
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepuasan pelanggan menjadi perhatian yang utama bagi kebanyakan

perusahaan. Jika kinerja yang diberikan lebih rendah dari apa yang diharapkan

pelanggan maka pelanggan akan merasa kecewa, begitu juga ketika kinerja

yang diberikan sesuai dengan apa yang diharapkan maka pelanggan akan

merasa puas (Amanah, 2010). Secara individu kepuasan pelanggan sangat

sulit dicapai karena pelanggan memiliki keinginan yang berbeda-beda

(Ghozali, 2014).

Menrurut Tambunan & Suryawardani(2014) menyatakan bawa

terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan

diantaranya, hubungan perusahaan dengan pelanggannya menjadi harmonis,

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas

pelanggan yang menguntungkan perusahaan. Beberapa pakar dan hasil

penelitiansebelumnya menyebutkan bahwa faktor penentukepuasan pelanggan

adalah kualitas pelayanandan harga.

Menurut Tambunan & Suryawardani(2014) mengungkapkan bahwa

Kualitas pelayanan yang baik akan mempengaruhi kepuasan pelanggan,

kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen sangat

memberikan pengaruh besar terhadap kepuasan yang diterima oleh konsumen.

Setiap perusahaan harus mampu merebut  pangsa pasar sasarannya demi
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mencapai penjualan yang tinggi agar perusahaan dapat mengembangkan

usahanya sehingga perusahaan mampu bertahan dalam Industri tersebut.

Kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasann pelanggan. Hal tersebut

dikarenakan kesetiaan pelanggan akan kualitas pelayanan yang terpenuhi

dengan baik. Kualitas pelayanan menjadi poin utama dalam jasa pengiriman

barang. Konsumen akan merasa senang bila perusahaan dapat menjalin

hubungan baik dengan konsumen serta memberikan pelayanan dengan penuh

perhatian. Jika pelayanan diberikan secara maksimal maka akan

mempengaruhi kepuasan pelaggan dan pelanggan akan membayar dengan

harga yang sesuai dengan apa yang pelanggan dapatkan(Panjaitan, 2016)

Menurut Ehsani Zahra dan Ehsani Mohammad Hossein  (2016)

menyatakan bahwa setiap konsumen memiliki cara pandang yang berbeda-

beda terhadap segala bentuk layanan pada jasa. Puas atau tidaknya konsumen

dengan produk layanan akan mempengaruhi tingkah laku yang ditampilkan

berikutnya Selain melihat faktor kualitas pelayanan, kepuasan konsumen juga

melihat dari sisi harga.

Harga menjadi salah satu bahan pertimbangan yang penting bagi

konsumen untuk membeli produk ataupun jasa pada suatu perusahaan.

Perusahaan yang memproduksi produk yang berkualitas tinggi akan memberi

keuntungan dibandingkan dengan memproduksi produk yang berkualitas

rendah. Artinya, konsumen akan bersedia membeli suatu barang dengan harga

yang masuk akal/relatif terjangkau, dengan kualitas barang yang baik

(Amanah 2010 ).
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Menurut Zakaria (2013) menyatakan bahwa adanya kesesuaian antara

harga dan kualitas produk atau jasa dapat membuat kepuasan bagi konsumen.

Biasanya konsumen dalam menggunakan layanan jasa akan membanding-

bandingkan harga, memilih layanan jasa yang harga dasarnya murah, memilih

layanan jasa yang harganya sebanding dengan kualitasnya atau berbagai

alasan lainnya. Menurut Ghozali (2014)  harga menjadi salah satu variabel

penting yang menstimulus konsumen dalam menetukan kepuasan pelanggan.

Kualitas pelayanan dan harga yang terjangkau sangat mempengaruhi

keberhasilan dan kemajuan suatu usaha bisnis. Perusahaan yang memberikan

pelayanaan yang berkualitas tinggi  akan memberi keuntungan dibandingkan

dengan memberikan jasa yang berkualitas rendah. Dengan jasa yang sepadan

pelanggan akan bersedia membayar dengan harga yang masuk akal/relatif

terjangkau, dengan kualitas yang baik . Dengan mempertimbangkan kualitas

pelayanan, konsumen juga mempertimbangkan harga sebelum memilih

menggunakan jasa pengiriman, karena harga juga mempengaruhi kualitas

pelayanan yang diberikan. Kebanyakan konsumen lebih memilih harga yang

terjangkau serta kualitas pelayanan yg sesuai dengan harga tersebut. Banyak

perusahaan jasa pengiriman barang bersaing harga namun kualitas pelayanan

belum terjamin(Amanah, 2010). semakin baik kebijakkan harga maka semakin

meningkatkan kepuasan konsumen untuk terus menggunakannya(Ofela, 2016)

