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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jasa merupakan aktivitas atau manfaat apapun yang ditawarkan 

oleh satu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya jasa  tidak berwujud  dan 

tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Untuk menghasilkan jasa 

mungkin perlu atau mungkin tidak perlu penggunaan barang berwujud. 

Meskipun diperlukan barang berwujud, akan tetapi tidak terdapat 

perpindahan hak milik atas benda tersebut. Jasa tidak menghasilkan 

kepemilikan apapun seperti produk, karena jasa sifatnya tidak terlihat, 

tetapi berupa pemberian bantuan dalam pemuasan kebutuhan atau 

keinginan pelanggan tanpa imbalan tertentu sebagai timbal baliknya 

(Kotler, 2013). 

Fenomena perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat yang 

ditandai dengan adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi semakin cepat, salah satunya dibidang industri jasa. Dengan 

semakin berkembangnya industri jasa membuat persaingan dalam sektor 

ini menjadi semakin kompetitif. Setiap perusahaan jasa dituntut untuk 

terus-menerus memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para 

konsumennya agar dapat memberikan kepuasan kepada para 

pelanggannya. Tingkat persaingan akan menyebabkan konsumen seleksi 

dalam menentukan produk,  harga dan kualitas yang beranekaragam, 
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sehingga konsumen akan mencari nilai yang paling tinggi tinggi diantara 

produk atau jasa yang ditawarkan. Persaingan ini mengharuskan pelaku 

bisnis memperhatikan keinginan atau perilaku konsumen yang cepat 

berubah. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu 

kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga dan biaya. Kepuasan 

pelanggan atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan akan 

menciptakan perilaku konsumen yang sangat menguntungkan bagi 

perusahaan seperti kesetiaan pelanggan, mengatakan hal-hal positif 

tentang perusahaan kepada orang lain, bersedia membayar lebih, 

melakukan lebih banyak kegiatan bisnis dengan perusahaan yang 

bersangkutan, dan lain-lain. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 

keuntungan bagi perusahaan. 

Menurut Tjiptono (2000) kualitas jasa pelayanan adalah berpusat 

pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengunjung serta ketetapan 

penyampaian untuk mengimbangi harapan pengunjung. Kualitas 

pelayanan merupakan tingkat ketidaksesuaian antara harapan atau 

keinginan pelayanan dengan persepsi konsumen. Pengukuran kualitas 

layanan terbagi menjadi lima dimensi, yaitu Tangible, Realiability, 

Responsiveness, Assurance, dan Empathy (Parasuraman et al, 1988).  

Apabila perusahaan jasa memiliki kualitas layanan yang baik dan sesuai 

dengan harapan dari konsumen maka akan mebuat konsumen tersebut 

melakukan pembelian ulang dimasa yang akan datang. Sedangkan 
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menurut Kotler dan Alma (2007) mengungkapkan bahwa kualitas 

pelayanan adalah suatu cara kerja perusahaan yang berusaha mengadakan 

perbaikan mutu secara terus-menerus terhadap proses, produk dan service 

yang dihasilkan perusahaan. 

Salah satu industri jasa yang mengalami pertumbuhan cukup besar 

adalah jasa pengiriman barang. Sejumlah faktor mempengaruhi 

perkembangan jasa pengiriman barang. Perubahan gaya hidup yang 

memacu berkembangnya sektor ini. Jasa pengiriman barang sangat 

diminati oleh konsumen, karena mereka tidak perlu bersusah payah atau 

keluar rumah untuk melakukan transaksi pembelian. Tidak salah jika jasa 

pengiriman barang  menjadi pilihan masyarakat perkotaan. Gaya hidup 

perkotaan memang mengajarkan segala sesuatu dibuat dengan mudah dan 

instan, tak terkecuali dengan pembelian barang. 

