu data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak 

manajemen. Seperti sejarah berdirinya perusahaan dan pelayanan yang 

mereka berikan. 

3.4.2 Metode Pengumpulan Data 
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       Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara: 

a. Teknik Survey, yakni dengan melakukan pengamatan langsung terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT Pos Indonesia (PERSERO) 

Magetan dan penyebaran kuesioner kepada pelanggan PT Pos Indonesia 

(PERSERO) Magetan. 

b. Teknik Dokumentasi, yakni dengan memperoleh data mengenai PT.POS 

INDONESIA (PERSERO) Magetan berupa dokumen-dokumen yang 

mendukung pengerjaan laporan.  

c. Metode Wawancara, dengan melakukan wawancara maupun diskusi 

dengan pelanggan dan manajemen PT Pos. 

d. Teknik Studi Literatur, yaitu dengan membaca  buku-buku dan jurnal-

jurnal yang berkaitan dengan penerapan metode servqual dan model kano 

untuk perbaikan kualitas pelayanan. 

3.4.3 Instrumen Penelitian  

       Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kuisioner terbuka sebagai studi pendahuluan untuk mendapatkan atribut-

atribut pernyataan yang akan menjadi isi dari kuisioner sebenarnya 

(kuisioner tertutup) yang akan disebarkan pada sampel penelitian. 

2. Kuisioner tertutup. Pada kuisioner tertutup ini pelanggan memberikan 

penilaian terhadap persepsi dan harapan konsumen atas kualitas pelayanan 

jasa yang diberikan oleh PT Pos Indoensia Magetan. Kuisioner tertutup ini 

berisi daftar variable (atribut) pelayanan jasa yang harus dinilai oleh 

pelanggan berdasarkan dimensi yang ada pada servqual di PT Pos. Selain 

itu juga terdapat kuisioner kano yang berisi pernyataan fungsional dan 

disfungsional berdasarkan atribut servqual. 
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3.5 Prosedur Penelitian 

       Tahapan-tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1  
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Penentuan Topik

Studi Lapangan

Penyebaran kuisioner

Identifikasi masalah dan perumusan masalah

Batasan masalah

Studi literatur 

Wawancara dengan pihak kantor dan konsumen pada PT Pos

Perancangan kuisioner 

Uji validasi kuisioner

Valid 

Uji reliabilitas kuisioner

Reliabel 

Penentuan jumlah sampel 

Penyebaran kuisiober (N sampel)

Perhitunan nilai GAP servqual

Klasifikasi  atribut kano

Penentuan prioritas perbaikan atribut menggunakan GAP servqual dan 
model kano

Kesimpulan dan saran

Ya

Ya

tidak

Tidak 

 

Gambar 3.1 flowchart prosedur penelitian 
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Tahap pendahuluan  

3.5.1 Penentuan Topik 

       Pada tahap ini peneliti menentukan topik apa yang akan diteliti sesuai dengan 

kemampuan dan pengetahuan peneliti. 

3.5.2 Studi lapangan  

       Pada langkah studi lapangan ini dilakukan pengamatan secara langsung di PT 

Pos Indonesia Magetan dengan tujuan untuk melihat kondisi real yang terjadi di 

lapangan dan mengamati permasalahan yang ada untuk kemudian dijadikan objek 

penelitian. Tahap ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung 

terhadap konsumen dan pihak manajemen PT Pos Indonesia Magetan.  

3.5.3 Identifikasi masalah dan perumusan masalah 

       Pada tahap ini di lakuakan identifikasi masalah di PT Pos Indonesia Magetan 

dengan tujuan untuk mengetahui masalah pelayanan yang ada. Permasalahan yang 

terjadi adalah banyaknya perusahaan jasa serupa yang menyebabkan terjadinya 

persaingan ketat antara harga dan pelayanan yang diberikan setiap perusahaan 

terhadap kepuasan konsumen yang didapatkan. Dengan permasalahan tersebut PT 

Pos Indonesia Magetan ingin meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh PT 

Pos kepada pelanggan guna mencapai kepuasan pelanggan dan dapat 

mempertahankan pelanggan agar pelanggan tidak berpaling tempat.  

3.5.4 Pembatasan masalah 

       Pada tahap pembatasan masalah peneliti memberikan batasan mengenai apa 

saja yang akan diteliti agar penelitian lebih spesifik dan tidak melebar kemana-

kemana. 

