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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Seperti diketahui saat ini dunia bisnis jasa telah berkembang pesat di 

Indonesia karena zaman sekarang ini orang pandai akan semakin bertambah 

banyak sehingga membuat persaingan bisnis semakin ketat begitu juga dengan 

bisnis di bidang jasa. Ketatnya persaingan yang padat saat ini membuat para 

pemain baru mengalami kesulitan untuk masuk dan bertahan. Pemain baru kalah 

dengan pemain lama yang sudah punya nama dan pengalaman yang lebih banyak 

sehingga pemain baru harus lebih inovatif jika pemain baru ingin bertahan dalam 

persaingan tersebut. Pemain lama juga harus selalu kreatif dan meningkatkan 

kualitas jasa yang dijual jika tidak ingin kalah dari pemain baru yang semakin 

inovatif. Salah satu bisnis di bidang jasa yang menjual jasa adalah bisnis ekspedisi 

darat.  

Ekspedisi darat adalah bisnis jasa yang menyewakan kendaraannya untuk 

keperluan transportasi atau kirim mengirim barang melalui darat sesuai dengan 

tujuan yang ditentukan oleh customer. Banyak sekali jenis bisnis ekspedisi darat 

seperti ekspedisi pengiriman barang-barang kecil, ekspedisi hasil bumi, ekspedisi 

kontainer, dan lain-lainnya. Bisnis jasa ekspedisi sudah muncul sejak tahun 1980-

an karena banyak orang memerlukan jasa pengiriman disebabkan keterbatasan 

armada ataupun tidak memiliki armada. Pada tahun itu bisnis ekspedisi darat tidak 

memiliki banyak pesaing karena untuk membuka suatu bisnis ekspedisi tidak 
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mudah karena membutuhkan modal yang cukup besar untuk memperbanyak 

armada. Bisnis ekspedisi darat akan semakin menguntungkan jika armada yang 

dimiliki semakin banyak dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga 

keuntungan yang ada dapat digunakan untuk memperbesar bisnis ekspedisi lewat 

penambahan armada.  Dalam situasi persaingan yang ketat sekarang ini, pelaku 

bisnis ekspedisi harus berlomba-lomba meningkatkan pelayanannya sehingga 

pengguna jasa tidak dan malas untuk berpindah ketempat lain dan agar dapat 

menjaga nama perusahaan mereka dan  dapat bertahan di persaingan yang deras 

ini. 

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bisnis jasa ekspedisi milik 

keluarga yang bernama SMMS (Surya Mapan Mandiri Sejahtera) yang beroperasi 

di kota Malang. SMMS merupakan penyedia jasa ekspedisi darat yang melayani 

pengiriman barang material seperti batu, semen, dan tanah liat dengan tujuan 

daerah Jawa Timur. Penulis melakukan penelitian ini karena sebagai penerus 

bisnis ekspedisi keluarga ini penulis ingin mengetahui masalah yang ada di dalam 

bisnis keluarga ini. Bisnis ini sudah berdiri sejak tahun 2000 dan telah berjalan 

dengan baik selama ini. SMMS telah memberikan kualitas jasa yang terbaik demi 

menjaga kepuasan pengguna jasa SMMS, memiliki pelanggan setia dan bahkan 

SMMS mengalami kelebihan order disebabkan oleh keterbatasan armadanya 

sehingga sebagai pemain lama patut untuk meneruskan perjuangan yang telah ada 

dan diupayakan untuk lebih berkembang lagi.  
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Tabel 1.1  

Jumlah order pengangkutan batu di SMMS periode November 2009 - Desember 2009 

Periode Order 

November 

Desember 

18 

16 

52,94% 

47,06% 

Total 34 100% 

Sumber : Data SMMS 

 Dari data di atas terlihat adanya pergerakan jasa ekspedisi oleh SMMS 

pada akhir 2009. Pergerakan tersebut dapat diperhatikan dari perbedaan jumlah 

omset pada November 2009 yang berjumlah 18 order atau rit. Pada Desember 

2009 memiliki jumlah orderan sebanyak 16.  