Umumnya yang pernah melakukan pembelian secara online 

maupun offline jarak jauh akan sangat akrab dengan yang namanya jasa 

pengiriman barang. Selain efektif dalam waktu pengiriman, menggunakan 

jasa pengiriman tentunya juga memberikan keuntungan lebih jika barang 

atau transaksi yang dilakukan cukup banyak. Bahkan untuk para penjual 

besar atau perusahaan, keberadaan jasa pengiriman menjadi salah satu 

mata rantai industri yang hampir tidak bisa dipisahkan dari usaha yang 

dikelola. Karena bagi perusahaan yang membutuhkan pengiriman barang 

dengan jumlah yang sangat besar serta tempat pengiriman yang tersebar 

jauh bahkan hingga pelosok, tentunya sangat tidak mungkin melakukan 



4 
 

pengiriman sendiri. Selain itu, ditambah lagi dengan makin tren-nya jual 

beli online saat ini, menjadikan lebih banyak orang yang membutuhkan 

jasa pengiriman untuk mengantar berbagai macam barang. 

Maraknya kehadiran e-commerce atau toko online, membuat 

banyak orang mulai beralih dan mengubah cara belanja. Bagi kebanyakan 

orang, belanja online lebih mudah dan efisien. Pertumbuhan toko online di 

dalam negeri cukup pesat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan sektor 

informasi dan komunikasi pada tahun 2017 yang mencapai 9,01%. Faktor 

pendorongnya, naiknya angka pengguna internet dan transaksi belanja 

online. Munculnya toko-toko online yang meningkat di seluruh tanah air 

Indonesia menjadikan jasa kurir ekspedisi menjadi salah satu kebutuhan 

komplementer (pelengkap) untuk menolong bisnis online. Pertumbuhan 

bisnis online seperti ini tentu saja akan berbanding lurus dengan 

pertumbuhan bisnis di bidang lain yang terkait erat dengan jasa 

pengiriman barang. 

Pos Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Nama 

Pos Indonesia (Persero) secara resmi digunakan pada tahun 1995, setelah 

sebelumnya menggunakan nama dinas PTT (Post Telegraaf end Telefoon 

Diensts) pada tahun 1906. Dalam sejarahnya, Pos Indonesia merupakan 

salah satu BUMN tertua di Indonesia. Keberadaannya di Nusantara 

berawal dari perusahaan dagang Hindia Belanda atau Vereenigde 

Oostindische Compagnie (VOC) yang mendirikan kantor pos pada tanggal 
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26 Agustus 1746 di Batavia (Jakarta) dengan maksud untuk memudahkan 

pengiriman surat,  terutama dalam kegiatan perdagangan. 

Pasang surut mewarnai perjalanan  panjang dua setengah abad Pos 

Indonesia. Masa-masa kemasan industri perposan ada di tahun 1970-1980. 

Masyarakat pengguna jasa pos sangat setia memanfaatkan layanan pos. 

Namun pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, 

perubahan gaya hidup, serta trend liberalisasi jasa pos membuat Pos 

Indonesia mengalami pergeseran bisnis yang sangat signifikan. Seperti 

juga dialami banyak perusahaan pos didunia, Pos Indonesia mengalami 

penurunan kinerja usahanya di tahun 2000-2007. Bisnis surat pos di tahun 

ke tahun menurun drastis. Penggunaan pesan singkat melalui telpon selular 

dan internet menggantikan peran surat pos individu. Demikian juga 

persaingan kiriman barang dengan perusahaan kurir swasta membuat 

pangsa pasar Pos Indoensia tergerus. 

Keadaan tersebut memaksa Pos Indonesia untuk berubah dan 

melakukan transformasi bisnis. Manajemen perusahaan mencanangkan 

masa kebangkitan perusahaan di tahun 2009 dan menyusun visi dan misi 

baru serta perencanaan jangka panjang untuk membangun kompetensi 

perusahaan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui 

berbagai program transformasi internal dan bisnis perusahaan, pendapatan 

Pos Indonesia di tahun 2013 telah mencapai lebih dari 4 (empat) Triliun 

rupiah atau meningkat hampir tiga kali lipat dari periode 2006-2007. Lima 

tahun mendatang segenap pimpinan Pos Indonesia mentargetkan 
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pertumbuhan pendapatan perusahaan tiga kali lipat dari sekarang, menjadi 

11(sebelas) triliun rupiah.(www.bumn.go.id;2016) 

Daya tarik jasa pengiriman yang dinilai cukup besar dan 

menjanjikan membuat banyak perusahaan pengiriman menekuni bisnis 

tersebut. Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa 

pengiriman, maka kualitas layanan menjadi semakin sangat penting untuk 

memenangkan persaingan. Beberapa perusahaan pengiriman jasa baru 

yang muncul seperti TIKI, JNE, J&T EXPRESS berlomba-lomba untuk 

memberikan kualitas layanan yang terbaik kepada para pelanggannya. 

