
 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Perekonomian di Indonesia telah berkembang pesat sehingga tersebar 

meluasnya pada perusahaan jasa. Badan Pusat Statistik (BPS) pada konferensi pers 

(07/08/2017), memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dikuartal II-2017 

yang sebesar 5,01% ditopang oleh semua lapang usaha. Untuk sektor lainnya yang 

menopang pertumbuhan ekonomi dikuartal II-2017 dari jasa lainnya yang sebesar 

8,63% dan sektor jasa perusahaan dengan pertumbuhan 8,14%. Munculnya 

perusahaan baru dengan produk yang sejenis akan berdampak pada produk, jasa 

ataupun kualitas yang beragam akan ditawarkan oleh perusahaan. 

Jasa layanan pengiriman barang atau jasa ekspedisi pada saat ini sudah tersebar 

di berbagai wilayah di Indonesia dalam memenuhi tingginya kebutuhan hidup 

masyarakat dalam memenuhi aktivitasnya baik itu perorangan maupun suatu 

perusahaan. Hal ini menyebabkan adanya perpindahan suatu barang di berbagai 

tempat. Perusahaan jasa ini menjadi solusi pengiriman secara cepat tanpa 

membuang waktu yang cukup lama dan pengiriman barang dapat dilakukan secara 

mudah. Selain itu, dapat membantu masyarakat atau usaha bisnis berbasis online 

untuk mendistribusikan barang kebutuhannya ke tempat yang akan dituju.  

Persaingan yang semakin tinggi sehingga perusahaan dituntut memiliki 

keunggulan dalam memuaskan konsumennya dengan tujuan untuk mendapatkan 

konsumen yang setia diantara perusahaan lainnya. Perusahaan juga harus mengerti 

keinginan konsumen dalam memenuhi kebutuhan, selain itu para konsumen akan 
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memilih jasa sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka perusahaan akan bersaing 

dalam mendapatkan serta mempertahankan konsumen mereka. Dengan adanya 

perusahaan jasa yang sejenis seperti jasa ekspedisi akan menyebabkan perusahaan 

berlomba-lomba dalam memperhatikan kualitas pelayanan, kemudahan proses 

pengiriman barang, kenyamanan dan ketepatan waktu pada pelayanan jasa yang 

saat atau setelah digunakan oleh konsumen. (Sumber : Riadh Ladhari dalam Mei et 

al., 2009). 

Masalah yang sering dihadapi perusahaan jasa ekspedisi salah satunya pada 

kepuasan konsumen. Pada penggunaan jasa ekspedisi para konsumen akan merasa 

puas saat mendapatkan pengalaman terbaik atau pengalaman positif dan kualitas 

pelayanan maksimal yang diberikan perusahaan tersebut. Dalam kenyataanya pada 

perusahaan jasa ekspedisi, beberapa konsumen belum sepenuhnya menerima dan 

merasakan untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan saat pelayanan 

berlangsung serta beberapa konsumen belum sepenuhnya menerima pelayanan 

maksimal seperti pada penyampaian barang masih terkadang tidak tepat waktu saat 

penggunaan jasa ekspedisi. 

Keberhasilan suatu perusahaan dipengaruhi apabila perusahaan dapat 

menciptakan kepuasan bagi konsumennya. Kepuasan bagi konsumen merupakan 

suatu tingkat perasaan yang dirasakan seseorang sesudah membandingkan hasil 

yang dirasakan setelah itu dibandingkan dengan harapan yang sesungguhnya 

diinginkan. Karena keinginan dan harapan para konsumen itu berbeda-beda maka 

perusahaan harus jeli memperhatikan pengalaman terbaik bagi konsumennya 

dengan memberikan nilai perasaan positif yang dirasakan dan kualitas pelayanan 



3 
 

3 

 

yang terbaik. Karena keinginan para konsumen saat menggunakan jasa ialah sesuai 

harapannya. 

Menciptakan kepuasan perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan bagi konsumen, salah satunya yaitu nilai emosional. Nilai 

emosional merupakan nilai yang dirasakan konsumen salah satunya emosi positif, 

konsumen akan cenderung merasa lebih puas jika bisa mendapatkan jasa dengan 

menerima pengalaman terbaik, merasakan keadilan pelayanan, merasakan 

kemudahan dan kecepatan saat penggunaan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.  

