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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pelayanan merupakan salah satu faktor penting yang perlu 

diperhatikan oleh PT Pos Indonesia (Persero) cabang Purwokerto agar dapat 

memuaskan pelanggannya. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak semata-mata 

hanya menekankan pada aspek transaksi namun justru lebih berfokus pada 

aspek relational.  

Pelayanan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau urutan 

kegiatan yang terjadi didalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang 

lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam 

kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani 

kebutuhan orang lain, sedang melayani adalah membantu menyiapkan 

(mengurus) apa yang diperlukan seseorang. 

Kualitas pelayanan merupakan kinerja terpenting bagi kepuasan 

konsumen atau pelanggan. Perusahaan harus memperhatikan hal-hal penting 

bagi konsumen, supaya mereka merasakan kepuasan sebagaimana yang 

diharapkan. Demikianlah sebagaimana yang disampaikan oleh banyak pakar 

ekonomi yang memberikan definisi mengenai kepuasan konsumen. 

Analisis Tingkat Kepuasan..., Nur Fadkur Rohman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2011



2 
 

Masalah pelayanan sebenarnya bukanlah hal yang sulit atau rumit, 

tetapi apabila hal ini kurang diperhatikan maka dapat menimbulkan hal-hal 

yang rawan karena sifatnya yang sangat sensitif. Sistem pelayanan perlu 

didukung oleh kualitas pelayanan, fasilitas yang memadai dan etika atau tata 

krama. Sedangkan tujuan memberikan pelayanan adalah untuk memberikan 

kepuasan kepada konsumen atau pelanggan, sehingga berakibat dengan 

dihasilkannya nilai tambah bagi perusahaan.  

Dimensi kualitas jasa dalam model SERQUAL didasarkan pada skala 

multi item yang dirancang untuk mengukur harapan dan persepsi pelanggan, 

serta gap diantara keduanya dalam dimensi-dimensi kualitas jasa. Pada awalnya 

Parasuraman et al (1985) mengidentifikasi sepuluh dimensi pokok dengan 22 

variabel yang berkaitan dengan pelayanan dan kemudian dianalisis dengan 

memakai analisis faktor. Ternyata dapat dikemukakan beberapa kriteria yang 

digunakan dalam menilai mutu pelayanan. Kriteria tersebut meliputi 10 dimensi 

potensial yang saling melengkapi yaitu tangibles, reliability, responsiveness, 

communication, credibility, security, competence, courtesy, understanding, dan 

access. Kemudian pada penelitian selanjutnya Parasuraman et al di tahun 1988 

menyempurnakan dimensi tersebut kemudian diolah lagi sehingga akhirnya 

disederhanakan menjadi 5 dimensi yaitu: 

1. Keandalan (reliability); yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 
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2. Daya Tanggap (responsiveness); yaitu keinginan para staf untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

3. Jaminan (assurance); mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya resiko atau 

keragu-raguan. 

4. Empati (emphaty); meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para 

pelanggan.  

5. Bukti Langsung (tangibles); meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, 

dan sarana komunikasi. 

Pada dasarnya kepuasan konsumen mencakup perbedaan antara tingkat 

kepentingan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Dan hakikatnya kepuasan 

konsumen merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih 

sekurang-kurangnya dapat memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui 

harapan konsumen, sedangkan ketidakpuasan dapat terjadi apabila hasil yang 

diperoleh tidak memenuhi harapan yang diinginkan konsumen. Jadi tingkat 

kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan oleh 

harapan, jika kinerja yang dirasakan di bawah harapan maka konsumen merasa 

tidak puas, sedangkan jika kinerja yang dirasakan sesuai dengan harapan maka 

niscaya konsumen merasa puas. Dan jika kinerja yang dirasakan melampaui 

harapan maka konsumen akan merasa sangat puas.  
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Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya hubungan antara pelanggan dan perusahaan menjadi harmonis atau 

dekat, memberikan dasar yang baik bagi pelanggan ulang produk atau jasa 

tersebut atau tercapainya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu 

rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan, sebab akan 

menimbulkan hubungan sebab akibat yang bertambahnya tingkat keuntungan 

atau laba perusahaan (Tjiptono, 1997). Apalagi kalau berbicara pelayanan jasa 

cenderung lebih susah untuk dievaluasi sejauh mana tingkat kepuasan pemakai 

jasa tersebut (Prasetyo, 2008).  

Kualitas jasa yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam 

menciptakan kepuasan pelanggan, namun untuk memahami bagaimana 

mengevaluasi kualitas yang diterima oleh konsumen tidaklah mudah. Kurtz dan 

Clow (1998) menyatakan bahwa kualitas jasa lebih sukar untuk dievaluasi 

dibandingkan dengan kualitas barang. Kualitas jasa tidak diciptakan melalui 

proses produksi dalam pabrik untuk kemudian diserahkan kepada konsumen 

sebagaimana kualitas barang. Sebagian besar kualitas jasa diberikan selama 

penyerahan jasa terjadi dalam proses interaksi diantara konsumen dan terdapat 

kontak personil dengan penyelenggara jasa tersebut (Munawaroh, 2000). 