3.5.5 Studi literatur 

       Pada langkah ini dilakukan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari 

referensi mengenai teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. 
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Pengumpulan referensi tersebut berupa teori yang berhubungan tentang metode 

service quality (servqual) dan model kano, serta teori kualitas jasa dan pelanggan 

yang bisa diperoleh dari jurnal, buku, skripsi maupun sumber yang lain.  

Tahap pengumpulan data 

3.5.6 Wawancara dengan pihak kantor dan konsumen 

       Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan 

wawancara terhadap pihak pelanggan dan manajemen di PT Pos Indonesia 

Magetan. Hal ini digunakan untuk mengetahui atribut-atribut apa saja yang 

diharapkan bagi pelanggan ketika menggunakan jasa Pos tersebut. Wawancara ini 

dilakukan berdasarkan 5 dimensi kualitas jasa kepada para pelanggan. Ke 5 

dimensi tersebut adalah Tangible (bukti fisik), Emphaty (empati), Responsiveness 

(daya tanggap), Reliability (kehandalan) dan Assurance (jaminan). Hasil 

wawancara ini dalam bentuk voice of customer yang akan digunakan untuk 

penyusunan kuisioner penelitian. 

3.5.7 Perancangan kuisioner  

       Kuesioner digunakan sebagai media untuk memberikan jawaban dan 

penilaian yang sudah disediakan oleh peneliti kepada responden sebagai tolak 

ukur kualitas pelayanan PT Pos Indonesia Magetan. Penyusunan kuesioner 

dilakukan setelah mengetahui atribut dari hasil wawancara saat melakukan 

identifikasi atribut konsumen. Berikut ini adalah atribut kuesioner yang telah 

disusun berdasarkan kondisi yang ada pada tempat penelitian : 
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Tabel 3.1 Atribut Kuesioner Penelitian 

Atribut 
ke- Atribut 

Tangibles (Bukti Fisik) 

1 

Tersedia ruang tunggu yang nyaman bersih, rapi, bebas dari asap rokok, ber 
AC, terdapat televisi, tersedia air munum gratis, terdapat 2 buah toilet  dan 
dengan jumlah kursi di ruang tunggu harus lebih banyak dibandingkan 
dengan jumlah antrian pelanggan yang datang tidak kurang dari 30. 

2 

Tersedia tempat parkir yang luas dapat dimasuki lebih dari 30 sepeda motor 
dan 5 mobil sehingga mobil dan sepeda motor pengunjung bisa dengan 
leluasa parkir di dalamnya. 

3 Karyawan selalu berpenampilan rapi memakai seragam kantor dan bersih. 

4 Ruang pelayanan terdapat petunjuk alur proses pelayanan yang jelas. 

5 Alat transportasi untuk pengiriman paket dan surat yang memadai. 

Emphaty (Empati) 

6 Karyawan dapat berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan. 

7 
Karyawan memberikan perhatian khusus kepada setiap konsumen tanpa 
membeda – bedakan. 

8 
Terdapat kotak saran di PT Pos sebagai wadah keluhan konsumen yang 
tidak bisa disampaikan secara langsung kepada pihak kantor pos. 

Responsiveness (Daya Tanggap) 

9 Daya tanggap karyawan dalam menanggapi keluhan konsumen cepat. 

10 

Kecepatan pelayanan yang diberikan kepada tiap konsumen yang 
melakukan pengiriman paket maupun surat tidak lebih dari 5 menit agar 
antrian tidak menunggu lama. 

11 
Adanya karyawan bagian front office menangani konsumen yang datang 
untuk diberikan arahan dalam pelayanan sesuai yang konsumen butuhkan. 

