
 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Gambaran Singkat Perusahaan 

 

Kantor pos yang pertama didirikan oleh gubernur Jendral G.W Baron van Inhoff 

di Batavia pada tanggal 26 Agustus 1476, dengan tujuan utama untuk mendukung 

arus komunikasi surat bagi kepentingan kolonial yang berada di Indonesia dengan 

negara Belanda dan negara-negara lainnya. Apalagi setelah ditemukan teknologi 

penyampaian berita melalui telegraph dan telepon, kantor pos semakin penting 

perannya. Maka pada tahun 1907 di dirikan pos telegraph and telephon disingkat 

jawatan PTT. 

 

Jawatan tersebut di ambil alih oleh Angkatan Muda PTT (AMPTT) dari 

pemerintahan militer jepang pada 27 September 1945 yang kemudian tanggal 

tersebut menjadi sejarah singkat berdirinya jawatan PTT Republik Indonesia dan 

diperingati setiap tahun sebagai hari bakti POSTEL. Sejalan dengan keberhasilan 

dan perkembangan yang di capai oleh jawatan PTT dan dianggap telah memenuhi 

syarat untuk menjadi perusahaan Negara, maka pada tahun 1961 berdasarkan 



36 

 

peraturan pemerintah nomor 249 tahun 1961 status jawatan PTT berybah menjadi 

perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN POSTEL). 

 

Selanjutnya untuk mengimbangi tuntutan kemajuan teknologi dan kebutuhan 

pasar, ruang gerak PN Postel Negara terasa kurang luwes untuk menangkap 

berbagai peluang bisnis yang muncul. Oleh karena itu pada tahun 1965, 

pemerintah memisahkan fungsi PN Postel menjadi PN Pos dan giro berdasarkan 

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1965. Dalam perjalanan berikutnya, PN Pos 

dan Giro mengalami dua kali perubahan status untuk dapat bergerak lebih luwes 

dalam menjalankan misi bisnis dan misi soaialnya. Pada tahun 1978 menjadi 

perusahaan umum pos dan giro berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 

1978  dan menjadi badan usaha perseroan, PT Pos Indonesia (persero) pada 20 

juni 1995 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 1995. 

 

B. Fungsi Pokok PT Pos Indonesia 

Dalam menjalankan tugas pokonya PT Pos Indonesia (persero) mempunyai 

fungsi: 

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dapat memuaskan 

konsumen pemakai jasa pos secara kuantitatif meliputi: 

a. Penjualan benda-benda pos. 

b. Menerima dan menyampaikan pengiriman uang dan barang baik 

dalam negeri maupun luar negeri. 
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c. Membuka rekening Giro Pos untuk keperluan simpanan dan 

pembayaran uang. 

d. Menerima dan membayar kembali. 

2. Menciptakan dinas-dinas yang baru atau dinas-dinas yang ada yang dapat 

memenuhi tuntutan jasa pelayanan pihak konsumen yang meliputi: 

a. Perhubungan dan lalu lintas pos 

b. Meningkatkan program pemasaran daerah 

c. Menyelengarakan usaha-usaha yang kegiatannya untuk meningkatkan 

dan memelihara kesejahteraan pegawai. 

d. Memanfaatkan semua sarana angkuta pos. 

 

C. Bidang Usaha PT Pos Indonesia (persero) 

Salah satu bidang usaha PT Pos Indonesia (persero) adalah Pos Kilat Khusus. Pos 

Kilat Khusus adalah bentuk pelyanan pos dalam pengiriman surat termasuk 

dokumen secara khusus ke 222 kota di Indonesia, dengan waktu tempuh satu hari 

untuk kota yang berhubungan langsung dan 2 hari untuk kota yang tidak 

berhubungan langsung. Adapun proses dan tugas pos kilat khusus antara lain: 

a. Proses Pelayanan di Loket PKH 

Gambar 4. Proses Pelayanan di Loket PKH 

Publik  loket SKH Puri KH Kantor tujuan  alamat  

 

  1 menit   1 hari   1hari 
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Dari gambar diatas diketahui bahwa pelayanan yang diberikan diloket  PKH  

standarnya adalah 1 menit, akan tetapi dalam kenyataannya standar waktu ini 

terkadang lebih lama. Hal ini dikarenakan petugas harus memeriksa dan 

menanyakan kepada pelanggan, apa isi dari kiriman tersebut karena ada jenis-

jenis kiriman tertentu yang tidak diperbolehkan untuk dikirim melalui jasa PKH 

yaitu antara lain, benda atau barang yang sifatnya cair, barang-barang terlarang 

(obat bius, narkotika) dan barang pecah belah. Kemudian berat kiriman yang 

melebihi standar berat kilat khusus yang tidak diperbolehkan dikirim dan sebagai 

solusinya ditawarkan agar melalui jasa pengiriman lainnya misalnya paket pos. 

