
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN 

TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN  

JNE TASIKMALAYA 

 

Oleh: 

RIYAN HIDAYATUL MUNIR 

NIM :4122.4.15.11.0091 

 

                                                         SKRIPSI 

untuk memenuhi salah satu syarat ujian  

guna memperoleh gelar Sarjana 

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS WINAYA MUKTI 

BANDUNG 

2019 

 



 

 

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN 

TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN 

JNE TASIKMALAYA 

 

Oleh: 

RIYAN HIDAYATUL MUNIR 

NIM :4122.4.15.11.0091 

 

SKRIPSI 

untuk memenuhi salah satu syarat ujian 

guna memperoleh gelar Sarjana 

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti 

 

Bandung, 02 Agustus 2019 

 

 

Lutfi Kausar Rahman, SIP.,M.BA  

Pembimbing 
 

Mengetahui, 

Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

 

 

 

 

Dr.H. Deden Komar Priatna, ST., SIP., MM. CHRA. 



 

 

PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : Riyan Hidayatul Munir 

NIM   : 4122.4.15.11.0091 

Program Studi : Manajemen 

 

  Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan JNE Tasikmalaya adalah: 

1. Merupakan skripsi asli dan belum pernah diajukan sebelumnya oleh siapapun 

untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Winaya Mukti 

maupun perguruan tinggi lainnnya. 

2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian penulisan sendiri 

tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing. 

3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat-pendapat yang 

telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang 

serta dicantumkan dalam daftar pustaka seperti yang terlampir di dalam naskah 

Skripsi ini. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dengan penuh 

kesadaraan dan rasa tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi hukum 

sebagai akibat ketidaksesuaian isi pernyataan ini dengan keadaan sebenarnya. 

  Bandung,  02 Agustus 2019 

  Yang membuat pernyataan, 

  

 

  RIYAN HIDAYATUL MUNIR 



iv 
 

  4122.4.15.11.0091 

 



 

i 
 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada 

Allah Subhanahu WaTa’ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan JNE Tasikmalaya” sholawat 

serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan besar kita 

semua Nabi Muhammad Sollallohu’Alaihi Wassalam. 

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai 

pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan terima kasih kepada : 

1. Prof. Dr. Hj. Ai Komariah Ir. Ms. Selaku Rektor Universitas Winaya Mukti 

Bandung. 

2. Dr. H. Deden Komar Priatna, SIP. ST. MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Winaya Mukti Bandung.  

3. H. Nandang Djunaedi, Drs. MM. Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Winaya Mukti Bandung. 

4. Lutfi Kausar Rahman, SIP., M.BA. Selaku dosen pembimbing yang 

senantiasa meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan 

pengarahan kepada penulis dalam menyusun usulan penelitian ini. 

5. Dosen wali yang memberi dukungan serta motivasi selama penulis 

menempuh pendidikan di kampus ini. 



ii 
 

6. Keluarga, ayah dan ibu serta adik tercinta yang senantiasa membimbing dan 

memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan usulan 

penelitian ini. 

7. Pimpinan dan karyawan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang 

Tasikmalaya yang telah memberikan ijin penulis dalam melakukan 

penelitian, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian 

ini. 

Penulis mengharapkan koreksi dan saran dari semua pihak sebagai bahan 

masukan yang bermanfaat dalam pelaksanaan penelitian. Akhir kata penulis 

berharap semoga usulan penelitian ini dapat menjadi langkah awal dalam 

penyelesaian skripsi sebagai salah satu tugas akhir untuk menempuh program 

pendidikan sarjana dan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat 

bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca. 

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahh curahkan kepada 

junjungan besar kita semua Nabi Muhammad Sollallohu’Alaihi Wassalam.  

 

 Bandung, Agustus 2019 

 

 

 

 Penulis 



iii 
 

DAFTAR ISI 

LEMBAR PENESAHAN 

KATA PENGANTAR ....................................................................................  i 

DAFTAR ISI ...................................................................................................  iii 

DAFTAR TABEL...........................................................................................  vi 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................  vii 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................  viii 

BAB I. PENDAHULUAN ...................................................................  1  

1.1 Latar Belakang  .............................................................  1 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah  ..............................  4 

1.2.1    Identifikasi Masalah  ........................................  4 

1.2.2 Rumusan Masalah  ............................................  4 

1.3 Tujuan Penelitian  .........................................................  4 

1.4 Kegunaan Penelitian  ....................................................  5 

BAB II.  KAJIAN PUSTAKA  

 DAN KERANGKA PEMIKIRAN ........................................  6 

2.1 Kajian Pustaka  .............................................................  6 

2.1.1 Teori Manajemen  .............................................  6 

2.1.2 Pengertian Pemasaran  ......................................  8 

2.1.3    Pengertian Kualitas Layanan  ...........................  10 

2.1.4    Faktor-Faktor Kualitas Layanan  ......................  12 

2.1.5    Dimensi Kualitas Layanan  ...............................  13 

2.1.6    Pengertian Kepuasan Pelanggan  ......................  14 

2.1.7    Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan 

Pelanggan  .........................................................  15 

2.1.8    Pengukuran Kepuasan Pelanggan  ....................  17 

2.1.9    Hubungan Kuallitas Pelayanan Dengan kepuasan 

Pelanggan  .........................................................  19 

2.2 Penelitian Terdahulu  ....................................................  20 

2.3 Kerangka Pemikiran  ....................................................  22 



iv 
 

2.4 Hipotesis Penelitian  .....................................................  25 

BAB III. METODE PENELITIAN ......................................................  26 

3.1 Metode yang digunakan  ..............................................  26 

3.2 Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel  .....  27 

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data  ...............................  30 

3.3.1    Sumber Data  ....................................................  30 

3.3.2    Cara Penentuan Data  .......................................  31 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  ..........................................  33 

3.5 Instrumen Penelitian  ....................................................  35 

3.6 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesa  .........................  37 

3.6.1    Rancangan Analisis  .........................................  37 

3.6.2    Uji Hipotesis  ....................................................  42 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ....................  44 

4.1 Hasil penelitian  ............................................................  44 

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir 

Cabang Kota Tasikmalaya  ...............................  44 

4.1.2 Visi dan Misi  ....................................................  46 

4.1.3 Struktur Organisasi  ..........................................  47 

4.1.4 Kegiatan Usaha PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir 

Cabang Kota Tasikmalaya  ...............................  51 

4.2 Pembahasan ..................................................................  53 

4.2.1 Kualitas Pelayanan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir 

Cabang Kota Tasikmalaya  ...............................  53 

4.2.2 Kepuasan Pelanggan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir 

Cabang Kota Tasikmalaya  ...............................  56 

4.2.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Pelanggan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir cabang 

Kota Tasikmalaya  ............................................  58 



v 
 

4.2.4 Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Tiki 

Jalur Nugraha Ekakurir Tasikmalaya dalam 

memberikan Kualitas Pelayanan dan Cara 

Mengatasinya  ...................................................  66 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN  ...................................................  68 

 5.1 Simpulan  ......................................................................  68 

 5.2 Saran  ............................................................................  68 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  



vi 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 

3.1 Operasionalisasi Variabel  ......................................................................  29 
3.2 Kisi-kisi Pedoman Wawancara  ..............................................................  35 
3.3 Kisi-kisi Pedoman Observasi  .................................................................  36 
3.4 Kisi-kisi Kuesioner  ................................................................................  36 
3.5 Kriteria Pemberian Skor Terhadap Alternatif Jawaban  .........................  38 
3.6 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi  ..............................................  41 
5.1 Jenis-jenis Layanan JNE  ........................................................................  51 

5.2 Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel X  .............................................  55 

5.3 Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Y  ...................................  57 

5.4 Rekapitulasi Hasil Penyebaran Kuesioner Tentang variabel X dan Variabel 

Y  ............................................................................................................  59 

 

  



vii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 

2.1 Kerangka Pemikiran  ..............................................................................  24 
3.1 Paradigma Penelitian  .............................................................................  28 

4.1 Struktur Organisasi  ................................................................................  48 

  



viii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran  

Lampiran 1 : Angket Penelitian 

Lampiran 1  : Koding Variabel X (Kualitas Layanan)  

Lampiran 2  : Koding Variabel Y (Kepuasan Pelanggan) 

Lampiran 3  : Tabel Distribusi T 

Lampiran 4 : Kartu Bimbingan  

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pengiriman. maka 

kualitas pelayanan menjadi sangat penting untuk memenangkan persaingan. 

Dengan memahami apa yang diinginkan dan diharapkan oleh konsumen dari 

kualitas pelayanan yang diberikan, maka akan didapat suatu nilai tambah tersendiri 

bagi perusahaan tersebut. Kualitas pelayanan perlu mendapat perhatian besar dari 

perusahaan, karena kualitas pelayanan mempunyai hubungan langsung dengan 

kemampuan bersaing dan tingkat keuntungan perusahaan. 

Kotler dalamBuchari Alma(2007:286), mengungkapkan bahwa “Kualitas 

pelayanan adalah suatu cara kerja perusahaan yang berusaha mengadakan 

perbaikan mutu secara terus-menerus terhadap proses, produk dan service 

yang dihasilkan perusahaan”.1 

Sedangkan menurut Tjiptono Fandy (2007),  

kualitas pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan 

konsumen.Kualitas pelayanan dapat diukur dengan lima dimensi sesuai 

dengan urutan derajat kepentingan relatifnya, yaitu keandalan, jaminan, bukti 

fisik, empati dan daya tanggap.2 

 

Pelayanan yang berkualitas berperan penting dalam membentuk kepuasan 

konsumen, selain itu juga erat kaitannya dalam menciptakan keuntungan bagi 

                                                             
1 Buchari Alma, Management Pemasaran Dan Pemasaran Jasa (Bandung: Alfabeta, 2007), Hlm. 
286 
2 Tjiptono Fandy, Strategi pemasaran (Yogyakarta: Andi, 2007) 
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perusahaan. Semakin berkualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan maka 

kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan akan semakin tinggi.   

Menurut Kotler dan Keller (2009:138-139) “kepuasan adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara 

kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-

harapannya”.3 

 

Perusahaan akan berhasil memperoleh pelanggan dalam jumlah yang banyak 

apabila dinilai dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan. Ketika pelanggan telah 

merasa puas maka akan terjalin hubungan harmonis antara produsen dan konsumen, 

menciptakan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan membentuk rekomendasi 

dari mulut ke mulut yang dapat menguntungkan sebuah perusahaan.  

Kepuasan pelanggan terhadap perusahaan jasa diartikan sebagai suatu 

keadaan dimana harapan Pelanggan terhadap suatu pelayanan sesuai dengan 

kenyataan yang diterima tentang pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Jika 

pelayanan suatu perusahaan jasa tersebut jauh dibawah harapan konsumen maka 

konsumen akan kecewa. Sebaliknya, jika layanan yang diberikan memenuhi 

harapan konsumen, maka konsumen akan senang. Harapan konsumen dapat 

diketahui dari pengalaman mereka sendiri saat menggunakan pelayanan suatu 

perusahaan jasa, omongan orang lain dan informasi iklan.  

JNE sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggannya. Keputusan 

                                                             
3 Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid 1(Jakarta: Erlangga, 2009), Hlm. 138-139 
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pelanggan untuk menggunakan jasa pengiriman barang terjadi apabila kualitas 

pelayanan pada perusahaan pengiriman barang tersebut sesuai dengan apa yang 

diharapkan pelanggan. 

Salah satu cara memenuhi harapan pelanggan adalah melalui peningkatan 

kualitas pelayanan, karena pelanggan adalah fokus utama ketika kita mengungkap 

tentang kepuasan dan kualitas jasa. Dengan kualitas pelayanan yang baik, maka 

pelanggan akan merasa puas terhadap pelayanan tersebut. Untuk itulah, kualitas 

pelayanan merupakan modal utama didalam berkembangnya suatu perusahaan. 

Perusahaan-perusahaan saat ini sedang menghadapi persaingan yang sangat 

ketat. Untuk dapat memenangkan peran perusahaan yang berorientasi kepada 

pelanggan, bukan hanya terfokus pada produk jasa saja, perusahaan jasa berusaha 

melakukan identifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan, dengan 

mempertimbangkan aspek orang sebagai objek yang perlu diperhatikan 

keinginannya. Sehingga perusahaan akan mempertimbangkan kepuasan pelanggan 

sebagai tujuan yang harus dicapai, dan berusaha memberikan pelayanan yang 

terbaik dengan fasilitas yang memadai konsumennya agar mereka merasa puas 

terhadap jasa yang mereka rasakan dan mereka mau menjadi pelanggan  

Alasan diadakannya penelitian pada PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) 

wilayah Tasikmalaya adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan JNE Tasikmalaya. Berdasarkan latar 

belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan JNE Tasikmalaya”. 
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1.2 Identifikasi Dan Rumusan Malasah 

1.2.1 Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah dalam penyusunan Penelitian pada PT. Tiki Jalur 

Nugraha Ekakurir cabang Tasikmalaya meliputi:  

a. Pelayanan yang dilakukan Sales Counter perlu dipercepat 

b. Tata ruang counter JNE Tasikmalaya perlu diperbaiki 

c. Fasilitas dan layanan counter JNE Tasikmalaya perlu ditingkatkan. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa 

permasalahan yang akan di teliti secara lebih mendalam. Rumusan masalah 

tersebut sebagai berikut : 

1. Bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan dan bagaimana kepuasan 

pelanggan pada JNE Tasikmalaya? 

2. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan JNE Tasikmalaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:  

1. Kualitas pelayanan dan Kepuasan pelanggan JNE cabang Tasikmalaya 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan JNE Tasikmalaya. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan infomasi bagi JNE 

Tasikmalaya yang dapat digunakan sebagai: 

a. Bahan evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah ditempuh 

perusahaan. 

b. Bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi perusahaan untuk 

waktu yang akan datang khususnya dalam strategi kepuasan 

pelangga 

2. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan untuk 

menambah pengetahuan dan pemahaman study mengenai kualitas 

pelayanan  

3. Bagi Penulis  

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman yang bermanfaat bagi penulis sebagai bekal dalam bekerja. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka berisi grand theory, middle theory dan applied theory yakni 

teori manajemen, kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Landasan teori yang 

relevan dijadikan landasan dalam pembahasan dan analisis permasalahan dalam 

penelitian, kerangka pemikiran, serta hipotesis.  

2.1.1 Teori Manajemen 

Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni, diantara keduanya tidak bisa 

dipisahkan. Manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan, karena telah dipelajari 

sejak lama, dan telah diorganisasikan menjadi suatu teori. Manajemen sebagai suatu 

seni, disini memandang bahwa di dalam mencapai suatu tujuan diperlukan 

kerjasama dengan orang lain. Manajemen mancakup kegiatan pengelolaan dan 

pengaturan untuk membina kerjasama dengan orang lain dalam usahanya mencapai 

tujuan yang telah ditentukan.   

2.1.1.1 Pengertian Manajemen   

Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian manajemen berdasarkan 

pendapat para ahli, yaitu:  

Menurut G.R. Terry dalam Hasibuan (2010:16): “Merupakan suatu proses 

khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 
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penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan 

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.”4  

Menurut Bejo Siswanto (2011:7):  “Manajemen adalah ilmu dan seni untuk 

melakukan tindakan guna mencapai tujuan.” 5 

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai manajemen, maka dapat 

ditunjukkan bahwa manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang terdiri dari berbagai 

proses yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh perusahaan agar 

dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan.   

2.1.1.2 Manajemen Pemasaran  

Manajemen pemasaran merupakan salah satu bagian dari manjemen. Sangat 

penting sekali manajemen pemasaran berada pada sebuah perusahaan karena 

dengan adanya manajemen pemasaran keberlangsungan perusahaan akan terjaga, 

perusahaan juga bisa mengembangkan perusahaannya kearah yang lebih maju, dan 

manajemen pemasaran diguakan untuk mendapatkan laba. Proses pemasaran itu 

dimulai sebelum produk dihasilkan dan kegiatan pemasaranpun tidak berakhir pada 

penjualan saja tapi pasca penjualanpun manajemen pemasaran terus digunakan 

perusahaan guna mengetahui kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan 

perusahaan.   

Menurut Stanton yang dikutif oleh Saladin (2010:3) pengertian manajemen 

pemasaran adalah:   

                                                             
4 Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara,2010) Hlm. 16 
5 Bejo Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional 

(Jakarta: Bumi Aksara,2011) Hlm. 7 
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“Analisis, perencanaan, penerapan dan pengendalian program yang dirancang 

untuk menciptakan, membangun dan mempertahakan pertukaran yang 

menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai 

tujuan-tujuan organisasi”.6    

 

Kotler dan Keller (2009:6) mengemukakan bahwa manajemen pemasaran 

adalah:  

“Seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan dan 

mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul”.7 

 

Berdasarkan definisi di atas menunjukan bahwa manajemen pemasaran 

merupakan suatu seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran dan meraih, 

mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan melakukan analisis, 

perencanaan, penerapan, dan pengendalian program dengan harapan agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai. Melihat definisi tersebut manajemen pemasaran adalah 

faktor penting yang harus perusahaan kuasai agar perusahaan mampu bersaing 

dengan kompetitor dalam menjalankan aktivitas produksinya.   

2.1.2 Pengertian Pemasaran 

Pengertian marketing oleh para ahli dikemukakan berbeda-beda dalam 

penyajian dan penekanannya, tetapi semua itu sebenarnya mempunyai pengertian 

yang hampir sama antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini beberapa definisi 

mengenai pemasaran yang penulis kutip dari para ahli:  

Menurut Kotler dan Keller (2009:5) adalah :  

                                                             
6 Saladin Djaslim, Manajemen Pemasaran (Bandung: CV. Agung Ilmu,2010) hlm. 3 
7 Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid 1(Jakarta: Erlangga, 2009), Hlm. 6 
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“Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan di mana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan 

jasa yang bernilai dengan orang lain”8 

 

Saladin (2010:1) mengemukakan pengertian pemasaran sebagai berikut:  

“Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang 

untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan 

barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran 

serta tujuan perusahaan”.9   

 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran itu 

merupakan aktivitas menciptakan, mengkomunikasikan, menawarkan, dan 

melakukan pertukaran suatu kelompok atau individu untuk memenuhi kebutuhan 

yang diinginkan serta menciptakan nilai kepada para pelanggan dan mengelola 

hubungan dengan pelanggan yang akan memberikan manfaat yang baik untuk 

perusahaan.   

2.1.2.1 Bauran Pemasaran  

Kegiatan pemasaran ditentukan oleh konsep yang disebut bauran pemasaran. 

Elemen-elemen bauran pemasaran terdiri dari semua variabel yang dapat dikontrol 

perusahaan untuk memuaskan pelanggan sasaran.  

Kotler dan Keller (2009:23) menyatakan bahwa: 

Bauran pemasaran adalah sekumpulan alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya.10 

                                                             
8 Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid 1(Jakarta: Erlangga, 2009), Hlm. 5 
9 Saladin Djaslim, Manajemen Pemasaran (Bandung: CV. Agung Ilmu,2010) hlm. 1 
10 Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid 1(Jakarta: Erlangga, 2009), Hlm. 23 
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Alat pemasaran itu dikelompokan menjadi 4 kelompok yang disebut dengan 

4P dalam pemasaran yaitu: produk (product), harga (price), tempat (place), 

dan promosi (promotion) 

Zeithaml dan Bitner dalam Ratih Hurriyati (2005:28), pengertian bauran 

pemasaran adalah sebagai berikut:   

“Bauran pemasaran adalah elemen-elemen organisasi perusahaan yang dapat 

dikontrol oleh perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan konsumen 

dan akan dipakai untuk memuaskan konsumen”.11   

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa marketing mix 

merupakan unsur-unsur pemasaran yang saling terkait, dibaurkan, diorganisir dan 

digunakan dengan tepat, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran 

dengan efektif, sekaligus memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.    

2.1.3 Pengertian Kualitas Pelayanan 

Kualitas merupakan salah satu indikator penting bagi perusahaan untuk dapat 

eksis di tengah ketatnya persaingan dalam industri. Kualitas didefinisikan sebagai 

totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau di tetapkan.  

Kotler dalam Etta Mamang Sangadji (2013:99) mengemukakan bahwa 

“kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berlangsung dengan produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. Melalui 

pengertian dan teori ini dapat diketahui bahwa suatu barang atau jasa akan dinilai 

bermutu apabila dapat memenuhi ekspektasi konsumen akan nilai produk yang 

diberikan kepada konsumen tersebut.12 

                                                             
11 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen (Bandung: Alfabeta, 2009), Hlm.28 
12 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku konsumen(Yogyakarta: Andi,2013) Hlm. 99 
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Menurut Garvin dalam Etta Mamang Sangadji (2013:99) 

mengidentifikasikan lima pendekatan perspektif kualitas oleh para praktisi bisnis, 

yaitu: 

1. Pendekatan Trasendental (Transcendental Approach) 

Dalam pendekatan ini kualitas dipandang sebagai keunggulan bawaan 

(innate excellent), dimana kualitas dapat dirasakan atau diketahui, 

tetapi sulit di definisikan dan di operasionalkan. 

 

 

2. Pendekatan Berbasis Produk (Product-based Approach)  

Pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan karakteristik 

atau atribut yang dapat di kuantitatifkan dan dapat di ukur. 

3. Pendekatan berbasis pengguna (User Based Approach)  

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung 

pada orang yang memandangnya sehingga produk yang paling 

memuaskan preferensi seseorang (misalnya, kualitas yang dirasakan) 

merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. 

4. Pendekatan Berbasis Manufaktur (Manufacturing-based Approach) 

Perspektif ini bersifat berdasarkan pasokan (supply-based) dan secara 

khusus memperhatikan praktik-praktik perekayasaan dan 

kemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian atau 

kesamaan dengan persyaratan (conformance to requirements). Penentu 

kualitas dalam produk ini adalah standar-standar yang ditetapkan 

perusahaa, bukan oleh konsumen pengguna. 

5. Pendekatan Berbasis Nilai (Value-based Approach)  

kualitas dalam perspektif ini bersifat relative sehingga produk yang 

paling bernilai adalah barang atau jasa yang paling tepat untuk dibeli 

(Best-buy).13 

Kualitas pelayanan adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau 

pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

yang dinyatakan atau yang tersirat, Kotler (2005:49)14 

Atas dasar pendapat para ahli penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

kualitas pelayanan merupakan segala bentuk aktivitas yang diakukan oleh 

                                                             
13 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku konsumen(Yogyakarta: Andi,2013) Hlm. 99 
14 Kotler, Philip, Manajemen Pemasaran jilid 1, edisi 11(Jakarta: Indeks,2005) hlm.49 
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perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan 

sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa 

kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramah tamahan yang 

ditunjukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan 

konsumen. 

2.1.4 Faktor-Faktor  Kualitas Pelayanan 

Untuk mengukur Pelayanan (jasa) tentunya harus mengetahui faktor-faktor 

yang menentukan kualitas Pelayanan itu sendiri. 

Menurut Zeithaml, dkk dalam Ellitan dan Lina Anatan (Fadila, 2016:9-10) 

mengemukakan sepuluh faktor yang menentukan kualitas pelayanan sebagai 

berikut: 

1. Tangible (bukti fisik), kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukan eksistensinya kepada pihak eksternal, yang meliputi fisik 

dan penampilan karyawan. 

2. Reliability (keandalan), kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat. 

3. Responsiveness (ketanggapan), kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada konsumen dengan 

penyampaian informasi yang jelas. 

4. Courtesy, kesopansantunan dan kemampuan para pegawai perusahaan 

untuk menumbuhkan rasa percaya para konsumen pada perusahaan. 

5. Emphaty, memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan kepada konnsumen. 

6. Competence, memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan 

oleh pelanggan. 

7. Credibility, kejujuran penyedia jasa 

8. Security, aman dari bahaya, resiko dan keraguan. 

9. Communication, memberikan informasi yang dapat dipahami 

pelanggan dan mendengarkan pelanggan. 

10. Acces, Kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. 
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Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

(jasa) ditentukan oleh banyak faktor. Perusahaan yang baik akan memberikan 

kepuasan terhadap konsumennya. Pelayanan dari hal yang kecil pun berpengaruh 

dalam kepuasan konsumen, sebab perusahaan harus melihat dari kinerja 

sumberdaya manusia, kompetensi professional, kebersihan dan lingkungan yang 

nyaman agar konsumen merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh 

perusahaan. 

2.1.5 Dimensi Kualitas Layanan 

Menurut Kotler dalam Alma,Buchari (2007:284) mengemukakan bahwa ada 

lima dimensi-dimensi layanan dalam perusahaan sebagai berikut: 

1. Tangible (Berwujud), yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan 

dan berbagai materi komunikasi yang baik, menarik, terawat lancar dan 

sebagainya. 

2. Empathy, yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih peduli 

memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan. Misalnya 

karyawan harus bisa menempatkan diri sebagai pelanggan. Jika 

pelanggan mengeluh maka harus dicari solusi segera, agar selalu terjaga 

hubungan harmonis, dengan menunjukan rasa eduli yang tulus. 

3. Responsiveness (cepat tanggap), yaitu kemauan dari karyawan dan 

pengusaha untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan 

cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan/complaint dari 

konsumen. 

4. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan jasa 

sesuai dengan yang dijanjikan, terpercaya, akurat dann konsisten. 

