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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN  

TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN  

PADA BAGIAN SALES COUNTER OFFICER JNE EXPRESS 

 

Oleh 

 

RIRIN ASTUTI 

 

 

Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha pada kegiatan yang 

sifatnya pemberi jasa. Peranan pelayanan akan lebih besar dan menentukan jika 

pada kegiatan jasa tersebut bersaing dalam persaingan pasar dan dapat menarik 

pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada bagian sales counter officer 

JNE Express. Metodologi penelitian yang dipakai adalah metodologi observasi 

atau pengamatan langsung, dokumentasi dan study pustaka, yaitu pengumpulan 

data dari berbagai jurnal online. Hasil penelitian yang di dapat setelah penulis 

melakukan penelitian dan pengamatan ialah pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan pada bagian sales counter officer JNE Express masih kurang 

baik pelayanannya. Hal ini dapat dilihat dari masih ditemukannya complain dari 

pelanggan. Menjalin hubungan dengan pelanggan perlu dilakukan oleh 

perusahaan agar produk dan pelayanan yang diberikan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Pelanggan yang merasa puas secara tidak langsung akan menciptakan 

loyalitas dan mendorong terjadinya rekomendasi dari mulut ke mulut maupun 

melalui media sosial lain yang dapat memperbaiki citra perusahaan dimata 

pelanggan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan menjadi fokus utama yang harus 

diperhatikan perusahaan. 

 

Kata kunci: Pelayanan, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan, JNE 

Express 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

THE EFFECT OF SERVICE QUALITY ON CUSTOMER SATISFACTION 

AT THE SALES COUNTER OFFICER JNE EXPRESS 

 

By 

 

RIRIN ASTUTI 

 

 

Service is the key to success in various business activities that are service 

providers. The role of services will be greater and determine if the service 

activities compete in market competition and can attract customers. This study 

aims to determine how the effect of service quality on customer satisfaction at the 

sales counter officer of JNE Express. The research methodology used is the 

methodology of observation or direct observation, documentation and literature 

study, namely collecting data from various online journals.The research results 

obtained after the authors conducted research and observations were the 

influence of service quality on customer satisfaction at the sales counter officer of 

JNE Express, the service was still not good. This can be seen from the complaints 

from customers are still being found. Establishing relationships with customers 

needs to be done by the company so that the products and services provided are in 

accordance with what is expected. Satisfied customers will indirectly create 

loyalty and encourage recommendations by word of mouth or through other 

social media that can improve the company's image in the eyes of customers. 

Therefore, the quality of service is the main focus that the company must pay 

attention to. 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha pada

kegiatan yang sifatnya pemberi jasa. Peranan pelayanan akan lebih besar dan

menentukan jika pada kegiatan jasa tersebut bersaing dalam persaingan pasar

dan dapat menarik pelanggan. Salah satu cara agar penjualan jasa lebih

unggul dibandingkan para pesaing adalah dengan memberikan pelayanan

yang berkualitas dan bermutu demi memenuhi tingkat kepentingan

pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan sendiri dapat diperoleh dari

perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh pelanggan

dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan.

Ibrahim (2019) menjabarkan pengertian kualitas pelayanan dari

beberapa ahli diantaranya ialah Tjiptono (2007) menguraikan bahwa kualitas

layanan adalah suatu bentuk upaya dalam memenuhi kebutuhan serta

keinginan konsumen dan ketepatan penyampaiannya dalam menyeimbangkan

harapan konsumen. Selain itu, Hermawan (2018) menyimpulkan bahwa

kualitas layanan merupakan rangkaian bentuk istimewa dari suatu produksi

atau pelayanan yang dapat memberikan kemampuan dalam memuaskan

kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan yang

menyediakan layanan, membutuhkan interaksi secara langsung antara

pelanggan dan pelaku usaha, faktor dari perilaku karyawan seperti sikap serta

keahlian dalam menyampaikan informasi merupakan hal terpenting yang

menjadi perbedaan cara melayani yang baik (Lovelock dan Wirtz, 2011).