Reliabily (kehandalan) 

12 Pembayaran biaya pengiriman paket maupun surat mudah dilakukan. 

13 
Cangkupan wilayah pengiriman paket maupun surat luas di seluruh 
Indonesia. 

14 
Harga jasa pengiriman sesuai dengan kualitas pelayanan yang dijanjikan 
dan terjangkau.  

15 
Kecepatan proses pengiriman paket maupun surat sesuai dengan waktu 
yang dijanjikan oleh pihak Pos. 

16 Lokasi PT Pos Indonesia Magetan mudah dijangkau. 

17 Memiliki kantor cabang diberbagai wilayah di area kabupaten Magetan. 

18 
Penggunaan teknologi modern untuk menunjang kebutuhan perusahaan dan 
konsumen. 

19 Brand dan citra perusahaan dikenal di masyarakat luas. 

20 Memiliki jam kerja operasional dan harus tepat waktu (on time). 

21 Parkir gratis dan aman, dijaga oleh pihak pengamanan. 
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Tabel Lanjutan 3.1 Atribut Kuisioner Penelitian 

Atribut 
ke- Atribut 

Assurance (Jaminan) 

22 Paket maupun surat pasti terkirim sesuai tempat tujuan. 

23 
Karyawan selalu bersikap ramah, sopan dan memberikan senyum kepada 
konsumen. 

24 
Keakuratan karyawan bagian  informasi dalam memberikan jawaban dari 
pertanyaan pelanggan. 

25 Paket maupun surat diterima dengan utuh tidak ada kerusakan apapun. 

 

       Skala penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunanakan skala 

likert 1-5. Kuisioner terdiri dari 2 bagian yaitu :  

3.5.7.1 Kuesioner Service Quality (servqual) 

       Pada kuesioner Service Quality (Servqual) berisi pernyataan mengenai 

layanan yang akan diterima (expectation) dan layanan yang telah diterima 

(perception) pelanggan dan digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pelangan 

melalui persepsi layanan PT Pos dengan ekspektasi pelanggan terhadap layanan 

PT Pos Indonesia Magetan. Skala penilaian yang digunakan dalam kuesioner 

Servqual menggunakan skala 1 – 5. Berikut adalah tabel skala penilaian kuesioner 

servqual : 

Tabel 3.2 Skala penilaian kuesioner servqual 

SKALA PENILAIAN 

Harapan Konsumen Kinerja PT Pos 

1. Tidak mengharapkan 1.Tidak Puas 

2. Kurang mengharapkan  2.Kurang Puas 

3. Cukup mengharapkan 3.Cukup Puas 

4. Mengharapkan 4.Puas 

5. Sangat mengharapkan 5.Sangat Puas 
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3.5.7.2 Kuisioner Model Kano 

       Pada kuesioner model Kano berisi pernyataan mengenai pelayanan PT Pos 

Indonesia Magetan. Pernyataan dibagi menjadi dua macam, pernyataan pertama 

merupakan pertanyaan yang bersifat positif (functional) sedangkan pernyataan 

kedua bersifat negatif (dysfunctional). Atribut – atribut yang ditanyakan pada 

kuesioner model kano sama dengan dimensi yang digunakan pada kuesioner 

servqual.  Kuesioner model kano digunakan untuk mengukur dan mengetahui 

tingkat kepentingan atribut layanan yang menjadi prioritas bagi pelanggan melalui 

penilaian dan klasifikasi pernyataan dari fungsional dan disfungsional. Skala 

penilaian yang digunakan pada kuesioner Model Kano menggunakan skala 

sebagai berikut : 

 S : Suka, artinya layanan atau fasilitas tersebut berguna bagi anda. 

 M : Mengharapkan, artinya layanan atau fasilitas tersebut merupakan 

suatu keharusan bagi anda (sudah seharusnya ada). 

 N : Netral, artinya ada atau tidak adanya layanan atau fasilitas 

tersebut tidak ada pengaruhna bagi anda (biasa saja). 

 MT : Memberikan Toleransi, artinya anda tidak suka tapi anda dapat 

menerima kondisi tersebut (tidak masalah). 

 TS : Tidak Suka, artinya anda tidak dapat menerima kondisi tersebut. 

3.5.8 Penyebaran kuesioner  

       Setelah kuisioner selesai dibuat maka dilakukan penyebaran kuisioner kepada 

30 responden yang pernah menggunakan jasa PT Pos Indonesia Magetan. Setelah 

disebarkan, hasil dari kuesioner akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 

Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa hasil kuesioner yang telah 

diperoleh dapat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan. Selain itu, juga 

untuk mengetahui seberapa baik kuesioner dapat dipahami oleh responden.Setelah 

hasil kuesioner dinyatakan valid dan reliabel, maka dilanjutkan penyebaran 

kuisioner tahap ke dua sebanyak jumlah sampel yang telah ditentukan. 
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3.5.9 Uji validitas dan Reliabilitas 

       Uji Validitas merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

ketepatan dan  kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji 

validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah hasil dari 

kuesioner yang telah disebarkan dinyatakan valid atau tidak. Kuesioner dikatakan 

valid jika pernyataan yang diajukan cukup mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur atau diteliti, dan dinyatakan valid jika nilai r hitung > r tabel. 