Tabel 1.2 

Jumlah order pengangkutan batu di SMMS periode Januari 2010 - Maret 2010 

Periode Order 

Januari 

Februari 

Maret 

17 

18 

15 

34% 

36% 

30% 

Total 50 100% 

Sumber : Data SMMS 

 Dari data di atas terlihat adanya pergerakan jasa ekspedisi oleh SMMS 

pada akhir 2010. Pergerakan tersebut dapat diperhatikan dari perbedaan jumlah 

omset pada Januari 2010 yang berjumlah 17 order. Pada Februari 2010 memiliki 

jumlah order sebanyak 18. Pada Maret 2010 jumlah orderan hanya berjumlah 15.  

Setelah mengamati tabel 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa orderan bersifat 

fluktuatif dan itu disebabkan oleh musim, ketika musim hujan maka order 
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mengalami penurunan karena material yang diangkut akan menjadi basah dan 

dapat merusak material yang dikirim. Order menjadi fluktuatif karena musim dan 

bukan karena pengguna jasa yang berhenti menggunakan jasa SMMS atau 

berpindah ke penyedia jasa ekspedisi lainnya, itu berarti pengguna jasa merasa 

puas akan pelayanan jasa yang disediakan oleh SMMS. Pengguna jasa puas akan 

pelayanan yang diberikan oleh SMMS dan pengguna jasa yang merasa puas akan 

menjadi pelanggan yang setia sehingga bisnis ini dapat untuk terus berjalan dalam 

persaingan yang ketat. Kepuasan pengguna jasa dapat dipengaruhi oleh banyak 

faktor dan salah satunya adalah kualitas pelayanan dan kualitas pelayanan 

merupakan peranan yang penting dalam bisnis jasa. Hal ini membuat penulis 

merasa tertarik untuk meneliti apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna jasa SMMS. 

Menurut Parasuraman yang dikutip oleh (Lupiyoadi dan 

Hamdani,2009:182) terdapat lima dimensi kualitas pelayanan yang dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen yaitu: 

1. Keandalan (reliability), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

2. Ketanggapan (responsiveness), yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyampaian informasi yang jelas. 

3. Jaminan dan kepastian (assurance), yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan 

kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan terhadap perusahaan. 
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4. Empati (empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau probadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan konsumen. 

5. Berwujud (tangible), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal.  

Begitu juga dengan SMMS yang memiliki kelima dimensi tersebut antara 

lain: 

1. Ketepatan waktu dalam pengiriman barang dengan waktu satu sampai dua hari 

dari waktu pemberangkatan sehingga SMMS dapat dikatakan handal (reliable) 

dalam melayani pelanggannya. 

2. Setiap sopir SMMS memiliki telepon genggam agar dapat mudah untuk 

dikoordinasi dan mudah untuk dihubungi apabila diperlukan. Hal ini dilakukan 

agar SMMS dapat memantau sopir dan juga memastikan agar SMMS dapat 

menjawab jika pelanggan menanyakan barang yang mereka pesan akan datang 

pada hari apa. Selain telephone genggam, SMMS juga memiliki montir yang 

selalu siap untuk menyusul dan memperbaiki kendaraan apabila kendaraan 

SMMS mengalami kerusakan yang terjadi di tengah jalan waktu pengiriman 

sehingga kendaraan SMMS dapat beroperasi kembali dan dapat mengirim 

barang dengan segera dan tidak terlambat (responsiveness). 

3. SMMS menjamin akan keselamatan barang yang dikirim sehingga jika terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan, hal tersebut menjadi tanggung jawab SMMS 

sendiri (assurance). 
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4. SMMS menerima masukan atau keluhan-keluhan yang diberikan oleh 

pelanggan untuk meningkatkan kualitas jasa SMMS. SMMS juga menjaga 

hubungan yang baik dengan pelanggannya seperti contohnya membagikan 

kalender setiap tahunnya kepada semua pelanggan SMMS (empathy). 

5. SMMS memiliki delapan unit kendaraan yang berfungsi optimal dan kondisi 

fisiknya masih terlihat bagus dan baru (tangible). 

Pelanggan yang akan diteliti pada karya tulis ini adalah pelanggan yang 

menggunakan jasa SMMS yaitu toko-toko yang akan menerima kiriman material 

atau produk dari penyuplai. 