Maka pengalaman terbaik akan memunculkan perasaan positif yang nantinya 

akan dirasakan konsumen sehingga perusahaan sudah berhasil menciptakan 

kepuasan bagi konsumennya dan mendorong para konsumen untuk kembali 

menggunakan jasa yang pernah konsumen gunakan serta akan terciptanya informasi 

dari mulut ke mulut dari konsumen atas kepuasan yang dirasakan, selanjutnya 

konsumen akan merekomendasikan jasa layanan tersebut ke keluarga terdekat, 

teman, orang lain bahkan ke berbagai pihak, baik pihak farmasi, perusahaan 

manufaktur dan instansi perkantoran lainnya yang membutuhkan pelayanan jasa 

ekspedisi. 

Selain nilai emosional, perusahaan harus memperhatikan kualitas pelayanan 

yang akan diberikan untuk konsumen. Kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor 

yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menciptakan 

kepuasan bagi konsumen, karena kualitas pelayanan menjadi tolak ukur seberapa 

bagus perusahaan dalam tingkat layanan yang diberikan dan sesuai dengan 

ekspektasi yang ditentukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 
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yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan berdasarkan kebutuhan 

konsumen. 

Peneitian ini dilaksanakan di PT. Dakota Cargo Cabang Sukabumi. Perusahaan 

yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor : 01392-

05/PK/P/.1.824.271. Merupakan suatu perusahaan jasa pengiriman kargo / jasa 

ekspedisi yaitu melayani kebutuhan-kebutuhan logistik seperti barang untuk 

dikirim diberbagai wilayah yang ada di Indonesia melalui darat, laut, dan udara.  

Berdasarkan hasil penjajakan awal yang peneliti lakukan bahwa adanya suatu 

permasalahan perusahaan yaitu pada kepuasan. Hal ini dapat diketahui berdasarkan 

pra-kuesioner kepada 20 konsumen pada jasa ekspedisi PT. DAKOTA Cargo 

Cabang Sukabumi, dengan menyatakan sebagai berikut ini: 
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Tabel 1.1 Data Pra-Kuesioner 

  

No Pernyataan SP P RR TP STP 

 Kepuasan Konsumen      

1 
Kesesuaian harapan yang diberikan 
pegawai dalam memenuhi keinginan 

konsumen 

3 3 3 9 2 

2 
Berminat menggunakan ulang kembali  
jasa ekspedisi DAKOTA Cargo saat 
pengiriman barang (paket) 

2 3 7 8 - 

3 

Layanan jasa ekspedisi DAKOTA 
Cargo layak direkomendasikan kepada 
keluarga, teman, dan orang lain 

1 3 8 8 - 

 Nilai Emosional      

1 

Pengalaman pelayanan yang diberikan 

pegawai kepada konsumen saat 
menggunakan jasa ekspedisi 

2 3 10 5 - 

2 
Keadilan pelayanan yang diberikan 
pegawai kepada konsumen 1 3 9 7 - 

 Kualitas Pelayanan      

1 

Merespon setiap keluhan dan 
kebutuhan yang ingin mendapatkan 

pelayanan diberikan pegawai kepada 
konsumen 

2 4 9 5 - 

2 

kenyamanan fasilitas yang diberikan 

seperti tempat untuk menunggu saat 
proses pelayanan yang diberikan 

- 4 10 6 - 

3 
Kepastian barang diterima dengan utuh 
diberikan pegawai kepada konsumen 

5 5 7 3 - 

4 
Saranan komunikasi (sarana telepon) 
yang diberikan pegawai untuk 
konsumen 

2 3 10 5 - 

5 
Kepastian penyampaian barang  

diberikan pegawai kepada konsumen 
3 5 7 5 - 

Sumber : Konsumen Jasa Ekspedisi  PT. DAKOTA Cargo Cabang Sukabumi, 2018 
 

Berdasarkan tabel diatas, adanya permasalahan pada kepuasan konsumen yang 

menggunakan jasa ekspedisi PT. DAKOTA Cargo Cabang Sukabumi. Sehingga 

sebagian konsumen tidak mau merekomendasikan layanan jasa espedisi ini kepada 

keluarga, teman, dan orang lain. Permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh 
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nilai emosional yang dirasakan konsumen seperti kurangnya keadilan pelayanan 

yang diberikan oleh pegawai dan perusahaan lebih memprioritaskan pelanggan 

daripada konsumen. Adapun penyebab lainnya yaitu kurangnya kenyamanan 

fasilitas yang diberikan perusahaan, seperti tempat untuk menunggu saat proses 

pelayanan yang diberikan jasa ekspedisi PT. DAKOTA Cargo Cabang Sukabumi. 