5. Assurance (kepastian), yaitu berupa kemampuan karyawan untuk 

menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah 

dikemukakan kepada konsumen.15 

Dari menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi layanan 

yaitu, pengukuran sampai dimana kualitas layanan perusahaan yang akan diberikan 

                                                             
15 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa(bandung: Alfabeta,2007) hlm. 284 



14 
 

 

atau yang telah diberikan terhadap pelanggan. Jadi dimensi kualitas pelayanan 

dalam perusahaan jasa memfokuskan kepada karyawan yang akan berkomunikasi 

dengan para pelanggan agar lebih baik dan sigap terhadap pelayanan. 

2.1.6 Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan memiliki makna yang beragam, kepuasan lebih 

didasarkan pada pemenuhan perasaan tentang apa yang dibutuhkan seseorang. 

Kepuasan (satisfaction) merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

timbul karena membandingkan kinerja atau hasil terhadap ekspektasi mereka.  

Menurut Saladin, Djaslim (2010:67) “kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja 

(atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya”.16 

Menurut Kotler dalam Etta Mamang Sangadji (2013:115) mengemukakan 

bahwa “kualitas memiliki hubungan erat dengan kepuasan pelanggan. 

Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin 

ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan”.17 

Menurut Tjiptono (2003:103) ada beberapa unsur yang penting didalam 

kualitas yang ditetapkan pelanggan, ayitu: 

1. Pelanggan haruslah merupakan prioritas utama organisasi. 

Kelangsungan hidup organisasi tergantung pada pelanggan. 

2. Pelanggan yang dapat diandalkan merupakan pelanggan yang paling 

penting. Pelanggan yang dapat diandalkan adalah pelanggan yang 

membeli berkali-kali (melakukan pembelian ulang) dari organisasi 

yang samam. Pelanggan yang puas dengan kualitas produk atau jasa 

yang dibeli dari suatu organisasi menjadi pelanggan yang diandalkan. 

Oleh karena itu kepuasan pelanggan dangat penting. 

3. Kepuasan pelanggan dijamin dengan menghasilkan produk berkualitas 

tinggi. Kepuasan berimplikasi pada perbaikan terus-menerus sehingga 

                                                             
16 Saladin Djaslim, Manajemen Pemasaran (Bandung: CV. Agung Ilmu,2010) hlm. 67 
17Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku konsumen(Yogyakarta: Andi,2013) hlm. 115 
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kualitas harus diperbaharui setiap saat agar pelanggan tetap puas dan 

loyal.18 

Menyimpulkan dari berbagai pendapat para ahli, definisi kepuasan pelanggan 

adalah respon dari perilaku yang ditunjukan oleh pelanggan dengan 

membandingkan antara kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapan. Apabila 

hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka pelanggan akan kecewa, kurang 

puas bahkan tidak puas, namun sebaliknya bila sesuai atau bahkan melebihi dengan 

yang diharapkan, pelanggan akan puas. 

2.1.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Facto-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah mutu produk 

dan pelayanan, kegiatan penjualan, pelayanan setelah penjualan dan nilai 

perusahaan. Tingkat kepuasan yang diperoleh seorang pelanggan tergantung pada 

pelayanan yang dirasa. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan terhadap pelanggan yaitu: 

Menurut Kotler, Philip (Fadilla 2016:14-15) bahwa dalam menentukan 

tingkat kepuasan pelanggan terdapat lima faktor utama yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan yaitu:  

1. Kualitas Produk 

Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukan 

bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

2. Kualitas Pelayanan  

Untuk industry jasa pelanggan akan merasa puas bila mereka 

mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan  

3. Emosional 

                                                             
18 Tjiptono Fandy, Total Quality Manajemen (Yogyakarta: Andi, 2003) hlm. 103 
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Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa 

orang lain kagum terhadap dia bila menggunakan Produk dengan merek 

tertentu yang cenderung memiliki tingkat kepuasan lebih tinggi 

4. Harga  

Produk yang mempunyai kualitas sama tapi menetapkan harga yang 

relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi bagi 

pelanggannya. 

5. Biaya 

Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak 

perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa 

cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. 

Menurut Irawan, Handi (Fadilla, 2016:15-16) faktor-faktor yang 

memengaruhi kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut: 

a. Kualitas Produk  

Pelanggan akan merasa puas setelah membeli dan menggunakan 

produk tersebut dan ternyata kualitas produknya baik. Kualitas produk 

ini adalah dimensi yang global dan paling tidak ada 6 (enam) elemen 

dari kualitas produk, yaitu: 

1) Performance 

2) Durability 

3) Feature 

4) Reliability 

5) Consistenci 

6) Design 

b. Harga 

Untuk pelanggan yang sensitive biasanya harga murah adalah suatu 

sumber kepuasan yang penting karena akan mendapat "value for 

money" yang tinggi. Komponen harga ini relative bagi mereka yang 

tidak sensitif terhadap harga. 

c. Service Quality 

Service quality sangat tergantung pada 3 hal yaitu sistem, teknologi dan 

manusia. Sama seperti kualitas produk, kualitas pelayanan juga 

mempunyai beberapa dimensi yaitu: 

1) Reability 

2) Responsiveness 

3) Assurance 

4) Empathy 

5) Tangble 

d. Faktor Emosi 

Faktor emosi merupakan faktor yang cukup dominan yang 

memengaruhi kepuasan pelanggan, karena kepuasan pelanggan disertai 

oleh emosi dari pelanggan sendiri. 
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e. Kemudahan 

Untuk mendapat produk dan jasa, pelanggan akan semakin puas apabila 

relatif mudah, nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk atau 

pelayanan.  

Penulis dapat menyimpulkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

suatu perusahaan agar dapat berjalan dalam jangka waktu yang lama, maka harus 

memperhatikan faktor-faktor tersebut, karena pelanggan merasa puas bila 

mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan sehingga 

dengan demikian dapat menciptakan loyalitas pelanggan. 

2.1.8 Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Pelayanan yang berkualitas berperan penting untuk membentuk kepuasan 

konsumen, selain untuk menciptakan keuntungan bagi perusahaan. 

Menurut Thamrin dan Francis Tantri (2014:38) mengemukakan bahwa 

kepuasan pelanggan adalah "tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja produk (atau hasil) yang ia rasakan dengan harapannya"19 

Menurut Kivetz dan Simonson dalam Etta Mamang Sangadji (2013:182) 

"kepuasan konsumen bisa menjalin hubungan yang harmonis antara produsen 

dan konsumen; menciptakan dasar yang baik bagi pembelian ulang 

terciptanya loyalitas konsumen, membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut 

yang dapat menguntungkan perusahaan".20 

Ada beberapa cara untuk mengukur tingkat kepuaasan Pelanggan terhadap 

kualitas layanan suatu perusahaan seperti dikemukakan Kotler (2005:72) sebagai 

berikut: 

                                                             
19 Abdullah Thamrin dan Francis Tantri, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada,2014) hlm. 38 
20Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku konsumen (Yogyakarta: Andi,2013) hlm. 182 
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1. Complaint and suggestion system (sistem keluhan dan saran) 

Organisasi yang berpusat pada konsumen, memberi kesempatan yang 

luas pada konsumennya, untuk menyampaikan saran dan keluhan, 

misalnya dengan menyediakan kotak saran, kartu komentar dan customer 

hotline 

 

2. Customer satisfaction surveys (survei kepuasan pelanggan)  

Cara digunakan oleh perusahaan melalui survei untuk mendeteksi 

komentar pelanggan. Survei ini dapat dilakukan melalui pos, telepon, 

wawancara pribadi, atau pelanggan diminta mengisi angket. 

3. Ghost shooping (pembeli bayangan)  

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai konsumen adalah 

dengan mempekerjakan beberapa orang yang berperan atau bersikap 

sebagai konsumen potensial produk perusahaan dan pesaing. Kemudian 

mereka melaporkan kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan 

pesaing berdasar pengalaman mereka dalam pembelian produk tersebut. 

4. Los customer analysis (analisa pelanggan yang lari)  

Perusahaan sebaiknya menghubungi konsumen yang telah berhenti 

membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami 

mengapa hal itu terjadi dan mengambil kebijakan perbaikan 

selanjutnya.21 

Dari kutipan diatas, penulis dapat simpulkan bahwa dalam mengukur 

kepuasan pelanggan adalah untuk mengetahui sampaimana pelanggan merasa puas 

dengan pelayanan yang telah diberikan. Dengan cara memperoleh data dan 

informasiakan mendapatkan hasil yang valid mengenai tingkat kepuasan pelanggan 

yang telah diterima dari perusahaan tersebut. Melalui cara seperti itu juga akan 

dapat diperoleh umpan balik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan. 

2.1.9 Hubungan Kualitas Pelayanan Dengan Kepuasan Pelanggan 

Optimalnya kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh kepuasan karyawan 

didalam bekerja. Kepuasan karyawan berpengaruh terhadap komitmen karyawan 

dalam melakukan pemuasan pelayanan terhadap pelanggan. Kualitas Pelayanan dan 

                                                             
21Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, jilid 1, edisi 11 (Jakarta: Indeks,2005) hlm. 72 
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kepuasan pelanggan berawal dari komitmen perusahaan memperlakukan 

pelanggannya secara baik. 

Menurut Ellitan dan Lina Anatan (Fadilla, 2016:18) "untuk menciptakan 

kualitas pelayanan yang handal perusahaan berpedoman pada suatu 

keyakinan bahwa kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh kemampuan 

perusahaan dalam mendengarkan suara pelanggan. Hal ini berarti 

kemampuan serta kepekaan perusahaan dalam menangkap harapan pelanggan 

akan menentukan baik buruknya kualitas pelayanan yang diberikan. Suara 

pelanggan (the voice of customer) kemudian akan mendapatkan respon 

perusahan melalui proses peningkatan kualitas pelayanan secara 

berkelanjutan" 

Kualitas layanan dapat memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk 

menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang 

ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama 

harapan konsumen serta kebutuhan mereka. Kualitas pelayanan perlu ditingkatkan 

demi mencapai kepuasan konsumen. Kualitas harus dimulai dari kebutuhan 

konsumen dan berakhir pada persepsi konsumen. Pelayanan yang berkualitas dapat 

diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta 

ketepatan penyampaiannya untuk memenuhi harapan konsumen. 

Kepuasan pelanggan hanya dapat tercapai dengan memberikan pelayanan 

yang berkualitas kepada pelanggannya. Pelayanan yang baik sering dinilai oleh 

pelanggan secara langsung dari karyawan sebagai orang yang melayani atau disebut 

juga sebagai penyedia jasa, karena itu diperlukan usaha untuk meningkatkan 

kualitas sistem pelayanan yang diberikan agar dapat memenuhi keinginan dan 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Kualitas lebih menekankan aspek kepuasan pelanggan, pelayanan yang baik 

akan mempengaruhi kepuasan pelanggan yang pada akhirnya akan menimbulkan 

kesetiaan/loyalitas konsumen untuk menjadi pelanggan yang setia. 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Swastika Anjani 

dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen PT. 

POS INDONESIA (PERSERO) Cabang Tasikmalaya”. Penelitian ini 

menggunakan metode deskripif analitis. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh 

Persamaan regresi linier sederhana Ŷ = 3,96+0,975 X. Persamaan regresi tersebut 

dapat diartikan bahwa kualitas layanan jasa karyawan terhadap kepuasan konsumen 

0,975 kali. Hasil uji korelasi diperoleh angka korelasi (r) sebesar 0,975, artinya 

terdapat hubungan positif antara kualitas layanan jasa karyawan (variabel X) 

dengan kepuasan konsumen (variabel Y), dengan tingkat korelasinya adalah sangat 

kuat. Kemudian dari hasil uji determinasi dan non determinasi diketahui bahwa 

pengaruh kualitas layanan jasa karyawan terhadap kepuasan konsumen adalah 

91,01% dan faktor lain sebesar 8,41%. Selanjutnya untuk uji hipotesis yang 

diajukan, penulis melakukan uji t dengan membandingkan antara thitung dengan ttabel. 

Hasil analisis statistik membuktikan bahwa denganα = 0,10 dk = 68 ttabel = 2,585 

thitung = 27,21 sehingga thitung > ttabel. 

Selanjutnya penelitian yang filakukan oleh Fadilla Nanda Zulistyan dengan 

judul “Pengaruh Kualitas layanan karyawan terhadap kepuasan nasabah PT. 