Persaingan dalam bisnis ekspedisi (jasa pengiriman barang) tampak

semakin ketat,  persaingan tersebut terbuka lebar untuk pembisnis baru di

Indonesia. Bisnis online yang semakin berkembang pesat memicu tumbuhnya
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perusahaan ekspedisi lokal. Berikut ini perusahaan yang bersaing dalam

ekspedisi lokal yaitu Pos Indonesia, JNE, TIKI, FedEx, DHL, Pandu Logistik,

Wahana dan salah satu jasa perusahaan ekspedisi yang terbaru ini adalah J&T

Ekspress. Perusahaan ternama tersebut saat ini berlomba-lomba mengungguli

pangsa pasar yang sebagian besar dikuasai oleh perusahaan asing. Hal ini

tidak menutup kemungkinan PT Karya Niaga Abadi (J&T) bersaing menjadi

tuan rumah dalam wilayah domestik (Noeraini, 2016).

J&T Ekspress merupakan perusahaan jasa layanan pengiriman ekspres

berdasarkan pengembangan dari Sistem IT. Perusahaan jasa yang mulai

berdiri sejak tahun 2015 ini melayani pengiriman ke seluruh pedalaman kota,

domestik dan internasional termasuk bisnis e-commerce. Menyediakan

layanan pengambilan barang dan mengantar dengan cepat ke konsumen.

Pendiri J&T Ekspres merupakan mantan-CEO OPPO Indonesia bernama

Mr.Jet Lee dan Pendiri OPPO Internasional yang bernama Mr. Tony Chen.

(indotrading.com)

J&T Ekspres berkomitmen untuk terus berinovasi terhadap kebutuhan

pelanggan serta menciptakan Standar Operasi yang lebih baik. Setiap

perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran adalah untuk meningkatkan

perolehan penjualan, sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat

dipertahankan dan perusahaan dapat terus berkembang. Dalam melakukan hal

tersebut tentu perusahaan perlu memperhatikan kualitas layanan dibutuhkan

oleh konsumen untuk mendapatkan kepuasan konsumen. Namun kenyataanya

penyedia jasa pengiriman barang pada PT. Karya Niaga Abadi atau J&T di
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Surabaya memiliki beberapa hal yang menunjukkan bahwa kepuasan

konsumen masih belum dapat dipenuhi dengan baik. Terdapat beberapa

masalah yang dirasakan oleh konsumen  sehingga masih banyak keluhan –

keluhan seperti Penggunaan Resi yang masih Manual atau masih

menggunakan tulisan tangan, keterlambatan penyampaian barang, kerusakan

barang, bahkan sampai terjadi kehilangan barang, harga pengiriman paketpun

lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor. (aplikasi J&T via play store).

Dengan semakin meningkatnya persaingan yang dibidang jasa

ekspedisi  perusahaan harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

kepuasan pelanggannya agar dapat melakukan perbaikan dan inovasi yang

diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan setelah melakukan

transaksi di Drop Point J&T Ekspress Surabaya.

Hal ini jika tidak di antisipasi dapat memberikan akibat yang buruk

pada kepuasan konsumen dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat

penjualan perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka

permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah. Pengaruh Kualitas

Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan PT. Karya Niaga

AbadiJ&T Ekspress (Studi Pada J&T Ekspress SUB75 Kampung Malang

Surabaya)
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B. Rumusan Masalah

1. Apakah kualitas pelayanan dan harga berpengaruhsecara parsial

terhadap kepuasanpelanggan J&T Ekspress cabang kampung malang

surabaya?

2. Apakah kualitas pelayanan dan harga berpengaruh secara simultan

terhadap kepuasan pelanggan J&T Ekspress cabang kampung malang

surabaya?

3. Apakah terdapat variabel yang dominan diantara kualitas pelayanan

dan harga terhadap kepuasan pelanggan J&T Ekspress cabang

kampung malang surabaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh kualitas layanan dan harga secara parsial

terhadap kepuasan pelanggan J&T Ekspress cabang kampung

malang surabaya.

2. Untuk menguji pengaruh kualitas layanan dan harga  secara simultan

terhadap kepuasan pelanggan J&T Ekspress cabang kampung malang

surabaya.

3. Untuk mengetahui variabel yang  dominan diantara kualitas pelayanan

dan harga terhadap kepuasan pelanggan J&T Ekspress cabang

kampung malang surabaya.



7

D. Manfaat penelitian

Apabila tujuan penelitian ini tercapai maka diharapkan dapat

memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran dalam memperkaya wawasan, teori dan konsep ilmu

pengetahuan pada bidang manajemen pemasaran jasa terutama pada

kepuasan pelanggan

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pemecahan

masalah pada kepuasan pelanggan dan dapat berguna sebagai literatur

tambahan bagi peneliti selanjutnya terutama pada kepuasan

pelanggan.