       Uji reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukan konsistensi suatu alat 

pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Uji reliabilitas digunakan untuk 

mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel dan untuk 

mengetahui keandalan kuesioner.Kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban 

seseorang terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu. Metode yang 

digunakan dalam uji reliabilitas adalah metode Cronbach Alpha. Menurut 

Fransisko, dkk (2015) uji validitas diterima jika nilai Cronbach Alpha  > 0.6 dan 

ditolak jika nilai Cronbach alpha < 0.6 

3.5.10 Penentuan Jumlah Sampel  

a. Teknik Sampling 

       Menurut Sekaran (2006), pengambilan sampling adalah proses pemilihan 

sejumlah elemen secukupnya dari populasi yang ada. Sehingga penelitian 

terhadap sampel atau pemahan tentang sifat atau karakteristik akan membuat kita 

dapat memahami sifat atau karakteristik populasi yang ada. Pada penelitian ini 

tipe pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling, yang 

maksudnya adalah besarnya peluang elemen untuk dipilih sebagai subjek 

penelitian tidak diketahui, sedangkan metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah Quota Sampling dimana pengambilan sampel akan dilakukan 

dengan jumlah yang telah ditentukan dan dengan ciri-ciri tertentu. Sampel yang 

dipilih adalah responden yang pernah memakai jasa Pos Indonesia Magetan. 
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b. Ukuran sampel

Penentuan ukuran sampel pada penyebaran kuisioner dalam penelitian ini 

menggunakan persamaan Bernaulli (distribusi normal) yang diketahui dengan 

rumus sebagai berikut (Hedithya dkk, 2013) : 

N ≥ 
(��/�)�.��

��

Dimana : 

N = jumlah sampel minimum  

α = tingkat kepercayaan (95%) 

Z (α/2) = nilai distribusi normal (1,96) 

e = tingkat kesalahan (5%) 

p = proporsi jumlah kuisioner yang dianggap benar 

q = proporsi jumlah kuisioner yang dianggap salah 

c. Jumlah Sampel Kuisioner (Kuisioner tertutup)

Penentuan jumlah sampel pada kuisioner kedua juga menggunakan formula

Bernaulli dan dapat diketahui jumlah responden harus lebih besar atau sebesar 73 

responden. Hal ini diperoleh dengaan menentukan niali p sebesar 95% dan q 

sebesar 5% . 

Perhitungannya adalah sebagai berikut : 

N ≥ 
(��/�)��.�

��

N ≥ 
(�,��)�(�,��)(�,��)

(�,��)�

N ≥ 72,99 

N ≥ 73 responden 
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3.5.11 Penyebaran Kuisioner  

        Setelah diketahui jumlah sampel, maka kuisioner akan dilanjutkan 

desebarkan minimal 73 responden, namun pada penelitian ini akan digenapi 

sampai 80 responden sebagai sampel dengan mempertimbangkan bahwa jika 

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengisian kuisioner sebesar 5% maka 

dengan jumlah responden yang berjumlah 80 masih menutupi jumlah minimal 

responden yang mengisi kuisioner dengan benar yaitu sejumlah 73 responden 

dengan ketentuan responden adalah orang yang menggunakan atau orang yang 

pernah menggunakan jasa PT Pos Indonesia Magetan. 

Tahap pengolahan data 

3.5.12 Perhitungan nilai gap servqual 

       Perhitungan nilai servqual adalah mencari gap antara skor penilaian persepsi 

pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diterima dengan skor harapan 

pelanggan. Skor servqual atau gap pelayanan dapat diperoleh dengan perhitungan 

rumus dibawah ini : 

Skor Servqual = Skor Persepsi – Skor Harapan 

       Dari perhitungan tersebut akan dapat diketahui gap dari masing – masing 

atribut yang diteliti. Jika skor gap yang diperoleh adalah negatif (-), berarti 

kualitas pelayanan PT Pos Indonesia Magetan adalah tidak baik (pelanggan tidak 

puas dan tidak sesuai dengan harapan pelanggan). Hasil dari perhitungan gap 

servqual ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen. 

