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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era yang semakin maju sekarang ini, perkembangan teknologi globalisasi 

dan terbukanya pasar dunia merupakan tantangan berat bagi perusahaan jasa. Saat 

ini perusahaan dihadapkan pada persaingan yang sangat tajam. Semua aktivitas 

perusahaan diarahkan untuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan, kepuasan 

pelanggan dapat dibentuk dengan memberikan layanan yang baik, 

mengedepankan nilai pelanggan yang kompetitif dan citra merek dimata 

dimasyarakat. Salah satu cara yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk 

mempertahankan pelanggan adalah dengan cara memberikan layanan yang baik 

pada saat penjualan maupun saat layanan purna jual. Memasuki digital informasi 

membuat perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan layanan dan 

memenangkan hati pelanggan.  

Chando Martua (2018) menyatakan bahwa salah satu bidang usaha yang 

dijalankan adalah jasa pengiriman barang. Keberhasilan perusahaan jasa 

pengiriman barang sangat ditentukan oleh tingkat pelayanan dan ketetapan waktu 

yang dijadwalkan perusahaan. Di samping itu faktor lain yang turut 

mempengaruhi adalah tarif yang ditetapkan perusahaan dan tingkat persaingan di 

pasar. Apabila hal ini tidak dicermati pihak perusahaan, maka para konsumen 

akan menjauh dan berpaling pada perusahaan lain yang sejenis, dan akhirnya hal 

ini akan menghambat kemajuan usaha perusahaan, karena sumber pendapatan 
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utama dari perusahaan jasa ini adalah berupa imbalan jasa yang diberikan oleh 

para konsumen. 

Kantor BUMN logistik PT POS Indonesia di Kabupaten Grobogan, Jawa 

Tengah merupakan salah satu perusahaan jasa yang berjuang di era modern ini. 

Kantor pos ini melayani pengiriman barang, dokumen, Express Mail Service 

(EMS) dan paket dalam negeri dan pengiriman paket luar negeri melalui pos 

indonesia internasional. Konsumen pos dapat melakukan cek tarif pos Indonesia 

melalui situs resmi, selain itu tracking pos atau lacak kiriman pos juga dapat 

dilakukan via online melalui web resmi POS Indonesia. Untuk Pos Indonesia 

melacak kiriman secara online dapat dilakukan dengan merujuk nomor barcode 

yang tertera pada cek resi pos indonesia saat mengirim paket. 

Sebagai BUMN yang bergerak dalam jasa kurir, juga tidak terlepas dari 

persaingan dengan pihak swasta. Undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang 

Pos, memberikan kesempatan yang sangat luas kepada institusi bisnis baik milik 

negara (BUMN/BUMD) maupun swasta dan koperasi untuk melaksanakan bisnis 

jasa kurir. Maka hal ini membuat operator jasa kurir swasta yang beroperasi di 

wilayah Jawa Tengah khususnya di Purwodadi tumbuh cukup pesat seperti TIKI, 

JNE, J&T, KGP dan lain-lain. Karena dimata masyarakat Pos tetap identik dengan 

pengiriman surat bukan pengiriman paket barang. Maka untuk mempertahankan 

loyalitas pelanggan Kantor Pos Purwodadi dengan kualitas pelayanan yang total, 

sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan berpengaruh kepada 

loyalitas pelanggan. 
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Sebagai perusahaan bisnis, yang berorientasi kepada laba, Kantor Pos 

Purwodadi tentunya menginginkan agar bisnis jasa yang ditawarkan kepada 

pelanggan dapat diterima dan memberi keuntungan bagi seluruh lapisan 

pelanggan. Agar tujuan tersebut tercapai, tentunya bukan hal yang mudah 

mengingat saat ini begitu pesatnya pertumbuhan perusahaan pesaing, kecanggihan 

teknologi dan gaya hidup pelanggan yang semakin berkembang. Saat ini, Kantor 

Pos Purwodadi banyak melakukan inovasi diberbagai bidang khususnya inovasi 

pelayanan yang bertujuan menambah daya kualitas pelayanan yang ditawarkan. 