Asuransi Jiwasraya Cabang Kota Tasikmalaya” 



21 
 

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan sampel 73 

orang nasabah dari jumlah populasi sebanyak 73 orang. Pengolahan data hasil 

penelitian menggunakan uji regresi linier sederhana Ŷ = 59,56 + 0,35 X artinya 

setiap peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan berdampak kepuasan nasabah 

sebesar 0,35X. hasil uji korelasi menghasilkan nilai korelasi sebesar r = 0,47 yang 

berarti kualitas pelayanan mempunyai pengaruh sedang terhadap kepuasan 

nasabah. Hasil uji determinasi diperoleh hasil sebesar 22,09% sedangkan sisanya 

sebesar 77,91% merupakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepuasan 

nasabah. Untuk hasil uji hipotesis penulis melakukan uji t dengan membandingkan 

antara thitung dengan ttabel. Hasil analisis statistik membuktikan bahwa dengan α = 

0,10 dk = 71 ttabel = 1,29 thitung = 4,5 sehingga thitung ≥ ttabel. Dengan demikian Kualitas 

Layanan Karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Nasabah 

pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Kota Tasikmalaya. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Menurut Sugiyono (2010:91) "kerangka berfikir merupakan konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasikan sebagai masalah yang penting". 22 

Pelayanan merupakan faktor yang sangat penting, hal ini disebabkan karena 

mereka menyadari bahwa kepuasan merupakan aspek vital untuk bertahan dalam 

keberadaannya sebagai suatu organisasi jasa dan memenangkan persaingan. 

                                                             
22 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 
Alfabeta,2010) hlm. 91 
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Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan 

pelanggan. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelangan untuk menjalin 

ikatan yang kuat dengan perusahaan. Jika pelayanan yang diterima melampaui 

harapan pelanggan, kualitas pelayanan pun dipersepsikan sebagai kualitas yang 

ideal. Sebaliknya, apabila pelayanan yang diterima tidak memuaskan pelanggan 

atau lebih rendah dari apayang diharapkan, kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. 

Dengan demikian, baik tidaknya kualitas pelayanan tergantung pada penyedia jasa 

untuk memenuhi harapan pelanggan secara konsisten. 

Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 

kualitas pelayanan. Sedangkan kualitas pelayanan terdiri darilima dimensi yaitu 

keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), 

empati, produk-produk fisik (tangibles). Keandalan (reliabiliy) merupakan 

kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan 

kemampuan untuk dipercaya. Daya tanggap (responsiveness) merupakan 

kemampuan atau keinginan para karyawan untuk membantu memberikan layanan 

yang dibutuhkan pelanggan. Jaminan (assurance) merupakan meliputi 

pengetahuan, kemampuan, keramahan, kesopanan,dan sifat dapat dipercaya dari 

kontak personal untuk menghilangkan sifat keragu-raguan pelanggan yang 

membuat mereka terbebas dari bahaya dan risiko. 

Kunci untuk membuat fokus pada pelanggan adalah menempatkan para 

karyawan untuk berhubungan dengan pelanggan dan memberdayakan mereka 

untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memuaskan para 

pelanggan. Jadi unsur yang paling penting dalam pembentukan fokus pada 
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pelanggan adalah interaksi antara karyawan dan pelanggan. Sementara itu, 

pemantauan dan pengukuranterhadap kepuasan pelanggan juga menjadi hal yang 

sangat esensial bagi setiap perusahaan atau organisasi. Hal ini dikarenakan langkah 

tersebut dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi keperluan 

pengembangan dan implementasi strategi peningkatan kepuasan pelanggan.  

Situasi persaingan yang semakin ketat dari waktu ke waktu menyebabkan 

banyak perusahaan jasa pengiriman sulit meningkatkan jumlah pelanggan nya. 

Oleh karena itu, semakin sulit bagi perusahaan jasa pengiriman agar dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mengingat hal tersebut, maka 

dibutuhkan kualitas pelayanan yang baik bagi perusahaan agar dapat memuaskan 

pelanggan. Dengan kualitas pelayanan yang baik, diharapkan dapat menjadikan 

pelanggan untuk memberitahukan kepada konsumen lain. 

Kemauan pihak jasa pengiriman untuk membantu pelanggan membutuhkan 

layanan yang rapih, cepat, dan tepat, maka akan timbul rasa puas dalam diri 

pelanggan terhadap pelayanan yang diterima.Kepuasan akan terjadi kalau 

perusahaan mampu menyediakan produk layanan, harga dan aspek lain sesuai 

dengan harapan atau melebihi harapan pelanggan. 

Pelanggan yang puas adalah pelanggan yang akan berbagi kepuasan dengan 

produsen atau penyedia jasa. Bahkan, pelanggan yang puas akan berbagi rasa dan 

pengalaman dengan pelanggan lain. Ini akan menjadi referensi bagi perusahaan 

yang bersangkutan. Oleh karena itu, baik pelanggan maupun produsen akan sama-

sama diuntungkan apabila kepuasan terjadi. 
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Dengan demikian model kerangka pemikiran yang menerangkan Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan JNE Tasikmalaya dapat 

digunakansebagai berikut: 

Kualitas Pelayanan: 

1. Perilaku 

2. Keterampilan/ 

pengetahuan 

3. Kesigapan 

4. Tanggung 

jawab 

 Kepuasan Pelanggan: 

1. Ketepatan 

waktu 

2. Kemudahan 

3. Kemampuan 

berkomunikasi 

4. Penilaian 

konsumen 

 

 

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ilmiah tentunya memiliki tıjuan yaitu mencari 

generalisasi dari masalah yang diamati. Berdasarkan landasan teori dan kerangka 

berpikir, maka dalam penelitian ini penulis membuat suatu hipotesis sebagai 

berikut: 

“Terdapat pengaruh secara signifikan dari kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode yang digunakan 

Metode adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan 

dan mencatat data, baik data primer maupun data sekunder yang dapat digunakan 

untuk keperluan menyusun karya ilmiah yang kemudian menganalisis faktor-faktor 

yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan didapat suatu 

kebenaran atau data yang diinginkan. Dalam menyusun skripsi ini penulis 

menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang 

menggambarkan situasi yang terjadi pada masa sekarang, kemudian data 

dikumpulkan, diolah, dianalisa, dan dibuat kesimpulan. 

Menurut Moh. Nazir (2004:54) Metode deskriptif adalah: 

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang 

diselidiki”.23 

Pengertian metode kuantitatif menurut Sugiyono(2010:8) adalah sebagai 

berikut: 

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada sampel filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

                                                             
23 Moch Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004) hlm. 54 
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kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan”.24 

3.2 Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel 

Menurut Arikunto Suharsimi (2006:118) "Variabel adalah objek penelitian, 

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian". 25 

Sedangkan menurut Sugiyono (2010:60) "Segala sesuatu yangberbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajarisehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarilk kesimpulannya".26 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang diamati, yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan 

yang disebut juga variabel X, sedangkanvariabel terikatnya adalah Kepuasan 

Pelanggan atau disebut juga variabel Y. 

Variabel penelitian digambarkan dalam suatu paradigma penelitian.  

Menurut Sugiyono (2010:66) yang mengemukakan"Paradigma penelitian 

diartikan sebagai pola pikir yang menunjukanhubungan antara variabel yang 

akan diteliti yang sekaligusmencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah 

yang perlu dijawabmelalui penelitian, teori yang digunakan untuk 

merumuskan hipotesis,jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik 

yang akandigunakan".27 

                                                             
24Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 
2010) hlm 8 
25 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta,2006) 
hlm. 118 
26 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 
2010) hlm 60 
27 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 
2010) hlm 66 
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Untuk lebih jelasnya, mengenai hubungan antara kedua variable penelitian ini 

dapat digambarkan dengan paradigma sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 3.1 : Paradigma Penelitian 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan JNE Tasikmalaya. 

 

Keterangan: 

X = Kualitas Pelayanan 

Y = Kepuasan Pelanggan 

 = Garis hubungan antara Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Pelanggan 

Berdasarkan pada penelitian diatas, maka penulis merasa perlu untuk 

menjelaskan variabel-variabel yang akan dijadikan acuan dalam penelitian dimana 

tiap variabel (variabel X dan variabel Y) diuraikan menjadi sub-sub variabel. 

Variabel dan sub-sub variabel dalam  penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 

  

X Y 
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Tabel 3.1  

Operasionalisasi Variabel dan Indikator Penelitian  

“Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan JNE 

Tasikmalaya” 

No Variabel Sub Variabel Indikato Ukuran Skala 

1 

Kualitas 

Pelayanan 

(Variabel X) 

a Tangible 

(Berwujud) 

1. Tempat 

2. Fasilitas 

Tingkat 

ukuran jarak 

lokasi dan 

kualitas dari 

Fasilitas 

(fasilitas 

pembayaran)

Counter  

JNE KCU 

Tasikmalaya 

ordinal 

b Reliability 

(kehandaan) 

1. Bekerja cepat 

2. Tidak pilih kasih 

Tingkat 

ketepatan 

waktu 

penyelesaian 

dan 

perhatian 

petugas 

counter 

ordinal 

c Responsiveness  

(Cepat tanggap) 

 

1. Mampu bekerja 

2. Mampu 

melaksanakan tugas 

Tingkat 

kemampuan 

petugas 

dalam 

menaggapi 

dan 

menangani 

masalah 

pelanggan 

ordinal 

d Empathy 

(Kepedulian) 

 

 

1. Mampu menjalin 

keharmonisan 

2. Rasa peduli yang 

tinggi 

Tingkat 

komunikasi 

dan 

perhatian 

yang baik 

ordinal 
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terhadap 

pelanggan  

e Assurance 

(Kepastian) 

1. Informasi yang 

akurat 

Tingkat 

kemudahan 

memperoleh 

innformasi 

produk jasa 

JNE 

ordinal 

2 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Variabel Y) 

a Kualitas produk 

 

 

1. Kesesuaian dengan 

spesifikasi 

2. Kelengkapan produk 

Tanggapan 

konsumen 

mengenai 

kualitas dan 

kelengkapan

produk jasa 

JNE 

Tasikmalaya 

ordinal 

b Kualitas 

pelayanan/jasa 

1. Pelayanan terbaik 

 

Tanggapan 

konsumen 

mengenai 

sikap yang 

ditunjukan 

Sales 

Counter JNE 

tasikmalaya 

ordinal 

c Emosi 

  

 

1. Keinginan membeli 

kembali 

2. Kesetiaan 

Tingkat 

keinginan 

membeli 

kembali 

produk jasa 

JNE 

Tasikmalaya 

ordinal 

d Harga 1. Murah Tanggapan 

konsumen 

mengenai 

harga produk 

JNE 

Tasikmalaya 

ordinal 
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e Biaya 1. Penjelasan Harga 

Produk 

Tanggapan 

konsumen 

mengenai 

biaya produk 

jasa JNE 

tasikmalaya 

ordinal 

 

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data 

3.3.1 Sumber Data 

Ada dua sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2010:137) data primer adalah : “sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data”. 

Salah satu cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan data 

primer yaitu  melalui penyebaran kuisioner (daftar pertanyaan) kepada para 

pelanggan. 

b. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2010:137) data sekunder adalah :“Sumber yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat 

orang lain atau lewat dokumen”28 

Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan jurnal dan buku-buku 

serta memanfaatkan internet untuk mengumpulkann data yang berhubungan 

                                                             
28 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 
2010) hlm 137 
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dengan penelitian. Pengumpulan data sekunder ini bertujuan untuk dapat 

memahami Permasalahan secara lebih mendalam.  

3.3.2 Cara Penentuan data  

a. Populasi 

Agar pengambilan data lebih mengarah kepada upaya untuk 

memecahkan masalah penelitian, terlebih dahulu perlu ditetapkan populasi 

penelitian. 

Menurut Sugiyono (2010:117) populasi adalah “Wilayah generalisasi 

yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan 

karateristuk tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya"29 

Populasi pada penelitian ini adalah Pelanggan yang melakukan 

pengiriman menggunakan jasa pengiriman JNE Tasikmalaya, tepatnya di 

JNE Juanda, Jl. Ir. H. Juanda No. 12 Tasikmalaya selama bulan November 

2018 yang berjumlah 117 pelanggan. Namun pihak perusahaan tidak dapat 

memberikan data pelanggan secara rinci untuk penelitian ini dikarenakan 

alasan rahasia perusahaan    

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2010:118) sampel adalah "Bagian dari jumlah dan 

karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". 

Teknik sampling yang digunakan adalah non probability sampling 

dengan jenis purposive sampling, suatu tehnik pengambilan sampel yang 

didasarkan pada suatu pertimbangan pribadi dengan cara menentukan terlebih 

                                                             
29 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 
2010) hlm 117 
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dahulu kriteria responden (Singgih Santoso dan Fandy Tjiptono, 2001:90).30 

Pertimbangan tersebut ialah pelanggan JNE yang telah melakukan 

pengiriman menggunakan jasa JNE Tasikmalaya lebih dari dua kali. Dengan 

teknik tersebut setiap responden dalam penelitian ini dipilih melalui 

screening question yaitu dengan menentukan kriteria responden harus sudah 

lebih dari dua kali menggunakan jasa JNE Tasikmalaya. 