JNE adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang

pengiriman barang atau logistik, yang mengutamakan pelayanan sebagai

bagain dari jasanya. Proses pengiriman barang pada JNE Express terkadang

menemui kesalahan teknis pada saat proses barang diterima sampai dengan

pengiriman. Oleh karena itu, jika terjadi kesahalan pada saat proses
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pelayanan maupun pengiriman, hal itu yang membuat para konsumen

mengalami ketidakpuasan. Kualitas layanan yang baik dapat meningkatkan

daya saing keuntungan karena dapat berpengaruh terhadap loyalitas

pelanggan. Sistem logistik dikatakan baik apabila dalam memenuhi kepuasan

pelanggan dapat melakukan kinerja perusahaan dengan waktu yang tepat dan

juga harga yang dapat bersaing. Pelayanan jasa logistik adalah kondisi

dimana pelanggan yaitu penerima barang dapat menerima barang dengan

tepat waktu, harga yang memadai, serta mendapatkan kemudahan dalam

mengakses informasi barang. Secara umum, yang diinginkan pelanggan dari

layanan logistik yaitu mutu yang tepat, jumlah yang tepat, waktu yang tepat,

tempat yang tepat, kesan yang tepat, harga yang tepat, dan informasi yang

tepat. Permasalahan yang penulis temui pada saat penelitian di JNE Express

yaitu terdapat beberapa konsumen yang mengeluh tentang pelayanan yang

didapatkan, terutama pelayanan saat akan mengirim barang.

Kualitas layanan menurut Panjaitan & Yuliati (2016) yang dikutip oleh

Ibrahim (2019) dapat memotivasi pelanggan untuk berkomitmen kepada

produk dan layanan tertentu yang untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Jenis kualitas pelayanan yang baik adalah jenis pelayanan yang memuaskan

dan sesuai dengan yang diharapkan pelanggan. Sedangkan jenis kualitas

pelayanan yang buruk adalah jenis pelayanan yang berada jauh dibawah

standar atau tidak sesuai dengan ekspektasi pelayanan yang diharapkan oleh

pelanggan. Kualitas pelayanan merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan,

baik tidaknya kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan produsen

dalam memenuhi harapan pelanggan secara konsisten.

Pelayanan merupakan bagian daripada kegiatan atau usaha. Pelayanan

juga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan apakah bisnis bertahan atau tidak.

Pelayanan menjadi kunci terutama dalam segi pengiriman jasa logistik.

Logistik atau jasa pengiriman menawarkan pengiriman produk kepada

pelanggan. Sistem pengiriman barang menjadi hal yang menarik guna

mendukung atau menghambat kemajuan e-commerce dari segi kualitas
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pelayanan terhadap konsumen. Layanan logistik menjadi sangat

uncontrolable mengingat lokasi Indonesia yang merupakan negara

kepulauan. Menurut Aulia E. Marianto, Ketua Asosiasi E-commerce

Indonesia (idEA) di tahun 2017, menyampaikan bahwa tantangan terberat

dari e-commerce di Indonesia adalah mengenai ketepatan waktu pengiriman

yang rendah. Rendahnya keepatan dikarenakan Indonesia merupakan negara

kepulauan yang luas. Sementara itu, untuk mengukur sebuah layanan

dikatakan berkualitas atau tidak, diperlukan dimensi kualitas pelayanan

(Nugroho, 2018)

Ibrahim (2019) menjabarkan pengertian kepuasan dari beberapa ahli

diantaranya ialah menurut Kotler dan Keller (2009) kepuasan merupakan

ungkapan dari perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul dari

perbandingan hasil kinerja suatu produk dengan harapan yang diyakini

tersebut. Sedangkan Tjiptono (2014) Lovelock dan Wright (2007)

mendefinisikan bahwa kepuasan adalah reaksi seseorang pascapembelian

sebuah produk atau kondisi emosional yang ditunjukkan berupa kemarahan,

ketidakpuasan, netralitas, kegembiraan dan kesenangan. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan yaitu situasi kognitif pembeli yang

berhubungan dengan kesepadanan (kesesuaian/kesenangan) atau

ketidaksepadanan (tidak senang) dari hasil yang diperoleh dengan

dibandingkan pengorbanan yang telah dilakukan.