Dan sekarang Kantor pos lebih memperhatikan nilai-nilai yang didapatkan oleh 

pelanggan sehingga akan lebih berkesan dihati pelanggan, dengan tujuan 

utamanya tentu untuk pelanggan puas, dimana jika pelanggan puas maka 

pelanggan akan loyal pada perusahaan dan terus percaya untuk selalu 

menggunakan jasa Kantor Pos. Kantor Pos bukan lagi sekedar tempat berkirim 

surat dan mengambil uang saja, tetapi sudah menjadi tempat bertransaksi baik di 

bidang jasa keuangan, logistik, maupun ritel properti. Dengan beragamnya jenis 

pelayanan dan produk yang ditawarkan oleh Kantor Pos, tentunya dituntut juga 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. 

Dalam memilih tempat untuk pengiriman paket, konsumen akan  mencoba 

menggunakan jasa terlebih dahulu dan kemudian akan membanding-bandingkan 

pelayanannya satu dengan yang lainnya. Hal ini lah yang membuat jasa 

pengirriman paket lebih terpacu lagi untuk mempertahankan dan 

mempertimbangkan usaha mereka termasuk Kantor Pos Purwodadi yang bergerak 

di bidang jasa.   
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 Kotler (2012:264) mendefinisikan jasa/ layanan sebagai setiap kinerja atau 

tindakan yang salah satu pihak dapat menawarkan kepada pihak lainnya, yang 

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Jasa 

dapat dikaitkan dengan produk fisik, tetapi bisa juga tidak terkait dengan produk 

fisik. Oleh karena itu, kualitas layanan merupakan sarana yang digunakan oleh 

konsumen untuk menilai baik buruknya layanan yang diberikan oleh perusahaan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Raheev dan Ramaa (2015) menjelaskan 

bahwa semakin tinggi nilai yang dirasakan oleh pelanggan terhadap jasa yang 

diberikan makan akan semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan yang diterima. 

Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu menciptakan dan 

menghantarkan customer value yang menjadi penilai perasaan subjektif pelanggan 

yang akan menjadi keunggulan dibanding pesaing. Kepuasan pelanggan 

merupakan salah satu indikator terbaik dalam meningkatkan laba dan nantinya 

meningkatkan menjadi loyalitas pelanggan.    

 Schmitt dalam Aprilliani (2019) menyatakan bahwa citra merek adalah suatu 

usaha yang digunakan oleh perusahaan atau pemasar untuk  mengemas produk 

hingga ammpu menawarkan pengalaman emosi hingga menyentuh hati dan 

perasaan konsumen. Persepsi yang baik akan kepercayaan konsumen akan suatu 

merek tertentu akan sering mempengaruhi apakah konsumen akan melakukan 

pembelian secara berulang atau  tidak, karena konsumen cenderung membeli 

suatu merek yang sudah dikenal, mereka merasa aman terhindar dari berbagai 

resiko. Pada umunya asosiasi merek yang membentuk citra merek menjadi 

pijakan konsumen dalam kepuasan  pembelian  dan liyalitas pada merek tersebut. 
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 Reseach  gap dari penelitian  ini berasal dari penelitian yang dilakukan 

Suwandi (2015) yang menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan, harga dan 

kepuasan konsumen berpengaruh  signifikan dan posiif terhadap loyalitas  

konsumen. Sedangkan citra merek berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas 

konsumen. Sedangkan penelitian dari Motolalu (2015) menunjukkan hasil bahwa  

kualitas pelayanan dan harga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan  terhadap kepuasan 

pelanggan . Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian uang dilakukan oleh 

Novianti (2018), menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan dan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

 Hasil penelitian oleh Dolly Indra (2019), menunjukkan hasil bahwa  kualitas 

pelayanan, customer value, dan harga berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Sedangkan penelitian dari Herni Maulana (2017), 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, nilai pelanggan dan customer 

relationship management terbukti berpengaruh signifikan  terhadap loyalitas 

konsumen. Lalu penelitian yang dilakukan Yessi Agustianti, (2018), menyatakan 

terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dan 

kepuasan pelanggan berpengarug signifikan loyalitas pelanggan. Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Mmohamad Dimyati (2016), menunjukkan hasil bahwa 

kualitas pelayanan, harga, dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan.  Dari penelitian yang 
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dilakukan Nanda Suryadi (2019) menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakaria Wahab, 

(2018), menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen dan kualitas pelayanan 

memiliki efek tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan. Yuni Adinda Putri, 

(2018), menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen dan sedangkan citra mrek 

berpengaruh  tidak signifikan terhadap loyalitas konsumen dan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. 
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Inilah beberapa jenis-jenis pilihan layanan pengiriman paket barang yang ada 

di Kantor Pos Purwodadi. 

