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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Krisis ekonomi yang kini masih berlangsung di indonesia,menuntut 

organisasi (perusahaan) untuk meningkatkan daya saing bisnis. Semakin 

ketatnya persaingan di pasar yang menuntut profesionalisme dalam 

pengelolaan bisnis terlebih akan mampu bersaing dalam memberikan 

pelayanan kepada konsumen, sehingga akhirnya diharapkan konsumen 

menjadi loyal terhadap perusahaan yang dikelola tersebut. 

Semakin ketatnya persaingan karena semakin banyak perusahaan 

yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen,menyebabkan perusahaan harus menempatkan orientasi pada 

loyalitas konsumen sebagai tujuan utama. Kebutuhan konsumen sangat 

banyak dan bervariasi di satu sisi, sementara pada sisi lain perusahaan 

menghadapi kendala untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Perusahaan 

harus mampu mempertemukan antara apa yang dapat ditawarkan kepada 

konsumen dengan apa yang diharapkan konsumennya atas produk atau jasa 

yang ditawarkan tersebut. Dengan demikian maka perusahaan dipaksa 

memilih produk atau jasa apa saja yang dapat ditawarkan melalui proses-

proses kunci yang inovatif sehingga konsumen puas, yang akhirnya 

konsumen kembali lagi mempercayakan segala kebutuhannya pada 

perusahaan yang bersangkutan. 
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Konsumen dipengaruhi oleh beberapa hal dalam melakukan 

pembelian. Untuk menganalisa dan meneliti kepuasan konsumen yang 

dikaitkan dengan penggunaan jasa suatu perusahaan, terlebih dahulu harus 

diketahui, apa yang menjadi keinginan konsumen. Sedangkan dalam diri 

individu konsumen terdapat proses untuk mengadakan pemilihan berdasarkan 

apa yang didengar, dilihat dan dirasakan.hal ini tergantung dari lingkungan 

dimana konsumen itu berada.  

Perusahaan memberikan kebijaksanaan agar kepuasan konsumen 

tetap terjaga. Karena kepuasan konsumen sangat berpengaruh terhadap daya 

beli suatu produk atau jasa. Jika konsumen puas terhadap produk maupun 

jasa, konsumen akan memuji sehingga menjadi iklan yang efektif. Namun 

sebaliknya jika konsumen tidak puas otomatis akan mencela, sehingga besar 

kemungkinan beralih keproduk lain maupun penyedia jasa lainnya.Seorang 

konsumen dikatakan loyal apabila ia mempunyai suatu komitmen yang kuat 

untuk menggunakan atau membeli lagi secara rutin sebuah produk atau jasa. 

Bagaimana cara membentuk loyalitas - tentunya harus dimulai dengan 

memberikan kualitas produk atau jasa yang unggul atau superior, sehingga 

konsumen merasa puas dengan pengalaman mengkonsumsinya. Kepuasan 

terhadap produk atau jasa adalah modal utama pembentukan loyalitas. 

Kepuasan konsumen meliputi penentuan keseluruhan mengenai 

produk dan jasa yang mampu menciptakan suatu keinginan dan kebutuhan 

konsumen. Untuk itu sangatlah penting bagi perusahaan untuk menciptakan 

kepuasan konsumen, karena konsumen yang lain dan juga akan melakukan 
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pembelian ulang. Dengan demikian, akan menciptakan kesetiaan konsumen 

terhadap suatu produk atau jasa dan juga akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan tersebut. Kesetiaan konsumen terhadap suatu produk dipengaruhi 

oleh kualitas pelayanan yang meliputi variabel: Bukti Langsung (tangibles) 

Kehandalan (reliability) Daya Tanggap (responsiveness) Jaminan 

(assurance) Empathi (Empathy) sehingga mendorong konsumen untuk 

menunjukkan sikap positifnya terhadap suatu produk tertentu dan selalu 

berniat untuk terus melakukan pembelian ulang di masa yang akan datang. 

Kepuasan konsumen sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. 