Tabel 1.3 

Daftar Pelanggan SMMS 

1. P.T Semen Gresik 

2. U.D Siska Aneka Tambang 

3. C.V Alam Subur 

Sumber: Data SMMS 

 

Tablel 1.4 

Daftar Toko Pengguna Jasa SMMS 

1. Adi Jaya Abadi 11. Sumber Rejo 21.Jago 31. Bromo Mas 

2. Tri Tunggal 12. Trio Jaya 22. Jaya Lestari 32. UD. Sumber 

Bangunan 

3. Hari Ini 13. Tugu Indah 23. Rejeki Baru Putra 33. Kembar Jaya 

4. Jaya Putra Mandiri 14. AG Jaya 24. Pelangi 34. Langgeng 

5. Rejo Agung 15. 47 Jaya 25. ABC 35. Sumber Jaya 

6. Rajin 16. Bandarangin 

Jaya 

26. Setia Jaya 36. Rejo Jaya 

7. Semangat Baru 17. Rachmad 27. Rizky Jaya 37. Very Jaya 

8. H.S Dewi Sartika 18. Sampoerna 28. Jasa Bakti 38. Surya Timur 

9. Makmur 19. Gunung Mas 29.Ikan Paus 39. Makmur 

10. Keramik Milan 20. Menir 30. Iwan 40. Perkasa 

Sumber: Data SMMS 

 

Data pada Tabel 1.3 merupakan data pelanggan SMMS yang berjumlah 

tiga perusahaan dan pada Tabel 1.4 merupakan nama-nama pengguna jasa SMMS 

yaitu toko yang menggunakan jasa SMMS untuk mendapatkan kiriman material 

atau produk dari penyuplai mereka. Dalam penelitian ini akan dibahas kualitas 
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jasa SMMS terhadap kepuasan pengguna jasa yang dimana pengguna jasa 

tersebut adalah nama-nama toko dari Tabel 1.4. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan penulis adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah kelima dimensi kualitas layanan yang meliputi reliability, 

responsiveness, assurance, empathy dan tangible, berpengaruh positif 

secara simultan terhadap kepuasan pengguna jasa SMMS? 

2. Apakah kelima dimensi kualitas layanan yang meliputi reliability, 

responsiveness, assurance, empathy dan tangible berpengaruh positif 

secara parsial terhadap kepuasan pengguna jasa SMMS? 

3. Apakah dari kelima dimensi kualitas layanan ada yang dominan 

berpengaruh terhadap kepuasan pengguna jasa SMMS? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah harga, kualitas dan ketepatan waktu berpengaruh terhadap 

keputusan penggunaan jasa  SMMS? 

1. Untuk mengetahui pengaruh positif kelima dimensi kualitas layanan yang 

meliputi reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible 

secara simultan terhadap kepuasan pengguna jasa SMMS. 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif kelima dimensi kualitas layanan yang 

meliputi reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible 

secara parsial terhadap kepuasan pengguna jasa SMMS. 
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3. Untuk mengetahui dimensi yang dominan yang berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna jasa SMMS. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin di dapat dari penelitian ini yaitu : 

1.   Bagi Penulis 

Penelitian ini menjadi pengukur atas ilmu yang diterapkan dalam kuliah 

kerja praktik dalam menganalisis suatu perusahaan dan 

pengembangannya. 

2.   Bagi Ekspedisi SMMS 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan SMMS untuk 

perbaikan atas kekurangan kualitas layanan jasa SMMS terhadap 

konsumen serta untuk perkembangan perusahaan. 

 

 1.5 Batasan Penelitian 

Beberapa batasan yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu : 

1.  Penelitian dilakukan pada garasi SMMS yang bertempatkan di Malang. 

2. Responden yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah para 

pengguna jasa SMMS seperti nama-nama toko yang ditulis pada Tabel 

1.4 karena pelanggan SMMS yang hanya berjumlah 3 responden 

sehingga untuk memperbanyak sampel maka responden yang digunakan 

diperluas dengan menggunakan pengguna jasa sebagai responden 

SMMS. 

 