Karena dengan memberikan kualitas layanan yang sesuai dengan harapan 

pelanggan, maka akan menumbuhkan kepuasan pada pelanggan dan dapat 

mempromosikannya kepada orang lain melalui word of mouth yang akan 

menguntungkan perusahaan . 

PT.Pos Indonesia (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang bergerak dalam kegiatan pelayanan lalu lintas 

informasi, uang dan barang. Salah satu diferensiasi produk yang 

ditawarkan PT. Pos Indonesia adalah jasa layanan pengiriman paket 

(barang). PT. Pos Indonesia sendiri memiliki brand image  yang kuat 

dimasyarakat karena perusahaan ini sudah lama berdiri. Tetapi  dengan 

hanya bermodalkan jam terbang dan pengalaman saja tentu tidak cukup. 

Perusahaan yang telah lama berdiri seharusnya dapat menjaga asetnya 

serta melakukan inovasi agar para pelanggannya tidak berpindah ke 

perusahaan yang lain.  Perusahaan berkewajiban memberikan layanan 

yang berkualitas dan memuaskan agar pelanggan tidak berkurang atau 
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bahkan hilang. Bukan tidak mungkin jika perusahaan tersebut lama-lama 

akan dilupakan jika tidak melakukan peningkatan terhadap kualitas 

layanannya dan tidak mampu bersaing dengan perusahaan sejenisnya. 

Jasa pengiriman paket memiliki prospek yang sangat baik pada 

kelangsungan hidup PT. Pos Indonesia. Tetapi pada kenyataannya 

sebagian pangsa pasar jasa pengiriman barang dikuasai oleh perusahaan 

jasa swasta. Dari hal tersebut, berikut adalah data mengenai Top Brand 

Index dari beberapa perusahaan pengiriman jasa di Indonesia 3 tahun 

terakhir pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 

TOP BRAND INDEX JASA KURIR INDONESIA 2015,2016,2017 

BRAND TOP BRAND INDEX RANKING 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

JNE 43.5 % 47.6 % 39.4 % 1 1 1 

TIKI 36.2 % 35.7 % 34.7 % 2 2 2 

POS 

INDONESIA 

6.7 % 9.6 % 8.4 % 3 3 3 

DHL 2.1 1.3 % 1.3 % 4 4 4 

Sumber : //topbrand-award.com/,2017 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa brand PT.Pos Indonesia belum 

menjadi brand unggulan di mata konsumen Indonesia. Selama 3 tahun 

berturut-turut PT. Pos Indonesia (Persero) menduduki peringkat ketiga 

dibawah perusahan pengiriman jasa swasta, yaitu JNE dan TIKI. Data 

tersebut menggambarkan bahwa konsumen Indonesia lebih memilih dan 

percaya terhadap perusahaan jasa pengiriman swasta dibanding  

perusahaan BUMN. Hal tersebut membuktikan bahwa PT. Pos Indonesia 

dituntut untuk  lebih meningkatkan mutu layanannya atau memberikan 

tingkat kepuasan yang baik untuk para pelanggannya. 

http://topbrand-award.com/
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Kualitas layanan harus dimulai dari kebutuhan konsumen dan 

berakhir pada persepsi konsumen setelah melakukan keputusan pembelian. 

Sekarang ini pelanggan semakin selektif memilih dan menuntut standar 

layanannya yang tinggi. PT. Pos Indonesia harus menyadari pentingnya 

menjalin hubungan dengan konsumen dan meningkatkan pemahaman 

terhadap kebutuhtuhan-kebutuhan para pelanggannya. Masalah yang biasa 

dihadapi oleh perusahaan maupun pelanggan berkaitan dengan mutu 

layanan yang diberikan perusahaan. 

Selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa keluhan dari 

pelanggan PT. Pos Indonesia yang banyak muncul di beberapa media, baik 

cetak maupun digital. Keluhan-keluhan tersebut diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Keluhan Pelanggan PT.Pos Indonesia 

No. Keluhan Sumber 

1. Ketatnya persaingan antar perusahaan jasa 

pengiriman barang. 

1. https://komunitas.bukalapak

.com/news/17602-

ipych5;2017 

2. http://www.seputarjabar.co

m/2013/06/masyarakat-

keluhkan-pelayanan-pt-

pos.html;2017 
3. https://yasiralkaf.wordpress.

com/2011/03/10/dikecewak

an-oknum-kantor-pos/;2017 

4. http://ngalam.id/read/527/ka

ntor-pos-di-malang-

raya/;2017 

5. https://twitter.com/search?f

=tweets&vertical=default&

q=ktrposMalang&src=typd;

2017 

2. Kepuasan pelanggan PT. Pos Indonesia 

(Persero) Malang kurang optimal. 

3. Barang yang tidak sampai ditangan 

konsumen meskipun barang tersebut sudah 

pada status delivered (barang hilang). 

4. Kurang responsifnya pengaduan online di 

situs resmi PT. Pos Indonesia. 

5. Keterlambatan waktu sampainya barang 

dengan jangka waktu yang sangat lama . 

6. Keberadaan barang susah untuk dilacak 

karena adanya gangguan pada sistem. 

7. Kinerja pegawai yang kurang profesional. 

 

https://komunitas.bukalapak.com/news/17602-ipych5
https://komunitas.bukalapak.com/news/17602-ipych5
https://komunitas.bukalapak.com/news/17602-ipych5
http://www.seputarjabar.com/2013/06/masyarakat-keluhkan-pelayanan-pt-pos.html
http://www.seputarjabar.com/2013/06/masyarakat-keluhkan-pelayanan-pt-pos.html
http://www.seputarjabar.com/2013/06/masyarakat-keluhkan-pelayanan-pt-pos.html
http://www.seputarjabar.com/2013/06/masyarakat-keluhkan-pelayanan-pt-pos.html
https://yasiralkaf.wordpress.com/2011/03/10/dikecewakan-oknum-kantor-pos/
https://yasiralkaf.wordpress.com/2011/03/10/dikecewakan-oknum-kantor-pos/
https://yasiralkaf.wordpress.com/2011/03/10/dikecewakan-oknum-kantor-pos/
http://ngalam.id/read/527/kantor-pos-di-malang-raya/
http://ngalam.id/read/527/kantor-pos-di-malang-raya/
http://ngalam.id/read/527/kantor-pos-di-malang-raya/
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=ktrposMalang&src=typd;2017
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=ktrposMalang&src=typd;2017
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=ktrposMalang&src=typd;2017
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=ktrposMalang&src=typd;2017
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Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa sebuah usaha jasa 

pengiriman harus mampu memberikan sebuah layanan yang prima, 

dimana layanan tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah keunggulan 

dibandingkan dengan usaha jasa lainnya, sehingga mampu bertahan dalam 

persaingan yang ketat. Sebuah jasa pengiriman yang mempunyai 

keunggulan bersaing dapat terlihat pada kondisi banyaknya jumlah 

pelanggan. 

Permasalahan ini perlu segera diatasi karena akan memberikan 

dampak kepada perusahaan yang kurang baik karena layanan yang 

diberikan perusahaan tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan dan akan 

memberikan pengaruh kurang baik kepada kepuasan pelanggan yang 

berdampak pada akhirnya akan menurunkan tingkat penjualan perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti 

dalam penulisan ini adalah “Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan 

Terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Menggunakan Jasa 

Pengiriman Barang (Studi kasus pada Pelanggan PT. Pos Indonesia 

Cabang Malang) 

 

B. Identifikasi Masalah 

Kualitas merupakan inti kelangsungan hidup sebuah perusahaan 

jasa. Persaingan yang semakin ketat akhir-akhir ini menuntut sebuah 

perusahaan  penyedia jasa atau layanan untuk selalu memanjakan 

konsumen atau pelanggan dengan memberikan layanan terbaik. Para 
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pelanggan akan mencari produk berupa barang atau jasa dari perusahaan 

yang dapat memberikan layanan yang terbaik kepadanya. 