Kepuasan pelanggan dalam menentukan dan memilih suatu produk

tidak terlepas dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan atas

jasa yang dihasilkan. Perusahaan dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan

pelanggan dengan meningkatkan kualitas pelayanan agar kepuasan pelanggan

meningkat, dan dengan cermat menentukan kebutuhan pelanggan sebagai

upaya perusahaan untuk memenui keinginan dan meningkatkan kepuasan

atas pelayanan yang diberikan. Menjalin hubungan dengan pelanggan perlu

dilakukan oleh perusahaan agar produk dan pelayanan yang diberikan sesuai

dengan apa yang diharapkan. Pelanggan yang merasa puas secara tidak
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langsung akan menciptakan loyalitas dan mendorong terjadinya rekomendasi

dari mulut ke mulut maupun melalui media sosial lain yang dapat

memperbaiki citra perusahaan dimata pelanggan. Oleh karena itu, kualitas

pelayanan menjadi fokus utama yang harus diperhatikan perusahaan.

Fokus utama penulis pada penelitian ini ialah pelayanan pada saat

pengiriman barang di JNE Express. Alasan penulis memilih lokasi penelitian

di JNE Express ialah karena perusahaan tersebut bergerak pada bidang

pelayanan jasa terkait pengiriman barang. JNE yang merupakan salah satu

perusahaan besar terkait jasa logistik banyak diminati oleh berbagai

kalangan. Baik dari kalangan remaja, dewasa, maupun orang tua saat ingin

mengirim barang. JNE Express menawarkan jasa pengecekan resi sehingga

barang yang sedang dikirim dapat terpantau perjalanannya. Penulis tertarik

untuk mengambil penelitian tentang pelayanan yang diterapkan oleh JNE

Express. Selain itu, melalui penelitian ini, penulis dapat memperoleh

informasi ketika melakukan penelitian tentang kepuasan pelanggan terkait

jasa pengiriman barang di JNE Express. Berdasarkan penjelasan yang telah

dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai

pelayanan di JNE Express. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian

dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan

Pelanggan Pada Bagian Sales Counter Officer JNE Express”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan

pada bagian sales counter officer JNE Express?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada bagian sales

counter officer JNE Express.
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1.4 Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan seperti di atas, Tugas Akhir ini mempunyai

kegunaan sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Diharapkan agar tugas akhir ini dapat menambah pengetahuan yang dapat

digunakan sebagai acuan pada penelitian yang sejenis, serta memberikan

informasi dan masukan pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang

berkaitan dengan kualitas pelayanan

B. Manfaat Praktis.

1. Bagi Penulis

Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan

wawasan serta pengembangan ilmu pengetahuan, kemampuan dan

keterampilan mahasiswa dibidang penanganan surat dan kearsipan

berdasarkan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah melalui

kegiatan penelitian ini.

2. Bidang Institusi

Menambah referensi perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Lampung.

3. Bagi Instansi/Organisasi

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai

masukan agar lebih meningkatkan kinerja dan efektivitas serta

memperhatikan pelayanan pada bagian sales counter officer JNE

Expess.