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan perhitungan 

dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut: 

𝑛 =
N

N𝑒2+1
  

(Husein umar, 2003:78)31 

 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian, yaitu sebesar 10% 

Berdasarkan rumus tersebut, kemudian dilakukan perhitungan sebagai 

berikut:  

𝑛 =
N

N𝑒2 + 1
 

𝑛 =
117

117(0,102) + 1
 

                                                             
30 Singgih Santoso dan Tjiptono, Riset Pemasaran Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. (Jakarta: Elex 
Media Komputindo, 2001) hlm. 90 
31 Husein Umar, Riset Pemasaran dan Prilaku Konsumen. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2003) hml. 78 
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𝑛 =
117

2,17
 

𝑛 = 53,91 

𝑛 = 54 (dibulatkan) 

berdasarkan perhitungan menggunakan rumus tersebut dapat diperoleh jumlah 

sampel sebesar 54 responden. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2010:193) "Pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, dan berbagai sumber, dan berbagai cara" lebih lanjut Sugiyono 

(2010:308) mengemukakan bahwa "teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data".32 

Data yang diperlukan dalam penelitian dapat diperoleh melalui pengumpulan 

data. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara tidak terstruktur atau 

terbuka terhadap pimpinan dan staf perusahaan berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

2. Observasi 

                                                             
32 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 
2010) hlm 308 
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Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti 

sehingga memungkinkan penulis dapat melihat kondisi yang sebenarnya. 

3.  Studi Dokumetasi 

Dalam hal ini penulis mempelajari dan mengkaji dokumen perusahaan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

4.  Kuisioner  

Penulis membuat kuisioner secara tertutup dalam bentuk pernyataan dan 

dilengkapi beberapa alternatif jawaban (skala sikap) untuk diberikan secara 

langsung kepada responden dalam penelitian ini. 

5.  Studi Pustaka 

Melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menganalisis 

buku-buku sumber yang relevan dengan masalah yang diteliti. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah Suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati" (Sugiyono 2010:148). Instrumen penelitian yang 

menulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1.  Pedoman Wawancara, yaitu daftar pertanyaan secara terbuka yang berkaitan 

dengan permasalahan yang berhubungan dengan masalah yang sedang 

penulis teliti sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Pedoman Wawancara 

No Pertanyaan 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Bagaimana sejarah singkat JNE Tasikmalaya? 

Bagaimana struktur JNE Tasikmalaya? 

Bagaimana tugas dan fungsi jabatan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir KCU 

Tasikmalaya? 

Bagaimana pelaksanaan kualitas Pelayanan yang diberikan oleh JNE 

Tasikmalaya? 

Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan konsumen JNE 

Tasikmalaya? 

Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kualitas pelayanan 

yang dihadapi JNE Tasikmalaya? 
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2.  Pedoman Observasi yaitu, penulis menyusun instrument pengamatan secara 

langsung terhadap objek yang diteliti sehingga memungkinkan penulis dapat 

melihat kondisi yang sebenarnya. 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Pedoman Observasi 

No Hal yang diamati 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Pelaksanaan kualitas pelayanan 

Jumlah konsumen 

Suasana kerja 

Lingkungan kerja 

Sarana dan prasarana 

 

 

 

3. Kuisioner (Angket) yaitu, penulis membuat daftar pertanyaan dan alternatif 

jawaban secara terstruktur untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

variabel X dan variabel Y sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 

Kisi-kisi Kuesioner 

No Variabel Indikator 
Item 

Soal 

Jumlah 

Item 

1 Kualitas 

Pelayanan 

(Variabel X) 

a. Tempat 

b. Fasilitas 

c. Kecepatan pelayanan 

d. Tidak pilih kasih 

e. Mampu bekerja 

f. Mampu melaksanakan tugas 

g. Mampu menjalin 

keharmonisan 

h. Rasa peduli yang tinggi 

i. Informasi yang akurat 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

Jumlah 9 

2 Kepuasan 

Pelanggan 

(Variabel Y) 

a. Kesesuaian dengan 

spesifikasi 

b. Murah 

c. Keterangan Harga Produk 

d. Pelayanan terbaik 

e. Keinginan membeli kembali 

f. Kesetiaan  

g. Kelengkapan produk 

1-2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Jumlah 9 

 

3.6 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.6.1 Rancangan Analisis 

Rancangan analisis adalah metode atau cara yang digunakan untuk mencari 

dan menyusun data secara sistematis dari data yang diperoleh di lapangan dan 

pembacaan hubungan-hubungan yang ada antar variabel sehingga dari hasil 

tersebut dapat dilihat pengaruhnya. 

Setelah pengumpulan data, maka langkah yang penulis lakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengecek lembar jawaban yang telah diisi responden yang akan 

menentukan layak atau tidaknya lembar jawaban tersebut diolah 

b. Pemberian bobot nilai pada setiap alternatif jawaban yang 

akandisediakan dengan menggunakan skala likert. 

Menurut Sugiyono (2010:134) "Skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena soaial ini telah ditetapkan 

secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel 

penelitian'"33  

                                                             
33 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 
2010) hlm 134 



39 
 

 

Tabel 3.5 

Kriteria Pemberian Skor Terhadap Alternatif Jawaban 

No Jawaban Skor Jawaban 

 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

 

(sugiyono, 2010:135) 

Untuk menentukan kriteria klasifikasi penilaian skor hasil penilaian terhadap 

seluruh indicator variabel X dan Variabel Y, digunakan perhitungan Nilai Jenjang 

Interval yaitu : 

𝑁𝑗𝑖 =
Nilai tertinggi − Nilai terendah

Jumlah kriteria pertanyaan
 

Keterangan : 

Nji = Nilai jenjang interval 

Nilai jumlah kriteria pertnyaan = 5  

 Selanjutnya untuk menentukan kriteria sangat baik, baik, ragu-ragu, tidak 

baik dan sangat tidak baik dari variabel X dan Y sesuai NJI sebagai berikut: 

 Nilai tertinggi secara keseluruhan  = (54 X 5 X 9) 

      = 2430 

 Nilai terendah secara keseluruhan = (54 X 1 X 9) 

      = 486 
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 Dengan demikian, interval yang diperlukan untuk memperoleh klasifikasi 

penilaiannya adalah: 

𝑁𝑗𝑖 =
Nilai tertinggi − Nilai terendah

Jumlah kriteria pertanyaan
 

 Nji = 2430 – 486  

        5 

 Nji = 1944 

  5 

 

 Nji = 388,8 dibulatkan = 389 

 

Berdasarkan interval tersebut, maka kriteria klasifikasi penilaian skor hasil 

penilaian terhadap seluruh indicator variabel X dan Variabel Y adalah: 

Jarak Interval Kategori 

2043 - 2430 Sangat Baik 

1654 - 2042 Baik 

1265 - 1653 Cukup 

876 - 1264 Tidak Baik 

486 - 875 Sangat Tidak Baik 

 

Selanjutnya untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y data yang nanti diperoleh akan diolah dengan alat uji sebagai berikut: 

  



41 
 

 

a. Uji regresi linier sederhana  

Menurut sugiono (2010:261) “regresi sederhana didasarkan pada 

hubungan fungsional ataupun kausal variable independen (X) dengan 

variable dependen (Y)”.34 

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah: 

Ŷ = a + bX  

Dimana nilai a dan b dapat diperoleh dengan rumus: 

𝛼 =
(ΣY)(Σ𝑋2) − (Σ𝑋)(ΣX𝑌)

n(Σ𝑋2) − (ΣX)2
 

𝑏 =
n(ΣXY) − (ΣX)(ΣY)

n(Σ𝑋2) − (ΣX)2
 

     (Sugiyono, 2010:261) 

Keterangan: 

X = Variabel Bebas (Kualitas Pelayanan) 

Y = Variabel Terikat  (Kepuasan Pelanggan) 

α = Konstanta 

b = Koefisien arah regresi 

n = Sampel 

∑ = Jumlah 

b. Uji Korelasi 

Uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan 

antara variable X dan variable Y.  

                                                             
34 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 
2010) hlm 21 
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Menurut Sugiyono (2010:225) kuat tidaknya hubungan tersebut dapat 

diketahui dengan rumus korelasi sebagai berikut: 

𝑟 =
n(ΣXY) − (ΣX)(ΣY)

√{n(ΣX2) − (ΣX)2}{𝑛(Σ𝑌) − (Σ𝑌)2}
 

(Sugiyono, 2010:255)35 

Keterangan: 

r = Koefisien korelasi  

 X = Variabel Bebas (Kualitas Peayanan) 

 Y = Variabel Terikat (Kepuasan Pelanggan) 

 n = Banyaknya Sampel 

Tabel 3.6 

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

c. Uji Determinasi dan Non Determinasi  

1) Uji Determinasi  

                                                             
35 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 
2010) hlm 255 
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Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya persentase (%) 

pengaruh variable X terhadap variable Y dengan menggunakan rumus: 

KD = r2 x 100%  (Sudjana, 2005:369) 36 

Keterangan: 

KD = Koefisien Determinasi  

r = Koefisien Korelasi  

2) Uji Non Determinasi  

Digunakan untuk mengetahui besarnya persentase (%) pengagruh dari 

faktor lain diluar variabel X terhadap variabel Y (Kepuasan 

Pelanggan), Digunakan rumus sebagai berikut: 

(KND) = (1-r2) x 100%  (Sudjana, 2005:369)37 

Keterangan: 

KND = Koefisien non determinasi  

r = Koefisien Korelasi 

3.6.2 Uji Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan tentunya harus dibuktikan kebenarannya. Adapun 

untuk Pengujian hipotesis itu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Penetapan hipotesis yang akan diuji 

Ho : Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap Kepuasan 

Pelanggan 

Ha : Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan 

                                                             
36 Sudjana, Metode Statistika (Bandung: Tarsito, 2005) hlm. 23 
37 Sudjana, Metode Statistika (Bandung: Tarsito, 2005) hlm. 23 
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Menghitung nilai thitung dan ttabel 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji “t” adalah membandingkan 

nilai thitung dengan ttabel . Rumus thitung menurut Sudjana (2005:380) sebagai berikut: 

𝑡 =
𝑟 √n − 2

√1 − r2
 

Keterangan: 

r  = Koefisien korelasi  

n  = Jumlah sampel 

Rumus t tabel: 

ttabel = t (1 – α) (dk) 

Keterangan: 

Dk = n-2  

α = taraf nyata 

2) Menentukan kaidah hasil pengujian 

Adapun kaidahnya adalah sebagai berikut: 

Terima Ho, tolak Ha jika t hitung < t tabel 

Tolak Ho, Terima Ha jika t hitung ≥ t table 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Kota 

Tasikmalaya 

 

PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir didirikan pada tanggal 26 November 1990 

oleh H. Soeprapto Suparno. Perusahaan ini dirintis sebagai sebuah divisi dari PT 

Citra van Titipan Kilat (TiKi) untuk mengurusi jaringan kurir internasional. 

Bermula dengan delapan orang dan kapital 100 juta rupiah, JNE memulai kegiatan 

usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan, impor kiriman 

barang, dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. 

Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan 

bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa negara 

Asia (ACCA) yang bermakas di Hong Kongyang kemudian memberi kesempatan 

kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia. 

Karena persaingannya di pasar domestik, JNE juga memusatkan 

memperluas jaringan domestik. Dengan jaringan domestiknya TiKi dan namanya, 

JNE mendapat keuntungan persaingan dalam pasar domestik. JNE juga 

memperluas pelayanannya dengan logistik dan distribusi. 

Selama bertahun-tahun TiKi dan JNE berkembang dan menjadi dua 

perusahaan yang punya arah masing-masing. Karena ini kedua perusahaan tersebut 

menjadi saingan. Akhirnya JNE menjadi perusahaan diri sendiri dengan manajemen 

sendiri. JNE membuat logo sendiri yang membedakannya dari TiKi. 
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JNE membeli gedung pada tahun 2002 dan mendirikan JNE Operations 

Sorting Center. Kemudian pada tahun 2004 JNE membeli gedung untuk dijadikan 

Kantor Pusat. Keduanya berada di Jakarta. Saat ini kantor pusat PT TikiJNE berada 

di Tomang Raya No 9 & 11 Jakarta Barat. 

Sesuai dengan komitmen untuk terus melakukan pengembangan dan 

inovasi, JNE melanjutkan pembangunan dan standarisasi infrastruktur serta 

perluasan jaringan, dengan meresmikan Kantor Cabang Utama JNE Tasikmalaya, 

dimana sebelumnya JNE Tasikmalaya adalah salah satu cabang perwakilan di 

bawah pengawasan Kantor Cabang Utama JNE Bandung. 

Peresmian ini sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan dimana Kota Tasikmalaya yang memiliki area yang cukup luas serta 

potensi kiriman yang terus meningkat, menjadikan JNE Tasikmalaya dipercaya 

untuk menangani serta mengawasi 65 titik layanan sampai tingkat kecamatan di 5 

wilayah di sekitarnya yaitu : Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, 

Banjar dan Pangandaran. Dengan dukungan lebih dari 140 karyawan ini diharapkan 

dapat mengakomodir jumlah pengiriman yang semakin meningkat dari tahun ke 

tahun. Proses kiriman barang dari Tasikmalaya dapat dilakukan lebih cepat dimana 

pendistribusian paket dari Tasikmalaya dapat langsung dikirimakn melaui 

Jakarta Gateway dan Wangon Gateway untuk kiriman ke seluruh Indonesia. 