PT Pos Indonesia (Persero) cabang Purwokerto merupakan salah satu 

badan usaha milik negara yang diberi tugas oleh Pemerintah Indonesia 

menyelenggarakan usaha perposan atau persuratan untuk umum dalam negeri 

dan luar negeri, tugasnya disamping memberikan jasa pos kepada masyarakat 
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juga memberikan fasilitas pos yang lain di Indonesia, sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat banyak. Beberapa bentuk jasa yang ditawarkan oleh PT 

Pos Indonesia (Persero) cabang Purwokerto dibagi menjadi 8 loket yang 

diantaranya: 

- Loket 1-3 (08.00-20.00) melayani kilat khusus, benda pos dan materai, 

Express Mail Service (EMS), kiriman kredit, paket pos (khusus untuk paket 

pos dari pukul 08.00-14.00 di loket belakang, dan pukul 14.00-20.00 di 

loket depan) 

- Loket 4-5 (08.00-20.00) melayani wesel dan WU (Western Union) 

- Loket 6-8 (08.00-20.00) melayani pembayaran angsuran (SOPP) seperti 

handphone pasca bayar, bank muamalat, kartu kredit, Finance, KPR BTN, 

giro, pajak (khusus untuk giro hanya loket 7 dan pajak loket 8 dan jam 

pelayanan hanya dari pukul 08.00-14.00) 

Berdasarkan survey awal dari sekitar 20 responden pengguna jasa pos 

di kantor cabang Purwokerto sekitar 55% menyatakan puas dengan pelayanan 

yang cepat seperti pembelian materai, paket pos dan pengiriman surat yang 

diberikan oleh kantor pos cabang Purwokerto, namun 45% diantaranya 

menyatakan cukup puas dikarenakan antrian yang tidak tertib yang terjadi  

ketika pembayaran rekening listrik dan pengambilan gaji pensiun. 
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Salah satu peneliti menyatakan tentang kepuasan konsumen  yang 

terkait dengan pelayanan yaitu: Dwiwinarsih (2009) tentang analisis tingkat 

kepuasan konsumen terhadap pelayanan Bakmi Aisy di Depok, dari 50 

responden, sebanyak 11.4% (5 responden) menyatakan sangat puas, 38% (19 

responden) meyatakan puas , 41.4% (21 responden) menyatakan cukup puas, 7.8% 

(3 responden) menyatakan kurang puas, dan 1.4% (2 responden) Menyatakan tidak 

puas, dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata konsumen merasa 

cukup puas dengan keseluruhan pelayanan yang diberikan oleh Bakmi Aisy Depok. 

Mengacu pada kualitas pelayanan dengan 5 dimensi kualitas pelayanan 

(Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty,  Tangible) yang menentukan 

mutu jasa Bakmi Aisy di Depok. Menemukan bukti bahwa semua dimensi 

tersebut berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Bakmi Aisy di Depok. 

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya 

yaitu: pertama, dalam hal subyek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT 

Pos Indonesia (Persero) cabang Purwokerto, sedangkan penelitian terdahulu 

pada Bakmi Aisy di Depok. Kedua, dalam pengambilan sampel. Penelitian 

Dwiwinarsih (2009) menggunakan sampel 50 responden, sedangkan penelitian 

ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden. Penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan PT Pos Indonesia 

(Persero) cabang Purwokerto terhadap pelanggan untuk memberikan kepuasan  
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yang maksimal. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen 

Terhadap Kualitas Pelayanan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang 

Purwokerto”. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah “Apakah kualitas pelayanan dapat memberikan kepuasan 

kepada konsumen PT Pos Indonesia (Persero) cabang Purwokerto?” 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan judul dan uraian sebelumnya, maka penelitian ini dibatasi 

untuk menguji kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan PT Pos 

Indonesia (Persero) cabang Purwokerto. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji tingkat kepuasan 

konsumen terhadap kualitas pelayanan PT Pos Indonesia (Persero) cabang 

Purwokerto. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini baik secara langsung 

maupun tidak langsung diharapkan berguna: 

1.  Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memberi 

referensi baru mengenai tingkat kepuasan konsumen, dan sebagai wahana 

informasi penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 

2.  Bagi penulis 

Dapat menambah wawasan tentang tingkat kepuasan konsumen serta 

kualitas pelayanan. 

3.  Bagi PT Pos Indonesia 

Penelitian ini bisa dijadikan dasar keputusan untuk lebih memusatkan 

perhatian pada pelanggan atau pemakai jasa pos sehingga membuat tingkat 

kepuasan pengguna jasa pos dengan PT Pos Indonesia semakin kuat. 
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