1.5 Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengambil

metodologi penelitian observasi, dokumentasi dan studi pustaka.
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1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada salah satu kantor cabang JNE

Express yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, No. 37. Kelurahan

Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dijabarkan oleh Moleong

(2021) yang dikutip oleh Hasan (2022) adalah jenis penelitian yang

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai

(diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-

cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

1.5.3 Sumber Data

Penulis menggunakan metode observasi untuk mendapatkan data

utama dari penelitian yang penulis lakukan. Sedangkan untuk

mendapatkan data pendamping atau data sekunder, metode yang

penulis gunakan untuk memperoleh data yaitu dengan menggunakan

metode dokumentasi dan metode studi pustaka dengan mengambil

jurnal yang bersumber dari internet.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

1.5.4.1  Observasi

Metode observasi yang penulis gunakan yaitu melakukan

pengamatan secara langsung kegiatan yang berkaitan dengan

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan

pada bagian sales counter officer JNE Express dan mencatat

hal-hal penting yang mendukung untuk penelitian.

1.5.4.2  Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan dokumentasi untuk

memperoleh data dari objek penelitian dengan mempelajari
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data, file-file atau dokumen lain yang menunjang penelitian,

serta dokumentasi kegiatan pengiriman barang dari mulai

menerima barang dari konsumen sampai dengan proses

pengiriman.

1.5.4.3  Studi Pustaka

Dalam penelitian ini penulis melakukan pencarian data untuk

memperoleh data tambahan pada penelitian dengan

mempelajari data, file-file atau dokumen lain yang dapat

menunjang penelitian. Studi Pustaka yang digunakan penulis

dalam menunjang pelaksanaan pengumpulan data bagi

penelitian yaitu bersumber dari jurnal internet.

1.6 Sitematika Penulisan

Penyusunan Tugas Akhir ini disusun dengan struktur penyusunan yang

sistematis dengan tujuan agar pembaca dapat membaca dan mempelajari

laporan Tugas Akhir ini dengan baik. Adapun susunan penulisan Tugas Akhir

yang dibuat adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Tugas Akhir

Bagian awal memuat halaman cover/sampul luar, abstrak dan abstract,

cover dalam, lembar persetujuan, lembar pengesahan, pernyataan

orisinalitas, riwayat hidup, persembahan, motto, prakata, daftar isi dan

daftar gambar.

2. Bagian Utama Tugas Akhir

Bagian utama terdiri atas bab dan sub bab tugas akhir yaitu sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang yang membahas

tentang pelayanan dan kualitas pelayan serta pentingnya pengaruh
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pelayanan bagi perusahaan JNE Express, rumusan masalah yang

berisi pertanyaan yang menjadi fokus penelitian penulis, yang

berisi rumusan kalimat yang menunjukkan suatu hasil atau sesuatu

yang akan diperoleh setelah penelitian dilakukan dan manfaat

penelitiannya, metode penelitian yang menjelaskan metode

penelitian yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data

penelitian, dan yang terakhir ialah sistematika penulisan yang berisi

kerangka penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori yang mendasari pembahasan secara

detail dalam penulisan Tugas Akhir.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI

Pada bab ini akan dibahas profil yang menjadi objek penelitian

penulis mulai dari sejarah singkat, visi dan misi, struktur

organisasi, fungsi dan tugas pengelola, serta tujuan organisasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan mengenai objek serta

analisis penetilian pada tugas akhir ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian

yang telah dilakukan. Kesimpulan memuat hal-hal yang sudah

dibahas pada bab-bab sebelumnya, mulai dari masalah yang ada

pada penelitian, analisis serta  hasil dari penyelesaian penelitian.

Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk

mengatasi masalah yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk

ruang lingkup penelitian.
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3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari tugas akhir ini berisi tentang daftar pustaka dan

lampiran.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Pelayanan

Pengertian pelayanan menurut para ahli yang diambil oleh Handoko

(2017:64) diantaranya ialah menurut Yoeti (2001) pelayanan adalah suatu

produk yang tidak nyata (intangible) dari hasil kegiatan timbal balik antara

pemberi jasa (producer) dan penerima jasa (customer) melalui suatu atau

beberapa aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Menurut Payne

(2000) pelayanan merupakan hal, cara atau melayani, menyediakan segala apa

yang diperlukan orang. Sedangkan menurut Fitzsimmons (2001) pelayanan

adalah suatu usaha yang bertujuan untuk memuaskan individu dengan

memenuhi kebutuhan (Needs) ataupun keinginan (wants) individu tersebut.