Kamis, 26 Januari 2017 Mohamad  Feriadi selaku Presiden Direktur 

JNE bersama jajaran Direksi Edi Santoso dan Chandra Fireta serta Hasmeliyani 

Suseno , Selaku Deputy GM dan Head of Regional Jawa Barat, Hardiana 

Apriliyanti, meresmikan JNE Tasikmalaya sebagai Kantor Cabang Utama. 
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Didampingi oleh Branch Manager JNE Tasikmalaya, Dedi KH beserta tim, 

seremonial yang menandai bahwa JNE Tasikmalaya siap beroperasi dengan 

cakupan wilayah yang lebih luas, digelar di halaman gedung yang beralamat Jalan 

Ir. H. Djuanda No 12 Kota Tasikmalaya mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 

selesai. 

Kantor Cabang Utama Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Ir H Juanda No 

001 Kota Tasikmalaya  ini memiliki luas 1200m2, terdiri dari 2 lantai yang akan 

berfungsi untuk sales counter, operasional, back office, customer 

service dan meeting room. Terdapat lahan parkir khusus untuk pelanggan setia JNE 

dan sebanyak 3 meja layanan agar pelanggan tidak perlu antre lama sehingga proses 

pengiriman dapat dilakukan dengan nyaman.  Lokasi operational lainnya berada di 

Jl. Ibu Apipah No. 1 Kota Tasikmalaya, customer juga dapat melakukan transaksi 

dengan waktu layanan 24 Jam. 

4.1.2 Visi dan Misi 

Visi:  

Untuk menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia 

Misi: 

Untuk memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten 
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4.1.3 Struktur Organisasi 

Setiap perusahaan dibentuk atas dasar tujuan tertentu. Untuk dapat mencapai 

tujuan tersebut maka perlu dibentuk suatu organisasi agar tujuan yang telah ditentukan 

tersebut dapat menyusun organisasi yang terdiri atas orang-orang yang cakap dan memiliki 

dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Struktur organisasi JNE 

EXPRESS menunjukkan penjelasan wewenang dan pengaturan tanggungjawab organisasi 

perusahaan untuk menunjang segala aktivitas perusahaan agar tercipta keserasian antar 

elemen yang ada dalam perusahaan.   

Struktur yang dianut di perusahaan ini adalah struktur organisasi garis, dimana 

tanggungjawab perusahaan pada garis langsung dan perintah langsung dari pimpinan 

perusahaan. Dalam mengatur perusahaan pimpinan memberikan perintah langsung pada 

bagian yang akan dimintai tolong untuk mengerjakan suatu hal dalam pekerjaan karena 

tidak adanya pengawasan, disamping itu pimpinan juga mengawasi jalannya perusahaan.  

Pelaksanaan proses pengoganisasian yang sukses akan membuat suatu organisasi 

dapat mencapai tujuannya. Adapun 26 gambaran secara umum struktur organisasi pada 

JNE Cabang Tasikmalaya,  

sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 : Struktur Organisasi PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Caba Kota 

Tasikmalaya 

Sumber : PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Tasikmalaya 

Keterangan: 

Berdasarkan gambar diatas maka dapat disimpulkan bahwa, wewenang dan 

tanggung jawab pada masing-masing bagian adalah sebagai berikut ini :  

a. Kepala Cabang   

Kepala cabang bertanggung jawab sepenuhnya atas berjalanya aktivitas 

perusahaan baik tanggung jawab kedalam maupun keluar perusahaan. Tugas dan 

wewenang di tanggung jawabkan kedalam sebagai berikut:  

1) Merencanakan system bekerja yang secara terpadu dan terarah  

2) Mengorganisasikan kerja secara keseluruhan  

3) Memberikan pengarahan pada bawahan  

4) Mengawasi dan mengevaluasi jalanya kerja pada perusahaan  
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b. Bagian Sales dan Marketing   

Tugas dan bagian sales dan marketing adalah mengadakan penjualan dan 

juga melakukan pemasaran. Bagian ini digunakan untuk mendapatkan 

pelanggan baru dan menjalin hubungan dengan pelanggan lama. Bagian ini 

sangat penting  karena menjadi wajah dari perusahaan.  

c. Bagian Operasional  

Tugas-tugas yang harus dilakukan oleh bagian ini adalah sebagai berikut :  

1) Bertanggung jawab sepenuhnya pada saat berjalanya aktivitas/ operasional 

kerja dan semua bagian perusahaan.  

2) Berwenang untuk memeriksa hasil kerja yang ada pada tiaptiap bagian 

perusahaan   

d. Bagian Accounting  

Pada bagian ini memiliki beberapa tugass, yang diantaranya adalah sebagai 

berikut :  

1) Membuat catatan harian dan  buku kas   

2) Membuat laporan keuangan   

3) Menerima dan mengarsipkan bukti-bukti penerimaan  

4) Bertanggung jawab terhadap uang perusahaan termasuk dana cadangan  

perusahaan di bank dengan atas nama perusahaan  

e. Bagian Personalia  

Tugas-tugas pada bagian ini, meliputi :   

1) Mengurusi perekrutan karyawan atas ijin direktur   

2) Mengurusi mengenai data karyawan  



51 
 

 

3) Memberikan gaji bagi karyawan  

4) Mengurusi karyawan yang mengajukan pinjaman uang  

f. Koordinator Operasional  

Tugas dan wewenang dari koordinator operasional adalah melakukan 

koordinasi yang berkaitan dengan operasional perusahaan guna melancarkan 

kegiatan distribusi jasa. Mengatur dan menyusun kegiatan yang berhubungan 

dengan distribusi jasa.   

g. Bagian Cash Sales  

Tugas bagian cash sales adalah melakukan penjualan secara langsung/tunai 

dan sekaligus menjadi costumer service yang melayani dari para pelanggan.   

h. Bagian POD ( Proof of Delivery)  

Tugas dari bagian ini  adalah mencatat kegiatan pengiriman barang, 

membuat laporan barang yang tidak terantar, barang yang miss route, barang 

rusak dan barang hilang, serta menginformasikan barang-barang tersebut ke JNE 

lain.   

i. Bagian Kurir    

Tugas pada bagian ini  adalah melakukan pengiriman barang yang dikirim 

dan memastikan barang telah diterima, serta melaporkan pada bagian POD 

tentang barang yang telah dikirimkan saja. 

4.1.4 Kegiatan Usaha PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Kota 

Tasikmalaya 

PT JNE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman 

barang di Indonesia. PT JNE berdiri sejak tahun 1990. Tidak hanya melayani 
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pengiriman barang dalam negeri, PT JNE juga menyediakan jasa pengiriman 

barang ke luar negeri. Jaringan PT JNE yang luas dan layanan yang profesional  

Produk Keterangan 

Diplomat Bagi kiriman peka waktu yang menuntut pengamanan 

optimal, PT JNE menyediakan petugas khusus yang selalu 

siap mengantarkan sendiri dengan menggunakan model 

transportasi tercepat. Layanan yang dikenal dengan 

sebutan “DIPLOMAT” ini memungkinkan pengawasan 

ketat dari petugas PT JNE mulai saat penjemputan di 

lokasi pengirim hingga serah terima di lokasi penerima. 

Layanan Super 

Speed 

Pelanggan yang memiliki kiriman peka waktu dan harus 

diberangkatkan segera diluar jadwal rutin dan  rute tetap 

PT JNE dapat memanfaatkan layanan “SUPER SPEED” 

(SS). Layanan ini menggunakan transportasi udara (direct  

flight) atau darat langsung ke tujuan, sepanjang jadwal 

penerbangan  tersedia. Target waktu penyampaian 

kiriman dengan layanan SS adalah dalam kurun waktu 24 

jam sejak saat penjemputan di tempat pengirim. 

Yakin Esok 

Sampai (YES) 

PT JNE mengantisipasi kebutuhan dengan target 

pengantaran di tujuan pada keesokan harinya dengan 

menawarkan layanan premium pengantaran dalam waktu 

satu hari yang disebut Yakin Esok Sampai atau YES. Dan 

sebagai bentuk tanggung jawab atas kualitas layanan ini, 

PT JNE memberikan jaminan uang kembali (biaya kirim) 

apabila kiriman tidak terantar pada keesokan harinya. 
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telah membantu dalam pendistribusian produk dan meningkatkan daya saing 

dalam pemasaran. Tingginya permintaan pengiriman barang di Indonesia, tidak 

terlepas dari campur tangan beberapa penyedia jasa pengiriman barang yang 

tumbuh di Indonesia. 

PT  JNE melayani kiriman paket dan dokumen peka waktu dengan tujuan 

dalam negeri yang memanfaatkan transportasi tercepat yang tersedia dan melayani 

beragam jenis layanan sesuai kebutuhan konsumen. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Kualitas Pelayanan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Kota 

Tasikmalaya  

Pada bagian ini akan penulis bahas hasil penelitian mengenal kualitas 

pelayanan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir cabang Kota Tasikmalaya yang 

diperoleh berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 

54 orang pelanggan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir cabang Kota Tasikmalaya, 

yang di ambil secara random.  

Layanan 

Regular 

JNE melalui layanan REGULAR menawarkan layanan 

pengantaran cepat, aman dan handal sampai ke pelosok 

Indonesia. 

Ongkos Kirim 

Ekonomis 

(OKE) 

Khusus kiriman dengan ukuran besar atau berat, PT JNE 

menawarkan layanan Ongkos Kirim Ekonomis atau OKE. 

Layanan dengan harga ekonomis ini memanfaatkan 

transportasi Cargo udara dan angkutan darat, 

menghubungkan kota-kota besar, ibu kota propinsi 

sampai ke kabupaten. 
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Hasil penelitian ini mendeskripsikan sejauh mana kualitas pelayanan PT Tiki 

Jalur Nugraha Ekakurir cabang Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan layanan 

kepada pelanggan. Pembahasan mengenai kualitas pelayanan ini disajikan dalam 

rekapitulasi dengan nilai atau skor, yaitu sangat baik =5, baik 4, cukup=3, tidak baik 

2, sangat tidak baik = 1.  

Setelah diketahui jumlah nilai dari seluruh pernyataan kuesioner sebagai 

indikator variabel X, maka ditentukan intervalnya sebagai berikut: 

Nji = Nilai tertinggi – Nilai terendah  

 Jumlah kriteria pertanyaan 

 

Keterangan : 

Nji = Nilai jenjang interval 

Nilai jumlah kriteria pernyataan = 5 

 Selanjutnya untuk menentukan kriteria sangat baik, baik, cukup, tidak baik 

dan sangagt tidak baik dari variabel X sesuai NJI sebagai berikut : 

 Nilai tertinggi secara keseluruhan  = (54 x 5 x 9) 

      = 2430 

 Nilai terendah secara keseluruhan = (54 x 1x 9)  

      = 486 

 Dengan demikian, interval yang diperlukan untuk memperoleh klasifikasi 

penilaiannya adalah : 

 Nji = Nilai tertinggi – Nilai terendah  

  Jumlah kriteria pertanyaan 

 

 Nji = 2430 – 486  

        5 
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 Nji = 1944 

  5 

 

 Nji = 388,8 dibulatkan = 389 

 

Berdasarkan interval tersebut, maka kriteria klasifikasi penilaian skor hasil 

penilaian terhadap seluruh indicator variabel X adalah : 

Jarak Interval Kategori 

2043 - 2430 Sangat Baik 

1654 - 2042 Baik 

1265 - 1653 Cukup 

876 - 1264 Tidak Baik 

486 - 875 Sangat Tidak Baik 

 

 Adapun jawaban atau anggapan resonden terhadap seluruh pernyataan yang 

mencerminkan indicator variabel X dapat dilihat pada rekapitulasi sebagai berikut 

: 
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TABEL 4.2 

REKAPITULASI TANGGAPAN RESPONDEN VARIABEL X (KUALITAS PELAYANAN) 
No 

Uraian 
Sangat Setuju Setuju Cukup Tidak Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju Jumlah 

Resp. 