Kotler (20 mendefinisikan kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) 

produk yang dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan. Kepuasan 

konsumen dari kualitas pelayanan mendorong terciptanya suatu sikap yang 

positif terhadap produk sehingga terjadi pembelian ulang, dan apabila 

kepuasan tersebut tetap berlanjut maka pada akhirnya akan terbentuk 

loyalitas konsumen/kepuasan konsumen terhadap produk. Fandy Tjiptono 

(1997: 24), menyatakan bahwa terciptanya kepuasan pelanggan dapat 

memberikan beberapa manfaat diantaranya, terciptanya hubungan yang 

harmonis antara perusahaan dengan pelanggan dan memberikan dasar yang 

baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, serta 

terbentuknya rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth).  

Fandy (2002: 147) kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan kinerja produk (atau hasil) yang ia rasakan 
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dibandingkan dengan harapannya. Sedangkan pelanggan adalah istilah yang 

sering kita dengar dalam dunia bisnis di indonesia. Secara umum konsumen 

dapat diartikan dengan orang yang membeli produk/jasa. Kepuasan 

konsumen adalah perasaan konsumen yang membeli suatu produk dan 

menciptakan kesetiaan konsumen terhadap suatu produk atau jasa. 

Tujuan utama jasa memberikan pelayanan adalah tercapainya 

kepuasan pelanggan yang ditandai dengan berkurangnya keluhan (complain) 

dari para pelanggan. Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk 

melakukan penelitian yang berjudul:”PENGARUH KUALITAS 

PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA 

KANTOR POS GLADAG DI SURAKARTA”. 

 

B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini masalah dibatasi pada konsumen yang 

melakukan penggunaan jasa KANTOR POS GLADAG DI SURAKARTA. 

Adapun pembatasan masalah sebagai berikut:   

1. Untuk mempermudah penelitian, Konsumen yang diteliti adalah 

konsumen yang melakukan penggunaan jasa KANTOR POS GLADAG 

DI SURAKARTA. 

2. Variabel yang diteliti adalah faktor Bukti Langsung (tangibles), 

Kehandalan (reliability), Daya Tanggap (responsiveness), Jaminan 

(assurance), dan Empathi (Empathy) terhadap kepuasan konsumen. 
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C. Perumusan Masalah 

1. Apakah dimensi kualitas pelayanan (reliability, responsiveness, assurance, 

empathy, dan tangible) berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

KANTOR POS GLADAG DI SURAKARTA? 

2. Variabel manakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepuasan 

konsumen KANTOR POS GLADAG DI SURAKARTA? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari suatu penelitian adalah upaya untuk memecahkan 

masalah, sehingga jelas bahwa jika masalah dalam suatu penelitian adalah 

sudah ditentukan, maka tujuan penelitian tersebut adalah untuk memecahkan 

masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan perumusan 

masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan (reliability, 

responsiveness, assurance, empathy, dan tangible ) terhadap kepuasan 

konsumen KANTOR POS GLADAG DI SURAKARTA. 

2. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

kepuasan konsumen KANTOR POS GLADAG DI SURAKARTA. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui tujuan, suatu aktivitas akan lebih terarah, 

sehingga dapat menghasilkan manfaat seperti yang diharapkan. Manfaat yang 

akan diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi pihak Kantor Pos Gladag Solo. 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dalam mengambil kebijakan yang akan ditempuh oleh KANTOR POS 

GLADAG DI SURAKARTA. 

2. Bagi peneliti lain. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bisa dikembangkan lebih 

lanjut oleh peneliti yang akan melakukan penelitian dalam 

bidang/masalah yang sama. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan ini akan dibahas hal-hal sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Berisi tentang latar belakang masalah,batasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi tentang teori manajemen, pengertian kualitas pelayanan yang 

terdiri dari lima dimensi, faktor-faktor yang mempengaruhi 
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kepuasan konsumen, dan penelitian terdahulu serta teori-teori 

relevan yang mendukung penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Berisi tentang kerangka pemikiran, hipotesis, data dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, definisi operasional dan analisis data. 

BAB IV PELAKSANAAN dan HASIL PENELITIAN 

 Berisi tentang gambaran umum perusahaan dan diskripsi data, 

analisis data dan pembahasan serta hasil penelitian 

BAB V PENUTUP 

 Berisi Tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran 

yang diperlukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