Untuk alamat tujuan lokal kota/kabupaten dapat langsung dikirim kekantor tujuan 

pada saat itu juga setelah proses di puri kilat khusus selesai. Jadi untuk sampai ke 

alamat yang dituju tidak perlu mamakan waktu sampai 2 hari. 

b. Tugas Loket Pos Kilat Khusus 

1. Pelayanan kepada pelanggan yang datang menggunakan jasa layanan 

Pos Kilat Khusus. Mulai dari entry kiriman, menimbang berita kiriman 

sampai menetapkan biaya kiriman. 

2. Memberikan bukti jejak lacak kirim (resi) kepada pelanggan. 

3. Membukukan kembali nomor-nomor resi yang sudah dikirim penggan 

untuk memastikan kiriman. 

4. Membuat neraca loket untuk diserahkan kepada supervisor pelayanan. 
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D. Profil Kantor Pos Kota Metro 

1. Teritorial  

Kantor Pos Kota Metro meliputi 3 wilayah yang terdiri dari Wilayah Kota 

Metro, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Jumlah penduduk 

berdasarkan data statistik luas Kota Metro 68.74 km² dengan jumlah 

penduduk sebanyak 134.682 jiwa, Lampung Timur 5.325 km² dengan 

jumlah penduduk 909.389 jiwa dan Lampung Tengah 4.789 km² dengan 

jumlah penduduk 1.109.884 jiwa. 

2. Visi  

PT Pos Indonesia (Persero) adalah penyedia jasa pos bernilai tinggi 

dengan daya saing global. 

3. Misi 

a. Mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dengan 

didukung teknologi tepat guna dan sumber daya manusia profesional. 

b. Menyediakan layanan komunikasi, logistik, transaksi keuangan dan 

layanan pos lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi bagi kepuasan 

pelanggan. 

c. Mengembangkan usaha yang memiliki daya saing kuat baik pasar 

domestik maupun pasar global. 

d. Memberikan pelayanan untuk kemanfaatan umum menjangkau seluruh 

pelosok tanah air dengan perlakuan yang sama guna memperkuat 

persatuan dan kesatuan bangsa serta mempererat hubungan antar bangsa. 
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4. Kondisi Perekonomian 

Secara umum kondisi perekonomian ketiga wilayah ini cukup baik yang 

rata-rata kegiatan sektor yang dominan adalah pertanian, perdagangan dan 

jasa. 

5. Kondisi Persaingan Bisnis 

Sebagai wilayah yang cukup potensial dan memiliki peran sangat strategis 

sebagai wilayah penyangga Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota 

Propinsi Lampung penghubung wilayah Jawa dengan Kota atau Wilayah 

pulau Sumatera lainnya, maka pesaing dalam industri yang dijalankan 

oleh PT Pos Indonesia juga berkembang dengan pesat, baik di industri 

kurir, keuangan maupun ritel. Bahkan pada bisnis pengiriman dokumen 

dan barang selama ini didominasi oleh perusahaan swasta, dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa persaingan di wilayah propinsi Lampung 

sangat ketat. 

6. Sumber Daya Manusia 

Jumlah sumber daya manusia yang ada di Kantor Pos Kota Metro hingga 

tahun 2009 sebanyak 62 orang. 
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7. Peta Pelayanan Jasa Kantor Pos Kota Metro 34100 