Oleh karena itu pada penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul 

“Kekuatan Nilai Emosional Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Konsumen Jasa Ekspedisi PT. DAKOTA Cargo Cabang Sukabumi. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat masalah pada kepuasan 

konsumen. Sehingga sebagian konsumen tidak mau merekomendasikan layanan 

jasa espedisi ini kepada keluarga, teman, dan orang lain. Permasalahan tersebut 

disebabkan oleh nilai emosional yang dirasakan konsumen seperti kurangnya 

keadilan pelayanan yang diberikan oleh pegawai dan perusahaan lebih 

memprioritaskan pelanggan daripada konsumen. Adapun penyebab lainnya yaitu 

kurangnya kenyamanan fasilitas yang diberikan perusahaan, seperti tempat untuk 

menunggu saat proses pelayanan yang diberikan jasa ekspedisi PT. DAKOTA 

Cargo Cabang Sukabumi. 

Permasalahan tersebut karena nilai emosional belum sepenuhnya dirasakan 

konsumen serta kualitas pelayanan yang belum maksimal. Oleh karena itu peneliti 

mengidentifikasi masalah tersebut yaitu: “apakah ada pengaruh Nilai Emosional 

dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen jasa ekspedisi PT. 

DAKOTA Cargo Cabang Sukabumi. 
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1.3  Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana gambaran nilai emosional, kualitas pelayanan dan kepuasan 

konsumen jasa ekspedisi PT. DAKOTA Cargo Cabang Sukabumi? 

2. Seberapa besar pengaruh nilai emosional dan kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen jasa ekspedisi PT. DAKOTA Cargo Cabang Sukabumi. 

3. Bagaimana pengaruh nilai emosional terhadap kepuasan konsumen jasa 

ekspedisi PT. DAKOTA Cargo Cabang Sukabumi? 

4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen jasa 

ekspedisi PT. DAKOTA Cargo Cabang Sukabumi? 

1.4  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui gambaran  nilai emosional, kualitas pelayanan dan kepuasan 

konsumen jasa ekspedisi PT. DAKOTA Cargo Cabang Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh nilai emosional dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen jasa ekspedisi PT. DAKOTA Cargo 

Cabang Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh nilai emosional terhadap kepuasan konsumen jasa 

ekspedisi PT. DAKOTA Cargo Cabang Sukabumi. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

jasa ekspedisi PT. DAKOTA Cargo Cabang Sukabumi. 

1.4.2  Kegunaan Penelitian  

1.4.2.1  Kegunaan Teorietis 

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan yang telah 

dipelajari pada Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis serta dapat memperkaya 

ilmu Manajemen Pemasaran khususnya dalam pengaruh nilai emosional, kualitas 

pelayanan dan kepuasan konsumen.  

1.4.2.2  Kegunaan Praktis 

1.4.2.2.1  Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti 

mengenai Manajemen Pemasaran. 

1.4.2.2.2  Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat membantu memberikan informasi dan masukan yang 

berguna bagi perusahaan serta membantu perusahaan mengantisipasi masalah 

dalam bidang pemasaran, yang berkaitan dengan nilai emosional, kualitas 

pelayanan dan kepuasan konsumen. 

1.4.2.2.3  Bagi Pihak Lain  

Sebagai bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan referensi 

untuk penelitian pada objek masalah yang sama. 
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1.5  Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.5.1  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilaksanakan yaitu pada perusahaan jasa ekspedisi PT. 

DAKOTA Cargo Cabang Sukabumi. Beralamat di Jl. Raya Rambay No.3A, 

Sukamanah, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat 43152. 

1.5.2  Lamanya Penelitian 

Lamanya penelitian dilakukan peneliti selama kurang lebih enam bulan, 

terhitung dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019 dengan tahapan 

sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 Jadwal Penelitian 

 

No Kegiatan 
Oktober November Desember Januari Februari Maret 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Tahap Persiapan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 Pengajuan Judul                         

2 Survei Awal                          

3 Bimbingan Usulan Penelitian                         

4 Seminar Usulan Penelitian                         

 Tahap Penelitian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 Observasi                          

2 Wawancara                         

3 Penyebaran Kuisioner                         

 Tahap Penyusunan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 Pengumpulan Data                         

2 Analisis Data                         

3 Pengolahan Data                         

4 Penyusunan Skripsi                         

 Tahap Perbaikan  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 Bimbingan Skripsi                         

2 Sidang Skripsi                         

3 Perbaikan Skripsi                         