3.5.13 Klasifikasi atribut kano  

Skor pernyataan fungsional dan disfungsional pada kuesioner model kano 

akan dievaluasi dan selanjutnya akan didapatkan kategori kano pada masing – 

masing atribut pelayanan PT Pos Indonesia Magetan. Kategori – kategori tersebut 

meliputi Must Be atau Basic needs. (M), One dimensional atau performance needs 

(O), Attractive atau excitement needs (A), Indifferent (I), Reverse (R), 

Questionableresults (Q).  
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 Jika (one dimensional + attractive + must be) > (indifferent + reverse + 

questionable) maka grade diperoleh dari yang paling maksimum dari (one 

dimensional, attractive, must be). 

 Jika (one dimensional + attractive + must be) < (indifferent + reverse + 

questionable) maka grade diperoleh dari yang paling maksimum dari 

(indifferent, reverse, questionable). 

 Jika (one dimensional + attractive + must be ) = (indifferent + reverse + 

questionable) maka grade diperoleh dari yang paling maksimum dari (one 

dimensional,attractive,must be,indifferent,reverse,questionable). 

3.5.14 Penentuan Prioritas Perbaikan Atribut Menggunakan Gap Servqual 

dan Model Kano 

       Pada tahap ini dilakukan pengintegrasian antara metode servqual dengan 

model kano. Proses melakukan integrasi antara metode servqual dan model kano 

diawali dengan cara mencari dan memilih atribut pelayanan yang memiliki nilai 

gap negatif dari tahap perhitungan gap servqual yang dilakukan sebelumnya. 

Kemudian atribut pelayanan yang memiliki nilai gap negatif tersebut 

dikelompokan berdasarkan jenis grade dari tahap klasifikasi atribut model kano. 

Kategori pertama yang harus ditingkatkan ialah kategori must-be, hal ini 

disesuaikan dengan evaluation rule pada model Kano bahwa kriteria yang harus 

diprioritaskan untuk ditingkatkan terlebih dahulu adalah kriteria yang termasuk 

kategori must-be (Hinterhuber, dkk, 1996). Kategori must-be diutamakan lebih 

dahulu karena merupakan kriteria dasar dari produk ataupun jasa yang berarti 

kriteria tersebut semestinya dipenuhi oleh perusahaan PT Pos Indonesia Magetan. 

Tan dan Prawira (2001) menjelaskan bahwa atribut-atribut yang masuk sebagai 

customer need diambil dari atribut dari kuisioner servqual yang memiliki nilai 

gap negatif dan termasuk dalam kategori attractive (A), one dimensional (O), dan 

must be (M). Sehingga untuk kategori indifferent (I) tidak termasuk dalam 

kategori yang perlu ditingkatkan namun tetap dipertahankan. 
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3.6 Analisa Hasil dan Pembahasan  

       Pada penelitian ini analisa hasil dan pembahasan dilakukan dengan cara 

melakukan uji validitas dan reliabilitas pada kuisioner yang telah dibuat, dengan 

menggunakan software SPSS. Setelah dinyatakan valid maka melakukan 

pengolahan data servqual  dengan menghitung gap yang diperoleh dari hasil 

pengurangan nilai rata-rata persepsi dengan nilai rata-rata harapan. Selain itu juga 

melakukan pengkategorian kuisioner kano dengan metode Blauth’s fomula. Jika 

sudah akan diketahui kategori apa saja yang harus diutamakan untuk dilakukan 

perbaikan. Kemudian hasil prioritas tersebut dapat digunakan sebagai langkah 

membuat usulan peningkatan kualitas pelayanan. 

3.7 Kesimpulan dan Saran 

       Tahap akhir dari penelitia ini adalah membuat kesimpulan dari pengolahan 

data yang telah dianalisa dan dibahas. Kemudian membuat saran perbaikan 

kepada manajemen PT Pos Indonesia (PERSERO) Magetan untuk perbaikan 

pelayanan di masa yang akan datang. 

 