Tabel 2  . Peta Pelayanan Jasa Kantor Pos Kota Metro 34100 di 3 

Kabupaten/Kota 

No Nama Kantor  

Nomor 

Pendirian 
Singkatan Kabupaten 

1 Metro 34100 Met Metro 

2 Metrobantul 34125A Metbt Metro 

3 Punggur 34152 Pug Lampung Tengah 

4 Kotagajah 34153 Kog Lampung Tengah 

5 Ramanutara 34154 Rmu Lampung Tengah 

6 Seputihraman 34155 Sptr Lampung Tengah 

7 Seputihbanyak 34156 Spb Lampung Tengah 

8 Rumbia 34157 Rbi Lampung Tengah 

9 Seputih surabaya 34158 Sps Lampung Tengah 

10 Gunung sugih 34161 Gsg Lampung Tengah 

11 Bandar jaya 34162 Bdj Lampung Tengah 

12 Bandar agung 34163 Bdag Lampung Tengah 

13 Seputih mataram 34164 Sput Lampung Tengah 

14 Poncowati 34165 Pcw Lampung Tengah 

15 Trimurjo 34172 Tmj Lampung Tengah 

16 Bangun rejo 34173 Brj Lampung Tengah 

17 Kalirejo 34174 Kar Lampung Tengah 

18 Bandarsari 34175 Bdri Lampung Tengah 

19 Batanghari 34181 Bah Lampung Timur 

20 Sekampung 34182 Sk Lampung Timur 

21 Pugungraharjo 34183 Pur Lampung Timur 

22 Jabungmetro 34184 Jbm Lampung Timur 

23 Pekalonganmetro 34191 Pkl Lampung Timur 

24 Taman fajar 34193 Tf Lampung Timur 

25 Sukadana 34194 Skn Lampung Timur 

26 Sukarajametro 34195 Sme Lampung Timur 

27 Wayjepara 34196 Wje Lampung Timur 

28 Labuanmaringgai 34198 Lbm Lampung Timur 

29 Sribawono 34199 Siw Lampung Timur 

  Sumber : Kantor Pos Kota Metro 34100, 2009 

 

 

http://kantorpos.posindonesia.co.id/index.php?act=kprkrincian&Kprk=34100&PageNo=&sortby=Nama_Kantor&direction=
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8. Jenis pelayanan di Kantor Pos Metro 

a. Lalu-lintas berita, seperti surat, warkat pos biasa dan kilat, surat kilat 

khusus, Express Mail Service (EMS), Ratron (surat elektronik), surat 

tercatat. 

b. Lalu-lintas barang, seperti paket pos dalam dan luar negeri, paket pos 

kilat khusus. 

c. Lalu-lintas uang, seperti wesel pos biasa, wesel pos kilat, wesel pos 

berlangganan, wesel pos luar negeri, giro. 

d. Layanan tambahan atau retail, seperti layanan cek perjalanan, 

warmasif-Net, halo pos 161, penjualan benda-benda pos, pembayaran 

pensiun dari PT Taspen dan ASABRI, pembayaran gaji pegawai 

negeri, pembayaran pajak. 

 

E. Definisi Konseptual 

Kualitas pelayanan merupakan kemampuan perusahaan (pos kilat khusus) dalam 

memberikan pelayanan yang terbaik, sesuai dengan harapan pelanggan atau 

bahkan melebihinya. Dilandasi dengan prinsip-prinsip pelayanan yang tertuang 

dalam aturan dan ketentuan yang berlaku. Memahami kebutuhan pelanggan, yang 

dapat dinilai dengan cara membandingkan harapan pelanggan dengan kinerja 

perusahaan. 

 

Tolak ukur kualitas pelayanan yaitu kemampuan (reability) adalah kemampuan 

untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan terpercaya dan akurat, kepastian 
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(assurance) adalah pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan 

untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan, empati (emphaty) adalah 

kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan dapat 

memahami kebutuhan pelanggan, ketanggapan (responsiveness) adalah 

kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat, 

keadaan fisik (tangible) adalah penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel dan 

materi komunikasi yang dimiliki oleh perusahaan. (Kotler (dikutip Rangkuti, 

2002:29)) 

 

F. Operasional Variabel 

Dalam melakukan penelitian sangat diperlukan adanya identifikasi variabel, baik 

itu variabel terikat yang bersifat ditentukan (dependent) ataupun variabel bebas 

yang bersifat menentukan (independent). Identifikasi variabel akan digunakan 

sebagai permasalahan yang akan dibahas. 

