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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. POS Indonesia cabang pusat pamekasan adalah perusahaan dibidang 

logistik yang terletak dijalan Mesigit partaker kec pamekasan. Perusahaan ini 

merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN). Beberapa produk dan 

layanan yaitu berupa pengiriman surat dan paket yang dikelompokkan menjadi  

beberapa paket seperti,pengiriman express, pengiriman standart, serta jasa 

keuangan seperti pengambilan pensiunan. Selain itu menyediakan pelayanan 

kontak jika ada keluhan maupun masalah yaitu halopos 161, permintaan 

infromasi, facebook, twitter dan Lapor.  

Dalam proses pengamatan terdapat beberapa masalah yang sering terjadi pada 

pelayanannya yaitu keterlambatan pengiriman barang, harga yang diberikan 

mahal, salah kirim yang dilakukan oleh kurir serta antrian yang memberikan 

kesan buruk terhadap pelanggan. Penelitian terdahulu (Zakhra and 

LailatulKomariyah 2017) menyatakan  pelayanan yang lambat, ribet penuh antrian 

dan waktu tunggu yang lama merupakan masalah yang sering terjadi pada 

penyedia jasa yang harus segera diselesaikan. 

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dikatakan mengenai kualitas 

pelayanan yang masih buruk, dilakukan suatu penelitian untuk dapat merancang 

perbaikan kepuasan pelanggan terhadap pelayananya dengan menggunakan 

metode Service Quality dan Kano ke dalam Quality Function Deployment. 

Metode servqual digunakan untuk mendapatkan nilai GAP pada layanan yang 

diterima (kinerja) dan harapan pelanggan. Servqual dapat digunakan sebagai nilai 

persepektif pelanggan pada pelayanan tersebut serta digunakan dalam proses 

pengembangan produk maupun jasa. Adapun pengklasifikasian kedalam metode 

kano adalah one dimensional, attractive dan must-be (Khamseh 2011) lalu metode 

QFD merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan atribut layanan 
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yang dipirioritaskan untuk ditingkatkan dari QFD merupakan suatu matriks yang 

akan menghubungkan apa keinginan konsumen (what) dan bagaimana suatu 

produk maupun jasa sesuai dengan yang diinginkan pelanggan (Nasution,2006). 

Tujuan pada penelitian ini guna dapat memberikan hasil perbaikan kinerja serta 

layanan yang diberikan dengan memberikan usulan usulan yang telah dianalisa.   

 

1.2  Rumusan Masalah  

Dari latar belakang sebelumnya sehngga didapatkan perumusan masalah 

yangakan digunakan sebagai tindak lanjut penelitian yaitu “Bagaimana Cara 

Menentukan Perbaikan Pelayanan Jasa Pada Kantor Pos Cabang Pusat Pamekasan 

Dengan Metode Yang Digunakan” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Beberapa tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan 

dengan servqual dan mengklasifikasikan model kano pada setiap 

atributnya. 

2. Menentukan atribut apa saja yang perlu dilakukan prioritas perbaikan pada 

pelayanan dengan melanjutkan usulan perbaikan kualitas pelayanan ke 

dalam matriks QFD 

3. Memberikan usulan perbaikan/rekomendasi terhadap hasil Analisa sesuai 

dengan harapan pelanggan untuk kualitas pelayanan. 

1.4  Manfaat Penelitian  

Beberapa manfaat yang dapat sisimpulkan dalam hasil penelitian ini yaitu :  

1. Manfaat Bagi Penulis :  

a. Sebagai penggunaan teori dan materi selama studi secara teoritis 

maupun praktis dalam permasalahan yang diangkat  

b. Dapat mengetahui secara menyeluruh bagimana proses/alur kegiatan 

administratif dan seluruh aktiftas  

c. Ikut serta dalam pembelajaran dan pengalaman sehingga dapat 

melakukan inovasi  perbaikan terus menerus. 
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2. Manfaat Bagi Perusahaan  

Memberikan informasi dan masukan terhadap PT. POS indonesia 

cabang pusat pamekasan, serta dapat menjadikan petimbangan untuk 

perubahan kedepannya. 

3. Manfaat Bagi Pembaca  

Pada hasil penelitian sebagai informasi dan referensi terhadap masalah 

yang diambil untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus  

1.5  Batasan Masalah Penelitian  

Adapun Batasan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :  

1. Hanya membahas tentang kesan pelanggan tanpa mempertimbangkan 

kerugiannya dalam sektor biaya terhadap perusahaan 

2. Objek penelitian adalah orang yang pernah menggunakan layanan ini 

3. Membahas kesan dari kantor pos pamekasan saja tanpa 

membandingkan dengan perusahan jasa logistik lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