Dapat dilihat dari Top Brand Index PT.Pos Indonesia pada 3 tahun 

terakhir posisinya berada dibawah perusahaan jasa pengiriman JNE dan 

Tiki. Hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan belum dapat memenuhi 

kepuasan konsumen dan akhirmya dapat menyebabkan penurunan tingkat 

penjualan 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Ketatnya persaingan antar perusahaan jasa pengiriman barang. 

2. Kepuasan pelanggan PT. Pos Indonesia (Persero) Malang kurang 

optimal. 

3. Barang yang tidak sampai ditangan konsumen meskipun barang 

tersebut sudah pada status delivered (barang hilang). 

4. Kurang responsifnya pengaduan online di situs resmi PT.Pos 

Indonesia. 

5. Keterlambatan waktu sampainya barang dengan jangka waktu yang 

sangat lama . 

6. Keberadaan barang susah untuk dilacak karena adanya gangguan 

pada sistem. 

7. Kinerja pegawai yang kurang profesional . 
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C. Perumusan Masalah 

1. Apakah dimensi bukti fisik (tangible) mempengaruhi kepuasan 

pelanggan PT. Pos Indonesia cabang Malang secara signifikan? 

2. Apakah dimensi kehandalan (reliability) mempengaruhi kepuasan 

pelanggan PT. Pos Indonesia cabang Malang secara signifikan? 

3. Apakah dimensi daya tanggap (responsiveness) mempengaruhi 

kepuasan pelanggan PT. Pos Indonesia cabang Malang secara 

signifikan? 

4. Apakah dimensi jaminan (assurance) mempengaruhi kepuasan 

pelanggan PT. Pos Indonesia cabang Malang secara signifikan? 

5. Apakah dimensi empati (empathy) mempengaruhi kepuasan pelanggan 

PT. Pos Indonesia cabang Malang secara signifikan?? 

6. Apakah dimensi kualitas layanan yang terdiri dari bukti fisik, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan PT. Pos 

Indonesia cabang Malang ? 

 

D. Batasan Masalah  

Agar pembahasan masalah dalam penelitian tidak terlalu meluas 

dan melebar, maka perlu adanya pembatasan masalah. Oleh karena itu 

peneliti membatasi pembahasannya dalam 5 dimensi menurut 

Parasuraman et al. (1988) yaitu tangible, reliability, responsivesess, 

assurance, emphaty. 
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E. Tujuan dan Manfaat Penilitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh bukti fisik 

(tangible) terhadap kepuasan pelanggan di PT. Pos Indonesia 

cabang Malang. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kehandalan 

(reliability) terhadap kepuasan pelanggan di PT. Pos Indonesia 

cabang Malang. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh daya tanggap 

(responsiveness) terhadap kepuasan pelanggan PT. Pos Indonesia 

cabang Malang. 

d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jaminan (assurance) 

terhadap kepuasan pelanggan di PT. Pos Indonesia cabang Malang. 

e. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh empati (empathy) 

terhadap kepuasan pelanggan PT. Pos Indonesia cabang Malang. 

f. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan 

dimensi kualitas layanan yang terdiri dari bukti fisik, kehandalan, 

daya tanggap, jaminan dan empati terhadap kepuasan pelanggan 

PT. Pos Indonesiaa cabang Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan atau 

sumbangan pemikiran  dan bahan pertimbangan dalam menyusun 
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strategi perusahaan di masa yang akan datang dalam memenuhi 

kepuasan pelanggannya dan meningkatkan kualitas layanannya. 

Sehingga perusahaan bisa bertahan di persaingan yang sangat 

ketat. 

b. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan

pembandingan untuk penelitian selanjutnya. Juga memberikan

sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan

dengan pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan

dan dapat memberikan dorongan untuk peneliti selanjutnya untuk

melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh kualitas

layanan terhadap kepuasan pelanggan menjadi lebih luas.