 

 Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

atau konstruk dengan memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk 

mengukur konstruk tersebut. Untuk lebih mengoperasionalkan konsep-konsep 

yang digunakan, maka selanjutnya konsep-konsep tersebut dioperasionalkan.  
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 Pada penelitian ini definisi operasionalnya adalah sebagai berikut: 

 Tabel 3. Operasional Variabel Kualitas Pelayanan  

    

Variabel Dimensi Indikator 

Kualitas 

pelayana

n 1. Kemampuan/realibility 

daya jangkau pengiriman luas 
Perusahaan mudah untuk 

dihubungi 

Ketepatan pengiriman tiba 

2. Kepastian/assurance 

Petugas memberikan jaminan 

keamanan barang yang dikirim 
Petugas memberikan jawaban 

atas keluhan konsumen 
Pegawai memberikan 

tanggung jawab terhadap 

pengiriman barang 

3. Empati/emphaty 

Kemampuan karyawan 

menjalin hubungan baik 

dengan pelanggan 
Kewajiban biaya yang 

dikeluarkan dalam mendapat 

pelayanan 

4. Ketanggapan/responsiviness 

Kecepatan karyawan dalam 

menangani transaksi 
Karyawan sigap menjalankan 

tugas 

Kebutuhan pelanggan 

5. Keadaan fisik/tangible 

Kelengkapan sarana 

transportasi yang dimiliki 

perusahaan 
Kebersihan dan kenyamanan 

ruang tunggu para pelanggan 
Pemberian bukti terima barang 

(resi) untuk barang yang 

dikirim 

Seragam rapi 

Kelengkapan perangkat kerja 

Tersedianya tempat parkir 
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G. Metode Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder dan data  primer 

yang dikumpulkan dengan cara sebagai berikut : 

a. Data sekunder 

Mencatat data-data yang ada pada Kantor  Pos Kota Metro. Dan pengumpulan 

data dengan cara studi pustaka dan mengambil gambaran melalui literatur, jurnal 

dan lainnya.  

b. Data Primer 

Pengumpulan data menggunakan metode angket. Data di kumpulkan dengan cara 

menyebar daftar pertanyaan tertulis (quesioner) dengan model quesioner tertutup 

sehingga responden tidak mempunyai kesempatan untuk menjawab diluar 

jawaban yang telah disediakan kepada objek penelitian. Hal tersebut untuk 

mendapatkan data-data penilaian konsumen tentang kualitas pelayanan jasa pos di 

Kantor Pos Kota Metro. Kuisoner terdiri dari dua bagian yaitu:  

a. Kuisoner harapan konsumen. Data ini diperlukan untuk mengetahui 

harapan atau keinginan konsumen setelah menggunakan pelayanan yang 

ada sebagai tanggapan dan masukan kepada pihak penyedia jasa 

pelayanan. 

b. Kuisoner kinerja penyedia jasa. Data ini dikumpulkan untuk mengetahui 

penilaian konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak 
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penyedia jasa saat ini khususnya jasa pelayanan pos kilat khusus di Kantor 

Pos Metro 34100. 

Sedangkan data kuesioner yang diambil mencakup aspek-aspek: 

 1.  Reliability (keandalan), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.  

2.   Responsiveness (daya tanggap), yaitu kesediaan para staf untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan pelayanan yang tepat dan cepat.  

3.   Assurance  (jaminan), merupakan karyawan yang sopan dan berpengetahuan 

luas yang memberikan rasa percaya serta keyakinan.  

4.   Empathy (empati), mencakup kepedulian serta perhatian individual kepada 

para pengguna.  

5.   Tangibles  (bukti langsung), meliputi penampilan fisik, perlengkapan, 

pegawai, dan sarana komunikasi.  

 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi dengan demikian 

populasi bukan merupakan orang saja tetapi juga benda alam lainnya. Populasi 

bukan hanya jumlah yang ada pada subyek atau obyek yang dipelajari tetapi juga 

meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek 

tersebut. 
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2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi 

besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi 

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi. Jumlah sampel berdasarkan pendapat Roscoe 

seperti dikutip Sekaran (2000) bahwa ukuran sampel lebih besar dari 30 dan 

kurang dari 500 telah mencukupi untuk digunakan dalam sebuah penelitian. 

Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan insidental sampling yaitu teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan 

atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Dalam 

hal ini yang menjadi sampel adalah pelanggan atau konsumen Kantor Pos Kota 

Metro. 

 

3. Bentuk Kuesioner 

Kuesioner dirancang dalam bentuk tertutup dengan menggunakan skala likert 

yaitu dengan jenjang 5 sampai 1, dengan kriteria : 

a. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5 dengan kriteria Sangat Baik 

b. Jawaban Setuju (S) diberi nilai 4 dengan kriteria Baik 

c. Jawaban Netral (N) diberi nilai 3 dengan kriteria Biasa Saja 

d. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2 dengan kriteria Buruk 
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e. Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) diberi nilai 1 dengan kriteria Sangat 

Buruk 

4. Waktu Penyebaran Kuesioner 

Dalam penyebaran kuesioner kepada pengguna layanan jasa pos di Kantor Pos 

Kota Metro yang menjadi objek penelitian, dilakukan selama satu minggu dan 

waktu pelaksanaannya dari pukul 10.00 WIB sampai 13.00 WIB karena 

berdasarkan pengamatan penulis, pada waktu yang telah ditentukan adalah waktu 

dimana banyak pelanggan/konsumen yang menggunakan layanan jasa pos 

berkunjung ke Kantor Pos Kota Metro. 