Tabel 1.1  

Jenis-Jenis Layanan  dan keluhan Pengiriman Paket Kantor Pos Purwodadi 

Layanan Jasa Kurir Ketentuan Layanan Keluhan konsumen Kantor 

Pos Purwodadi 

Layanan Kurir 

Reguler 
 Berat kiriman untuk paket 

adalah maksimal 20 kg. 

 Paket memakai resi. 

 Kurangnya 

komunikasi dalam 

status pengiriman 

paket, 21 persen. 

 Kualitas pelayanan 

operator kurang, 15 

persen.  

Pos Jumbo Ekonomi  Maksimal berat paket adalah 

30 kg. 

 Estimasi pengiriman 

maksimal 14 hari. 

 Ekspektasi terlalu 

tinggi konsumen, 7 

persen. 

 Pelayanan yang 

kurang cepat, 9 

persen. 

Pos Kilat Khusus  Dimensi Terpanjang 

Maksimal 150 Cm. 

 Estimasi pengiriman 2 – 9 

hari. 

 Kurir yang kurang 

responsif, 15 persen. 

 Kerusakan barang. 

19 persen. 

POS Express  Ukuran maksimal paket, 2 

(Tinggi + Lebar) = 400 Cm. 

 Panjang maksimal dimensi 

adalah 150 Cm. 

 Pengiriman yang 

sering kurang waktu, 

20 persen.. 

Q9 Sameday Service  Berat paket kasimum 5 Kg. 

 Batas Akhir Pengiriman 

hingga pukul 16.00 waktu 

setempat. 

 Penggunaan jasa 

antar paket berulang, 

2 persen.. 

 

 

Sumber : https//pixabay.com 2019 

Tingkat penjualan yang menurun menjadi hal yang sangat dikhawatirkan oleh 

perusahaan. Oleh karena itu Kantor Pos Purwodadi lebih terpacu lagi untuk 

mempertahankan dan mempertimbangkan usaha mereka termasuk pelayanan jasa 
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pengiriman paket Kantor Pos Purwodadi yang bergerak di bidang pengiriman 

paket. Jasa yang diberikan pada konsumen sendiri masih belum sebaik pesaingnya 

seperti JNE dan J&T. Kantor Pos memiliki beberapa permasalahan yaitu kurang 

memanfaatkan penggunaan teknologi terbaru, saat ini Kantor Pos Purwodadi 

masih manual yaitu dalam beberapa pelayanannya yang konsumen diharuskan 

datang ke Kantor Pos, sementara para pesaing sudah melakukan pelayanan 

pengambilan paket ke lokasi konsumen sehingga konsumen tidak perlu datang ke 

kantor. Hal ini dapat menyebabkan pelanggan mudah berpindah ke pesaing yang 

dalam melakukan pelayanan sudah menggunakan alat yang lebih canggih. Berikut 

data volume penjualan atau kunjungan pada Kantor Pos Purwodadi yang pada 

tahun 2019 dikabarkan mengalami penurunan jumlah konsumen oleh beberapa 

media. 

Tabel 1.2 

Data Kunjungan konsumen pengiriman paket di Kantor Pos Purwodadi 

BULAN JUMLAH KONSUMEN PERUBAHAN 

Januari 945 - 

Februari 912 -2,4% 

Maret 887 -7,3% 

April 939 6,6% 

Mei 870 -13,4% 

Juni 438 -11,7% 

Juli 611 8,7% 

Agustus 512 -8,1% 

September 887 4,3% 

Oktober 803 1,4% 

November 912 3,7% 

Desember 665 -9,7% 

Sumber : Kantor Pos Purwodadi 2019 

Dari data dan reseach gap peneliti terdahulu tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa selama beberapa tahun terakhir jumlah kunjungan pelanggan jasa 
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pengiriman kantor Pos Purwodadi terlihat menurun dan tentu  kalah pamor dari 

kompetitornya yaitu seperti JNE dan J&T yang semakin kuat citra mereknya di 

mata pelanggan. Itu sejalan dengan penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti 

yang mengangkat akan masalah tersebut. Hal tersebut jelas mengakibatkan adanya 

penurunan loyalitas pelanggan pada jasa pengiriman paket di kantor Pos 

Purwodadi. 

 Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan reseach gap tersebut, maka 

penulis  melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan, 

Customer value, dan Citra merek terhadap Loyalitas Konsumen dengan 

mediasi Kepuasan Konsumen Pada Jasa Pengiriman Paket (Studi Kasus 

Pada Pengguna Jasa Pelayanan  Kantor Pos Purwodadi)”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Untuk mendapatkan alur pembahasan yang baik dan terarah sehingga tujuan 

penelitian dapat tercapai, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Obyek penelitian ini adalah Kantor Pos Jl. Jend Sudirman No. 4 (0292) 

421055, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia. 

2. Variabel endogen : Loyalitas Konsumen. 

3. Variabel intervening : Kepuasan konsumen . 

4. Variabel eksogen  : Kualitas Pelayanan, Customer Value, dan Citra Merek. 

5. Waktu penelitian dari bulan Juni sampai bulan September tahun 2020. 
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1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, bahwa Kantor Pos Purwodadi 

salah satu jasa pengiriman paket terbesar. Permasalahan dalam penelitian adalah 

rendahnya serta penurunan jumlah konsumen yang melakukan jasa pengiriman  

paket di Kantor Pos Purwodadi. Hal ini membuat Kantor Pos Purwodadi harus 

lebih memikat dan membuat konsumen menggunakan jasa pengiriman paket 

Kantor Pos Purwodadi. Loyalitas sendiri merupakan asset yang penting untuk 

eksistensi sebuah perusahaan agar tetap mampu bertahan. Faktor yang 

mempengaruhi loyalitas konsumen diantaranya kualitas pelayanan, customer 

value, citra merek, serta kepuasan konsumen. Selain itu juga terdapat reseach gap 

dari peneliti terdahulu. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat 

dibentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apa pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen Kantor Pos 

Purwodadi? 

2. Apa pengaruh customer value terhadap kepuasan konsumen Kantor Pos 

Purwodadi?  

3. Apa pengaruh citra merek terhadap kepuasan konsumen Kantor Pos 

Purwodadi?  

4. Apa pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen paket Kantor 

Pos Purwodadi?  

5. Apa pengaruh customer value terhadap loyalitas konsumen Kantor Pos 

Purwodadi?  

6. Apa pengaruh citra merek terhadap loyalitas konsumen  Kantor Pos 

Purwodadi? 
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7. Apa pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen Kantor Pos 

Purwodadi? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai 

adalah:  

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

Kantor Pos Purwodadi. 

2. Untuk menganalisis pengaruh customer value terhadap kepuasan konsumen 

Kantor Pos Purwodadi. 

3. Untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap kepuasan konsumen Kantor 

Pos Purwodadi. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen  

Kantor Pos Purwodadi. 

5. Untuk menganalisis pengaruh customer value terhadap loyalitas konsumen 

Kantor Pos Purwodadi. 

6. Untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap loyalitas konsumen Kantor 

Pos Purwodadi. 

7. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas 

konsumen Kantor Pos Purwodadi. 

1.5  Manfaat Penelitian 

a) Teoritis 

Bagi perusahaan, diharapkan Kantor Pos Purwodadi hasil penelitian ini dapat 

menambah wacana dalam mempertahankan kepuasan konsumen dan loyalitas 

konsumen pada Kantor Pos Purwodadi. 
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Bagi pihak Akademik, Semoga dapat dijadikan tambahan informasi dan 

sebagai masukan atau refrensi bagi peneliti berikutnya di bidang penelitian yang 

sejenis untuk lebih baik lagi. 

b). Praktisi 

Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi 

dan bahan kajian terhadap kualitas pelayanan, customer value, citra merek, 

kepuasan konsumen, dan loyalitas konsumen. 

  