Menurut Kotler (2002) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik.

Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan

dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu

sendiri. Perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah

terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan

menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering

(Putro, 2014:2).

Berdasarkan penjelasan tentang pelayanan diatas, dapat diketahui

bahwa pelayanan merupakan suatu usaha dalam bentuk kegiatan atau tindakan

pemberian jasa dari satu pihak yang ditawarkan kepada pihak lain yang tidak

mengakibatkan kepemilikan apapun demi memenuhi kebutuhan pelanggan

dan bersifat timbal balik.  Pelayanan yang diberikansebuah  instansi bertujuan

untuk memuaskan pelanggan agar dapat memenuhi kebutuhan dan meraih

keuntungan bagi perusahaan yang mempunyai pelayanan yang baik.
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Menurut Payne (2000) yang dikutip oleh Handoko (2017:64),

pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa sangat penting bagi

perusahaan yang menghasilkanjasa karena :

a. Pengguna jasa merupakan sumber pendapatan perusahaan karena

pengguna jasa membayar jasa yang dijual.

b. Kompensasi yang semakin hebat pada saat ini seiring dengan kemajuan

teknologi.

c. Hubungan erat antara jasa denganpengguna jasa karena jasa dan pengguna

jasa merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan.

d. Masyarakat semakin kritis, semakin maju dan semakin mengetahui hak-

hak untuk dilayani dengan sebaik-baiknya.

e. Pelayanan merupakan produk kerjasama ketertiban satu unit kerja dengan

unit kerja lainnya yang memerlukan perilaku dan sikap kerjasama dari

para petugas.

Herlistyani (2012) menyatakan bahwa dalam proses pelayanan sendiri

terdapat upaya saling memberi dan menerima suatu informasi. Karena apabila

telah terjadi timbal balik dan memberikan suatu manfaat yang positif maka hal

tersebut akan menimbulkan sesuatu yang bisa meningkatkan kepercayaan. Jika

pelanggan percaya, berarti dia merasa puas dan kebutuhan yang dia butuhkan

dan harapkan telah terpenuhi, sehingga secara otomatis akan muncul loyalitas

atau kesetiaan dalam diri pelanggan tersebut (Armanto,2018:1284-1285).

Dengan mengetahui tentang pelayanan, diharapkan masyarakat dapat

mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk dilayani dengan baik. Suatu

instansi yang memiliki pelayanan yang baik dan memuaskan pelangan dapat

menimbulkan rasa kepercayaan dan loyalitas dalam diri pelanggan. Tidak

hanya tentang pelanggan yang merasa puas, perusahaan juga mendapatkan

keuntungan tersendiri yang tentu saja memuaskan jika pelanggan memiliki

rasa kepercayaan yang tinggi kepada instansi sampai timbulnya rasa loyalitas

pada pelanggan.
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2.2 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan menurut Kotler (2008) yang dikutip oleh Lubis

(2017:234) adalah sebuah kinerja yang dapat ditawarkan oleh seseorang

kepada orang lain. Kinerja ini dapat berupa tindakan yang tidak berwujud

serta tidak berakibat pada kepemilikan barang apapun dan terhadap siapapun.

Menurut Tjiptono (2000) yang dikutip oleh Prasetio (2012:2) kualitas

memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Perusahaan yang

tingkat kepuasan pelanggannya tinggi menyediakan tingkat pelayanan yang

tinggi pula.

Menurut Kotler (2002) Terdapat hubungan yang erat antara kualitas

pelayanan, kepuasan pelanggan, dan profibilitas perusahaan. Semakin tinggi

tingkat kualitas pelayanan menyebabkan semakin tingginya kepuasan

pelanggan dan juga mendukung harga yang lebih tinggi serta biaya yang lebih

rendah (Prasetio, 2012:2).

Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh

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 keramahtamahan

yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk

kepuasan konsumen (Putro, 2014:2).

Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara

membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata di

terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya di harapkan atau

inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Hubungan

antara produsen dan konsumen menjangkau jauh melebihi dari waktu

pembelian ke pelayanan purna jual, kekal abadi melampaui masa kepemilikan

produk. Perusahaan menganggap konsumen sebagai raja yang harus dilayani

dengan baik, mengingat dari konsumen tersebut akan memberikan keuntungan

kepada perusahaan agar dapat terus hidup (Putro, 2014:2).
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Pelanggan adalah sumber dari suatu organisasi terutama yang bergerak

dibidang pemberian jasa. Setiap organisasi harus memberikan pelayanan yang

baik kepada pelanggan, karena kesejahteraan perusahaan, gaji karyawan, dan

kelangsungan pekerjaan bergantung kepada pelanggan. Maka dari itu, kualitas

pelayanan perlu ditingkatkan agar para pelanggan merasa puas memakai

produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan.

2.3 Dimensi Kualitas Pelayanan

Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman

(Kotler, 2002:499. Dalam Sriwidodo, 2010:166-167) yaitu:

a. Reliability (Keandalan/kemampuan mewujudkan janji), yaitu kemampuan

perusahaan dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat

dan terpercaya. Kinerja yang harus sesuai dengan harapan pengguna

berarti ketepatan waktu.

b. Responsiveness (ketanggapan dalam memberikan pelayanan) yaitu

kemampuan untuk memberikan jasa dengan tanggap dan kesediaan

penyedia jasa terutama sifatnya untuk membantu konsumen serta

memberikan pelayanan yang tepat sesuai kebutuhan konsumen. Dimensi

ini menekankan pada sikap penyedia jasa yang penuh perhatian, cepat dan

tepat dalam menghadapi permintaan, pertanyaan, keluhan dan masalah

konsumen.

c. Assurance (keyakinan atau kemampuan memberikan jaminan pelayanan)

yaitu kemampuan penyedia jasa untuk membangkitkan rasa percaya dan

keyakinan diri konsumen bahwa pihak penyedia jasa terutama

karyawannya mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumennya.

Mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat

dipercaya yang dimiliki oleh para karyawan.
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d. Empathy (memahami keinginan konsumen) yaitu perhatian secara

individual terhadap pelanggan seperti kemudahan untuk berkomunikasi

yang baik dengan para karyawan dan usaha perusahaan untuk memahami

keinginan dan kebutuhanpelanggan.

e. Tangibles (tampilan fisik pelayanan) yaitu kemampuan perusahaan dalam

menunjukkan eksistensinya pada pihak luar. Penampilan dan kemampuan

sarana dan prasarana fisik perubahan serta keadaan lingkungan sekitarnya

merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa.

2.4 Prinsip Pelayanan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Nomor:

KEP/25/PAN/2/2005 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah maka untuk memudahkan

penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan diperlukan

pedoman umum yang digunakan sebagai acuan bagi Instansi, Pemerintah

Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengetahui tingkat

kinerja unit pelayanan di lingkungan instansi masing-masing. Oleh karena itu,

penetapan unsur penilaian telah didahului dengan penelitian yang

dilaksanakan atas kerja sama Kementerian PAN dengan BPS. Dari hasil

penelitian diperoleh 48 (empat puluh delapan) unsur penting yang mencakup

berbagai sektor layanan yang sangat bervariasi dan dari hasil pengujian

akademis/ilmiah diperoleh 14 (empat belas) unsur yang dapat diberlakukan

untuk semua jenis pelayanan, untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat

unit pelayanan (Rinaldi, 2012).