 

2. Analisis Data 

a. Uji Validitas Kuesioner 

Tujuan dilakukannya pengujian validitas kuesioner adalah untuk mengetahui 

apakah kuesioner yang kan disebar kepada responden layak (valid) atau tidak 

disebar, dengan menggunakan rumus correlation product moment sebagai berikut 

: 

rxy =     
 ∑    ∑     ∑   

√    ∑      ∑        ∑     ∑   
 

Dimana : 

rxy = keeratan hubungan (korelasi) 

x = jumlah skor pertanyaan 
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y = jumlah skor total pertanyaan 

n = jumlah sample yang akan diuji 

Kriteria putusan :  

Jika  rhitung  ≥  rtabel, maka valid 

Jika  rhitung  <  rtabel, maka tidak valid  

b. Uji Realibilitas 

Menurut Simamora (2002:63), realibilitas adalah tingkat kehandalan kuesioner. 

Kuesioner yang realiabel adalah kuesioner yang apabila dicoba secara berulang-

ulang kepada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama. Untuk 

mengukur besarnya tingkatan reliabel digunakan rumus Alpha 

(Simamora,2002:77). 

r11 = (
 

   
) (   

∑  
 

  
 ) 

Keterangan : 

r11  = reliabilitas instument 

  
 

  = varian total 

K  = banyaknya jumlah pertanyaan 

∑  
  = jumlah varian butir 
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Dengan rumus varian 

  = 
∑  (

∑ 

 
)
 

 
 

Keterangan : 

n = jumlah sample 

x = nilai skor yang dipilih 

Kriteria putusan :   

Jika r11hitung ≥ rtabel, maka reliabel 

Jika r11hitung < rtabel, maka tidak reliabel 

c. Analisis Kuesioner 

Sebelum dilakukan uji kelayakan dan kehandalan kuesioner melalui uji validitas 

dan uji reliabelitas, penulis terlebih dahulu menyebar kuesioner kepada responden 

sebagai data perhitungan validitas dan reliabelitas. Karena penelitian ini 

menggunakan teknik sampel insidental, maka jumlah sampel awal yang akan 

diambil untuk di jadikan responden sebanyak 50 orang. Karena jumlah sampel 

berdasarkan pendapat Roscoe seperti dikutip Sekaran (2000) bahwa ukuran 

sampel lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 telah mencukupi untuk digunakan 
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dalam sebuah penelitian. Apabila hasil perhitungan kuesioner dengan jumlah 

responden sebanyak 50 orang dinyatakan tidak valid dan reliabel, maka jumlah 

responden akan ditambah hingga menghasilkan data yang valid dan reliabel. 

3. Analisis Kualitas Pelayanan 

Dalam konsep ini, pertama responden diminta untuk meranking kinerja, setelah 

itu merangking harapan konsumen terhadap kualitas pelayanan, metode ini 

menggunakan skala likert dengan 5 tingkat yaitu: 

a. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5 

b. Jawaban Setuju (S) diberi nilai 4 

c. Jawaban Netral (N) diberi nilai 3 

d. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2 

e. Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) diberi nilai 1 

 

Analisis berikutnya adalah menggunakan pendekatan teoritis dan konsep-konsep 

yang berhubungan dengan kualitas pelayanan, untuk mengetahui skor kualitas 

pelayanan dari Corin dan Taylor (Tjiptono, 2000:100) skor pelayanan dapat 

dihitung dengan rumus:  

Kualitas Pelayanan = skor kinerja – skor harapan. 

Jika skor = (+), maka dapat dinyatakan kualitas pelayanan sangat baik, kinerja 

yang diberikan melebihi harapan pelanggan. 

Jika skor = (0), maka dapat dinyatakan kualitas pelayanan baik, kinerja yang 

diberikan mampu memenuhi harapan pelanggan. 
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Jika skor = (-), maka dinyatakan kualitas pelayanan tidak baik, kinerja yang 

diberikan tidak mampu memenuhi harapan pelanggan. 

 

 