Skor 

Dicapai 

Target 

Skor 
F S % F S % F S % F S % F S % 

1 Lokasi dari JNE KCU Kota Tasikmalaya 

mudah dijangkau. 
37 185 69 12 48 22 5 15 9 0 0 0 0 0 0 54 248 270 

2 Tersedia fasilitas pembayaran non-tunai 

yang cukup baik. 
10 50 19 39 156 72 5 15 9 0 0 0 0 0 0 54 221 270 

3 Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan 

yang cukup baik. 
7 35 13 17 68 31 29 87 54 1 2 2 0 0 0 54 192 270 

4 Tidak membedakan status pelanggan 

dalam memberikan pelayanan. 
13 65 24 25 100 46 16 48 30 0 0 0 0 0 0 54 213 270 

5 Cukup baik dalam menanggapi dan 

menangani masalah dari pelanggan. 
13 65 24 28 112 52 13 39 24 0 0 0 0 0 0 54 216 270 

6 Memiliki kemampuan untuk memberikan 

pelayanan dengan cepat, tepat dan 

simpatik. 

22 110 41 18 72 33 12 36 22 0 0 0 2 2 4 54 220 270 

7 Dapat berkomunikasi dengan baik 

terhadap pelanggan 
20 100 37 26 104 48 8 24 15 0 0 0 0 0 0 54 228 270 

8 Perhatian yang diberikan Sales Counter 

JNE KCU Tasikmalaya sudah baik 

dalam layanan. 
17 85 31 21 84 39 16 48 30 0 0 0 0 0 0 54 217 270 

9 Informasi produk jasa JNE dapat 

diperoleh dengan mudah. 
19 95 35 25 100 46 10 30 19 0 0 0 0 0 0 54 225 270 

Jumlah 1980 2430 
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Setelah memperhatikan rekapitulasi total skor kualitas pelayanan PT Tiki 

Jalur Nugraha Ekakurir cabang Kota Tasikmalaya yang berjumlah 1980, maka 

jawaban atau tanggapan responden terhadap seluruh pernyataan kuesioner dapat 

dikatagorikan Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir cabang Kota Tasikmalaya adalah Baik. 

4.2.2 Kepuasan Pelanggan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang 

Kota Tasikmalaya 

Pada bagian ini akan penulis bahas hasil penelitian mengenal kualitas 

pelayanan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir cabang Kota Tasikmalaya yang 

diperoleh berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 

54 orang pelanggan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir cabang Kota Tasikmalaya, 

yang di ambil secara random.  

Hasil penelitian ini mendeskripsikan sejauh mana kualitas pelayanan PT Tiki 

Jalur Nugraha Ekakurir cabang Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan layanan 

kepada pelanggan. Pembahasan mengenai kualitas pelayanan ini disajikan dalam 

rekapitulasi dengan nilai atau skor, yaitu sangat baik =5, baik 4, cukup=3, tidak baik 

2, sangat tidak baik = 1.  

Adapun jawaban atau anggapan resonden terhadap seluruh pernyataan yang 

mencerminkan indicator variabel Y dapat dilihat pada rekapitulasi sebagai berikut: 
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TABEL 4.3 

No Uraian 
Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu Tidak Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 
Jumlah 

Resp. 

Skor 

Dicapai 

Target 

Skor 
F S % F S % F S % F S % F S % 

1 
Produk jasa yang dipilih oleh Bapa/Ibu dari JNE 

Tasikmalaya memenuhi harapan. 
38 190 70 12 48 22 4 12 7 0 0 0 0 0 0 54 250 270 

2 

Kualitas produk jasa JNE Tasikmalaya yang 

diberikan kepada Bapak/Ibu sesuai dengan 

kebutuhan yang harus dipenuhi. 

11 55 20 41 164 76 2 6 4 0 0 0 0 0 0 54 225 270 

3 

Cukup puas terhadap produk jasa yang dipilih 

oleh Bapak/Ibu biayanya terjangkau. Produk jasa 

yang dipilih Bapak/Ibu tidak ada biaya 

administrasi tambahan lain, maka produk tersebut 

bisa dikatakan murah. 

6 30 11 17 68 31 31 93 57 0 0 0 0 0 0 54 191 270 

4 
Produk jasa yang ditawarkan JNE Tasikmalaya 

memiliki harga yang terjangkau. 
3 15 6 41 164 76 10 30 19 0 0 0 0 0 0 54 209 270 

5 
Sales Counter JNE KCU Tasikmalaya bersikap 

sopan dan ramah dalam melayani pelanggan. 
30 150 56 16 64 30 8 24 15 0 0 0 0 0 0 54 238 270 

6 

Sales Counter JNE KCU Tasikmalaya Tepat 

waktu dan antusias pada saat memberikan layanan 

kepada pelanggan. 

17 85 31 27 108 50 8 24 15 1 2 2 1 1 2 54 220 270 

7 
Ingin kembali menggunakan produk jasa yang 

terdapat di JNE KCU Tasikmalaya. 
7 35 13 24 96 44 23 69 43 0 0 0 0 0 0 54 200 270 

8 
Tidak memiliki keinginan untuk berpindah ke 

perusahaan jasa pengiriman lain. 
12 60 22 29 116 54 13 39 24 0 0 0 0 0 0 54 215 270 
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9 

Terdapat banyak produk jasa di JNE Tasikmalaya 

dan semuanya sudah memenuhi kebutuhan 

Bapak/Ibu dalam melakukan pengiriman barang. 

23 115 43 23 92 43 8 24 15 0 0 0 0 0 0 54 231 270 

Jumlah 1979 2430 
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REKAPITULASI TANGGAPAN RESPONDEN VARIABEL Y 

(KEPUASAN PELANGGAN) 

 

Setelah memperhatikan rekapitulasi total skor kepuasan pelanggan PT Tiki 

Jalur Nugraha Ekakurir cabang Kota Tasikmalaya yang berjumlah 1979, maka 

jawaban atau tanggapan responden terhadap seluruh pernyataan kuesioner dapat 

dikatagorikan Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir cabang Kota Tasikmalaya adalah Baik. 

4.2.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan PT 

Tiki Jalur Nugraha Ekakurir cabang Kota Tasikmalaya 

Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir cabang Kota Tasikmalaya,pada bagian ini penulis 

deskripsikan hasil pengolahan data sertapengujian hipotesis berdasarkan kuesioner 

yang telah disebar kepada 54 responden dan diolah hasilnya. 

Adapun rekapitulasi hasil penyebaran kuesiner mengenai kualitas pelayanan  

(variabel X) dan kepuasan pelanggan (variabel Y) dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.4 

Rekapitulasi Hasil Penyebaran Kuesioner 

Tentang Variabel X dan Variabel Y 

No Res. X Y X² Y² XY 

1 34 38 1156 1444 1292 

2 37 38 1369 1444 1406 

3 36 37 1296 1369 1332 

4 37 39 1369 1521 1443 

5 37 33 1369 1089 1221 

6 36 38 1296 1444 1368 

7 36 37 1296 1369 1332 

8 36 37 1296 1369 1332 

9 34 37 1156 1369 1258 

10 38 35 1444 1225 1330 

11 39 38 1521 1444 1482 

12 37 37 1369 1369 1369 

13 33 36 1089 1296 1188 

14 39 36 1521 1296 1404 

15 39 38 1521 1444 1482 

16 39 36 1521 1296 1404 

17 39 38 1521 1444 1482 

18 34 40 1156 1600 1360 

19 41 38 1681 1444 1558 

20 40 36 1600 1296 1440 

21 41 37 1681 1369 1517 

22 43 40 1849 1600 1720 

23 32 38 1024 1444 1216 

24 38 35 1444 1225 1330 

25 37 37 1369 1369 1369 

26 38 35 1444 1225 1330 

27 36 36 1296 1296 1296 

28 34 36 1156 1296 1224 

29 36 34 1296 1156 1224 

30 35 36 1225 1296 1260 

31 34 35 1156 1225 1190 

32 37 36 1369 1296 1332 

33 35 37 1225 1369 1295 

34 34 35 1156 1225 1190 

35 37 36 1369 1296 1332 

∑ 1288 1285 47606 47259 47308 
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∑ 1288 1285 47606 47259 47308 

36 37 37 1369 1369 1369 

37 35 37 1225 1369 1295 

38 35 37 1225 1369 1295 

39 39 37 1521 1369 1443 

40 37 36 1369 1296 1332 

41 36 36 1296 1296 1296 

42 38 37 1444 1369 1406 

43 37 38 1369 1444 1406 

44 36 36 1296 1296 1296 

45 38 37 1444 1369 1406 

46 37 37 1369 1369 1369 

47 36 36 1296 1296 1296 

48 36 37 1296 1369 1332 

49 35 39 1225 1521 1365 

50 39 35 1521 1225 1365 

51 35 35 1225 1225 1225 

52 35 35 1225 1225 1225 

53 36 35 1296 1225 1260 

54 35 37 1225 1369 1295 

∑ 1980 1979 72842 72629 72584 
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Setelah diketahui hasil pendapat responden melalui angket, kemudian 

penulis melakukan analisis data dengan menggunakan satistik parametric sebagai 

berikut:  

a. Analisis regresi linear sederhana 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan fungsional antara 

variabel X (Kualitas Pelayanan) dengan variabel Y (Kepuasan Pelanggan). 

Pengujian ini menggunakan persamaan Ŷ = a + bX, dimana untuk mengetahui 

nilai a dan b penulis melakukan perhitungan sebagai berikut : 

α =
(ΣY)(Σ𝑋2) − (Σ𝑋)(ΣX𝑌)

n(Σ𝑋2) − (ΣX)2
 

 

 

α =
(𝟏𝟗𝟕𝟗)(72842) − (1980)(72584)

54(72842) − (3920400)
 

 

 

α =
144154318 − 143716320

3933468 − 3920400
 

 

α =
437998

13068
 

 

α = 33,51 

 

𝑏 =
n(ΣXY) − (ΣX)(ΣY)

n(Σ𝑋2) − (ΣX)2
 

𝑏 =
54(72584) − (1980)(1979)

54(72842) − (3920400)
 

𝑏 =
3919536 − 3918420

3933468 − 3920400
 

𝑏 =
1116

13068
 

b = 0,085 
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 Dari perhitungan tersebut dapat diperoleh persamaan regresi linier 

sederhana Ŷ = 33,51 + 0,085 X. persamaan regresi tersebut dapat diartikan bahwa 

jika kualitas pelayanan meningkat satu satuan, makana rata-rata kepuasan 

pelanggan akan meningkat sebesar 0,085 satuan. 

b. Analisis Korelasi 

 Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kerataan hubungan antara variabel 

X (kualitas pelayanan) dengan variabel Y (kepuasan pelanggan).  

 Untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan tersebut dapat diketahui dengan 

rumus korelasi sebagai berikut: 

𝑟 =
n(ΣXY) − (ΣX)(ΣY)

√{n(ΣX2) − (ΣX)2}{𝑛(ΣY2) − (Σ𝑌)2}
 

𝑟 =
54(72584) − (1980)(1979)

√{54(72842) − (3920400)}{54(72629) − (3916441)}
 

𝑟 =
3919536 − 3918420

√{(3922468) − (3920400)}{(3921966) − (3916441)}
 

𝑟 =
1116

3380,1923
 

𝑟 = 0,330 

 Dengan angka korelasi (r) sebesar 0,330 dapat dikatakan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara kualitas pelayanan (variabel X) dengan Kepuasan 

pelanggan (variabel Y) dengan tingkat rendah. 
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c. Analisis Determinasi dan Non Determinasi 

 1). Uji Determinasi  

 Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya persentase (%) pengaruh 

variabell X terhadap variabel Y dengan menggunakan rumus: 

 

Koefisien Determinasi = r2 x 100% 

    = 0,332 x100% 

    = 10,89% 

 Hasil analisis di atas menunjukan bahwa kepuasan pelanggan (variabel Y) 

yang dipengaruhi oleh kualitas pelayanan (variabel X) sebesar 10,89 %, sedangkan 

sisanya merupakan pengaruh variabel faktor-faktor lain yang dapat diketahui 

melalui analisis non determinasi. 

 2). Analisis non Determinasi 

 Digunakan untuk mengetahui besarnya presentasi (%) pengaruh dari faktor 

lain diluar variabel X terhadap kepuasan pelanggan digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 Koefisien non Determinasi = (1 – r2) x 100% 

     = (1 – 0,332) x 100% 

     = 89,11% 

 Dari hasil perhitungan diatas, besarnya koefisien non determinasi adalah 

89,11% yang berarti kepuasan elanggan (variabel Y) yang dipengaruhi oleh 

variabel lain (selain variabel X) adalah sebesar 89,11%. 
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d. Pengujian Hipotesis 

Untuk memperjelas hasil pengujian pengaruh kualitas pelayanan (X) 

terhadap kepuasan pelanggan (Y), perlu adanya pengujian lebih lanjut untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.  

1) Penetapan Hipotesis 

Ho  : Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

  kepuasan pelanggan. 

Ha  : Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 

  kepuasan pelanggan. 