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam

keputusan Men. PAN. Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian

dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan, valid” dan “realiable”,

sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks

kepuasan masyarakatadalah sebagai berikut:
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1. Prosedur pelayanan,

2. Persyaratan Pelayanan,

3. Kejelasan petugas pelayanan,

4. Kedisiplinan petugas pelayanan,

5. Tanggung jawab petugas pelayanan,

6. Kemampuan petugas pelayanan,

7. Kecepatan pelayanan,

8. Keadilan mendapatkan pelayanan

9. Kesopanan dan keramahan petugas,

10. Kewajaran biaya pelayanan,

11. Kepastian biaya pelayanan,

12. Kepastian jadwal pelayanan,

13. Kenyamanan lingkungan,

14. Keamanan Pelayanan.

2.5 Kepuasan Pelanggan

Pengertian kepuasan pelanggan menurut para ahli yang dipakai oleh

Lubis (2017:235) diantaranya ialah menurut Kotler & Keller (2007) kepuasan

pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja

atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Kepuasan

konsumen (Maulana, 2016:115).

Produk jasa berkualitas mempunyai peranan penting ntuk membentuk

kepuasan pelanggan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan,

maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi. Bila kepuasan

pelanggan semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keunungan bagi badan

usaha tersebut. Demikian pula sebaliknya jika tanpa ada kepuasan, dapat

mengakibatkan pelanggan pindah ke produk lain (Musanto, 2004:125)

Tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang

diasakan dengan harapan. Dengan demikian, harapan pelanggan melatar

belakangi mengapa dua organisasi pada jenis bisnis yang sama dapa dinilai
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berbeda oleh pelanggannya. Dalam konteks kepuasan pelangan, umumnya

harapan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang

akan diterimanya. Harapan mereka dibentuk oleh pengalaman pembelian

dahulu, komentar teman dan kenalannya serta janji dari perusahaan tersebut.

Harapan-harapan pelanggan ini dari waktu ke waktu berkembang seiring

dengan semakin bertambahnya pengalaman pelanggan (Musanto, 2004:125).

Jahanshahi (2011) menyatakan bahwa kepuasan akan tetap menjadi

komponen yang sangat penting dalam mencapai kesetiaan konsumen, sangat

sulit memperoleh kesetiaan konsumen tanpa terlebih dahulu memperoleh

kesan pertama yang disebut sebagai kepuasan. Oleh karena itu, faktor-faktor

yang berpengaruh terhadap kepuasan yaitu kualitas produk dan kualitas

layanan perlu mendapat perhatian pimpinan (Permana, 2013:119).

Bagan 1. Konsep Kepuasan Pelanggan

Sumber: Musanto, 2004

Faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan menurut

Setiawan (2012) yang dikutip oleh Wijaya (2017:1-2) yaitu:

a. Harga

Harga merupakan jumlah uang yang diperlukan sebagai penukar dari

produk dan jasa (Laksana, 2008). Sedangkan menurut Kotler & Keller

Tujuan Perusahaan
Kebutuhan dan Keinginan

Pelanggan
Produk/Jasa

Nilai Produk Bagi
Pelanggan

Kebutuhan dan Keinginan
Pelanggan

Tingkat Kepuasan Pelanggan
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(2009), harga adalah nilai uang untuk menghasilkan pendapatan dan biaya.

Selain itu, menurut Daryanto (2013) harga adalah jumlah uang yang

ditagihkan untuk suatu produk atau sejumlah nilai yang dipertukarkan

konsumen untuk manfaat memiliki atau menggunakan produk. Hal ini

berarti bahwa harga merupakan sejumlah uang yang akan dikeluarkan oleh

konsumen untuk mendapat barang atau jasa yang diinginkan. Konsumen

akan sangat sensitive mengenai harga karena konsumen akan

membandingkan harga dengan apa yang didapat.

b. Kualitas pelayanan

Pengertian pelayanan menurut Kotler (2003) yaitu setiap tindalam atau

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu piha kepada pihak lain pada