2) Membandingkan thitung dan ttabel 

Nilai thitung dapat dicari dengan perhitungan sebagai berikut: 

𝑡 =
𝑟 √n − 2

√1 − r2
 

𝑡 =
0,33 √54 − 2

√1 − 0,332
 

𝑡 =
2,37

0,89
 

𝑡 = 2,66 

Nilai ttabel dicari pada tabel statistik pada α = 0,10 dk = n-2 atau 54-2 = 52 

berada antara dk 40 dan dk 60. Pada dk 40 = 1,303 dan pada dk 60 = 1,296 maka 

ttabel dicari melalui perhitungan interpolasi sebagai berikut: 
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Nilai ttabel pada α = 0,10 dan dk = 52  

dk 40 = 1,303 

dk 60 = 1,296 

𝑑𝑘 52 = 1,303 − (
52

40
 x 

52

60
) (1,303 − 1,296) 

𝑑𝑘 52 = 1,303 − (
2704

2400
) (0,007) 

𝑑𝑘 52 = 1,29 

Jadi nilai ttabel pada α = 0,10 dan dk = 52 n-2 (54-2) adalah 1,29 

3) Kaidah pengujian yang dipakai  

Terima Ho atau tolak Ha: Jika thitung ≤ ttabel 

Terima Ha atau tolak Ho: Jika thitung ≥ ttabel 

 Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh thitung ≥ ttabel, artinya Ho di 

tolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang 

Tasikmalaya. 
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4.2.4 Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Tiki Jalur Nugraha 

Ekakurir Tasikmalaya dalam memberikan Kualitas Pelayanan dan 

Cara Mengatasinya. 

Hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Tiki Jalur Nugra Ekakuri 

KCU Tasikmalaya, berdasarkan informasi yang diterima penulis adalah: 

a. Hambatan yang dihadapi: 

1. Terjadinya bencana alam atau Adanya proyek pembangunan 

infrastruktur yang membuat sulitnya akses lalu lintas dan 

menyebabkan pengiriman barang menjadi tidak tepat waktu. 

2. Sulitnya melakukan klaim kerugian yang yang dialami konsumen 

seperti kerusakan atau kehilangan barang yang tidak menggunakan 

asuransi. 

3. Alamat atau nomor telpon penerima yang diberikan oleh 

konsumen/pengirim tidak tepat dan tidak dapat dihubungi. 

4. Persaingan global yang semakin ketat memungkinkan banyaknya 

perusahaan jasa pengiriman lain yang berdiri. 

b. Cara mengatasi: 

1. Terjadinya bencana alam yang membuat sulitnya akses lalulintas 

dapat menyebabkan pengiriman barang menjadi tidak tepat waktu 

untuk itu layanan JNE yang peka waktu seperti YES dan SS 

dinonaktifkan sementara. 
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2. Untuk asuransi JNE Tasikmalaya sudah bekerjasama dengan Adira 

untuk itu hendaknya pihak pengirim dapat mengasuransikan paket 

kirimannya. 

3. Saat melakukan pengiriman barang pastikan kembali alamat dan 

nomor telpon penerima sudah benar. 

4. Mempertahankan kualitas pelayanan agar pelanggan percaya 

terhadap kualitas perusahaan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan penyebaran angket yang dilakukan penulis di PT. 

Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Kota Tasikmalaya, maka dapat diketahui 

sejauh mana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan PT. Tiki 

Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Kota Tasikmalaya serta dapat diketahui hambatan-

hambatan yang dihadapi oleh PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Kota Tasikmalaya 

dalam meningkatkan Kualitas pelayanan.  

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang 

Kota Tasikmalaya, maka penulis mengambil beberapa simpulan mengenai hal 

tersebut sebagai berikut: 

5. Kualitas pelayanan adalah suatu hasil yang dicapai oleh seorang 

pegawai sesuai dengan standar 

6. Kepuasan pelanggan yaitu tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan hasil Yang dirasakan dibandingkan dengan faktor-

faktor yang harapannya. Kepuasan pelanggan pun ada 

mempengaruhinya seperti kualitas produk, kualitas, pelayanan, 

emosional, harga dan biaya. Faktor-faktor tersebut dapat 

mempengaruhi pula pada keputusan membeli. Berdasarkan penelitian. 

yang dilakukan oleh penulis sebagian besar pelanggan PT. Tiki Jalur 
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Nugraha Ekakurir sudah merasa puas akan pelayanan yang diberikan 

kepada pelanggan. 

7. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan oleh penulis kepada pelanggan 

PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Kota Tasikmalaya secara 

random, sebagian besar memiliki respon yang baik terhadap kualitas 

pelayanan dilihat dari pelanggan yang sudah memilih kriteria "puas" 

terhadap apa yang diberikan oleh PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir 

Cabang Kota Tasikmalaya baik dari sisi pelayanan maupun fasilitas 

yang diberikan.  

8. Hasil pengolahan data yang diperoleh persamaan regresi Ŷ = 33,51 + 

0,085 X, artinya bahwa jika kualitas pelayanan yang diberikan PT. Tiki 

Jalur Nugraha Ekakurir Kota Tasikmalaya berdampak terhadap 

kepuasan pelanggan sebesar 0,085 satuan . Koefisien korelasi antara 

kualitas pelayanan (variabel X) dengan kepuasan pelanggan (variabel 

Y) sebesar r = 0,33 yang berarti kualitas pelayanan mempunyai 

pengaruh rendah terhadap kepuasan pelanggan. Hasil uji determinasi 

diperoleh hasil sebesar 10,89% yang menunjukan bahwa Kepuasan 

pelanggan (variabel Y) yang dipengaruhi oleh Kualitas pelayanan 

(variabel X) adalah 10,89%, dan sisanya 89,11% merupakan pengaruh 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepuasan pelanggan. Hasil 

perhitungan diperoleh thitung sebesar 2,66 sedangkan teabel Pada α 

0,10 dan dk 52 n-2 (54-2) adalah 1,29, sehingga thitung ≥ ttabel. Dengan 

demikian Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 
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Kepuasan pelanggan pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang 

Kota Tasikmalaya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama melakukan observasi dan 

melihat uraian pembahasan maka penulis mencoba memberikan saran yang 

mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan perusahaan diantaranya: 

5. Suatu instansi hendaknya melakukan peningkatan kualitas pelayanan 

dengan melihat kebutuhan pelanggan yang terus meningkat. Maka 

perusahaan sebaiknya memperbaharui kualitas pelayanannya secara 

berkala atau selalu melakukan evaluasi agar dapat mengetahui sampai 

mana kualitas pelayanan yang diberikan untuk pelanggan 

6. Besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

maka perusahaan jasa pengiriman semakin ingin memuaskan hati 

pelanggannya dengan berbagai cara agar pelanggan tidak berpindah ke 

lain hati dan sudah sangat mempercayai PT. Tiki Jalur Nugraha 

Ekakurir Cabang Kota Tasikmalaya. 

7. Apabila terdapat keluhan atau komplain yang kurang puas maupun 

fasilitas yang diberikan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Kota 

Tasikmalaya, hendaknya pihak instansi segera memperbaiki 

kekurangan tersebut dan mau memberikan pelayanan dan kenyamanan 

yang lebih baik dikemudian hari. 
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Tabel Distribusi t 



 

 
 

Kuesioner Penelitian 

 

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN  

TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN 

JNE TASIKMALAYA  

 

Kepada Yth, 

Bapak/Ibu/Saudara/i 

Pengguna jasa pengiriman 

PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir KCU Tasikmalaya 

  

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Tasikmalaya, 

saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Riyan Hidayatul Munir 

NIM  : 4122.4.15.11.0091 

Jurusan/Fak : Manajemen/Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Instansi  : Universitas Winaya Mukti Bandung 

  

Bersama ini mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner dari pertanyaan atau pernyataan yang 

tertera pada angket penelitian. Semua keterangan dan jawaban yang Bapak/Ibu berikan bersifat rahasia 

dan tidak akan diketahui oleh pihak lain kecuali peneliti sendiri. 

Atas perhatian dan kesediannya meluangkan waktu untuk pengisian angket ini, saya mengucapkan 

terimakasih. 

 Tasikmalaya,   April 2019 

 Hormat Saya, 

  

 Riyan Hidayatul Munir 



 

 
 

PETUNJUK PENGISIAN 

 

1. Angket ini terdiri dari empat bagian yaitu : Identitas responden, pengalaman responden, 

kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan. 

2. Setiap butir pertanyaan serta alternatif jawaban dibaca dengan teliti dan mohon dijawab tanpa 

ada yang terlewatkan. 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Berilah tanda check list (√) pada jawaban yang sesuai dengan pilihan anda . 

1. Usia : 

□ <15 tahun  □ 16-25 tahun  □ 26-35 tahun 

□ 36-45 tahun  □ 46-55 tahun  □ Diatas 55 tahun 

2. Pendidikan terakhir : 

□ SD   □ Diploma  □ Lainnya 

□ SMP   □ S1 

□ SMA  □ S2 

3. Pekerjaan anda : 

□ PNS   □ Pegawai Swasta □ Pelajar/Mahasiswa 

□ Wiraswasta  □ Ibu Rumah Tangga □ Lainnya 

 

II. DATA PENGALAMAN RESPONDEN 

1. Dari sumber informasi apa anda mengenal JNE ? 

□ TV  □ Koran □ Teman 

□ Radio □ Majalah □ Internet 

2. Apakah anda sudah melakukan pengiriman paket ke JNE KCU Tasikmalaya lebih dari dua 

kali ? 

□ Ya  □ Tidak 

* Jika Ya lanjut ke pertanyaan berikutnya 

III. Kualitas Pelayanan 

Petunjuk : Berilah tanda (√) pada kotak jawaban yang telah disediakan sebagai jawaban yang 

anda anggap benar mengenai kualitas pelayanan ! 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

C = Cukup 

TS = Tidak Setuju 



 

 
 

STS = Sangat Tidak Setuju 

No. Item Pertanyaan SS S C TS STS 

1 Lokasi dari JNE KCU Kota Tasikmalaya mudah 

dijangkau. 

     

2 Tersedia fasilitas pembayaran non-tunai yang cukup 

baik. 

     

3 Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan yang cukup 

baik. 

     

4 Tidak membedakan status pelanggan dalam 

memberikan pelayanan. 

     

5 Cukup baik dalam menanggapi dan menangani 

masalah dari pelanggan. 

     

6 Memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan 

dengan cepat, tepat dan simpatik. 

     

7 Dapat berkomunikasi dengan baik terhadap 

pelanggan 

     

8 Perhatian yang diberikan Sales Counter JNE KCU 

Tasikmalaya sudah baik dalam layanan. 

     

9 Informasi produk jasa JNE dapat diperoleh dengan 

mudah. 

     

 

  



 

 
 

IV. Kepuasan Pelanggan 

Petunjuk : Berilah tanda (√) pada kotak jawaban yang telah disediakan sebagai jawaban 

yang anda anggap benar mengenai kepuasan pelanggan ! 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

C = Cukup 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

No Item Pertanyaan SS S C TS STS 

1 Produk jasa yang dipilih oleh Bapa/Ibu dari JNE 

Tasikmalaya memenuhi harapan. 

     

2 Kualitas produk jasa JNE Tasikmalaya yang diberikan 

kepada Bapak/Ibu sesuai dengan kebutuhan yang harus 

dipenuhi. 

     

3 Cukup puas terhadap produk jasa yang dipilih oleh 

Bapak/Ibu biayanya terjangkau. Produk jasa yang dipilih 

Bapak/Ibu tidak ada biaya administrasi tambahan lain, 

maka produk tersebut bisa dikatakan murah. 

     

4 Produk jasa yang ditawarkan JNE Tasikmalaya memiliki 

harga yang terjangkau. 

     

5 Sales Counter JNE KCU Tasikmalaya bersikap sopan 

dan ramah dalam melayani pelanggan. 

     

6 Sales Counter JNE KCU Tasikmalaya Tepat waktu dan 

antusias pada saat memberikan layanan kepada 

pelanggan. 

     

7 Ingin kembali menggunakan produk jasa yang terdapat 

di JNE KCU Tasikmalaya. 

     

8 Tidak memiliki keinginan untuk berpindah ke 

perusahaan jasa pengiriman lain. 

     

9 Terdapat banyak produk jasa di JNE Tasikmalaya dan 

semuanya sudah memenuhi kebutuhan Bapak/Ibu dalam 

melakukan pengiriman barang. 

     



 

 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

Nama    : Riyan Hidayatul Munir                                              

NIM    : 4122.4.15.11.0091 

Tempat, tanggal lahir  : Ciamis, 9 Juni 1996 

Agama    : Islam 

Jenis kelamin   : Laki-laki 

Email    : ryanzsid@gmail.com 

Alamat    : Dsn. Desa Ds. Gegempalann RT. 03/RW. 01 

      Kec. Cikoneng Kab. Ciamis 

Riwayat Pendidikan                : SDN 1 Gegempalan Tahun 2002-2008 

                                                  SMPN 1 Cikoneng  Tahun 2008-2011 

                                                  SMK LPS 2 Ciamis Otomotif Tahun 2011-2014 

                                                  LP3I Tasikmalaya Office Management 2015-2017 