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Selain itu, menurut Lovelock (2002) didefinisikan sebagai kegiatan

ekonomi yang menciptakan dan memberikan manfaat bagi konsumen pada

waktu dan tempat tertentu, sebagai hasil dan tindakan mewujudkan

perubahan yang diinginkan dalam diri atau atas nama penerima jasa

tersebut. Dengan kata lain, pelayanan sebagai tindakan yang menciptakan

manfaat mewujudkan perubahan yang diinginkan konsumen sehingga

pelayanan memberikan nilai tersendiri bagi konsumen.

c. Kualits produk

Kotler & Keller (2009) berpendapat bahwa kualitas produk adalah

karakteristik dan fitur dari suatu produk yang bergantung pada

kemampuan untuk memuaskan kebutuhan konsumen yang dinyatakan atau

tersirat. Demikian juga menurut Kotler dan Amstrong (2012) kualitas

produk merupakan kemampuan suatu prosuk dalam memenuhi fungsinya.

Dapat disimpulkan bahwa produk yang semakin memenuhi harapan dan

kebutuhan konsumen akan semakin berkualitas.

Indikator untuk mengukur kepuasan pelanggan menurut Yuliarmi dan

Riyasa (2007) yang dikutip oleh Panjaitan (2016:271) adalah :
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a. Kesesuaian kualitas pelayanan dengan tingkat harapan.

b. Tingkat kepuasan apabila dibandingkan dengan yang sejenis.

c. Tidak ada pengaduan atau complain yang dilayangkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen mengatakan

bahwa kepuasan konsumen sangat bergantung kepada persepsi dan harapan

konsumen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan

konsumen (Ofela, 2016:5) antara lain:

a. Faktor Personal

Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang

dirasakan konsumen ketika sedang mencoba melakukan transaksi

dengan produsen produk.

b. Faktor Situasi

Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan

maupun pesaing- pesaingnya.

Perusahaan jasa harus dapat mengetengahkan secara konsisten jasa

yang berkualitas lebih tinggi daripada parapesaingnya. Pelanggan (konsumen)

memilih penyedia jasa dengan membandingkan pelayanan yang dirasakan

(perceived services) dengan yang diharapkan (expected services). Jika

pelayanan yang dirasakan berada dibawah yang diharapkan, makatimbul suatu

ketidak puasaan pelanggan, rasa kepercayaan pelanggan terhadap penyedia

jasa menjadi berkurang (hilang),pendapatan perusahaan menurun danakhirnya

membahayakan kelangsunganhidup usahanya. Sebaliknya jika pelayanan yang

dirasakan sama atau lebih besar dari yang diharapkan, maka pelanggan merasa

puas. Mereka akan menggunakan kembali jasa tersebut dan memberitahukan

kepada yang lain, sehingga menjadi alat promosi yang efektif, dan

kelangsungan hidup perusahaan menjadi lebih terjamin. Oleh karena itu

penyedia jasa harus dapat mengidentifikasikan keinginan konsumen dalam hal

kualitas pelayanan secara umum maupun khusus (Handoko, 2017:66).
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Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat,

diantaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis,

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas

pelanggan, dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang

menguntungkan bagi perusahaan (Mardikawati, 2013:68).

Dampak bagi perusahaan dari timbulnya rasa ketidakpuasan pelanggan

akibat pelayanan yag diberikan salah satunya ialah timbulnya rasa malas

memakai kembali jasa atau produk yang ditawarkan oleh perusahaan terlepas

dari bagus atau tidaknya produk atau jasa yang diberikan. Disinilah

pentingnya pelayanan yang baik dan memuaskan kepada konsumen agar

mereka menjadi pelanggan karena merasa senang. Berikanlah layanan yang

menyenangkan dan responsif terhadap apapun keinginan pelanggan termasuk

keluhan yang disampaikan.

2.6 Loyalitas Pelanggan

Loyalitas dapat diartikan sebagai kesetiaan, yaitu kesetiaan seseorang

terhadap suatu objek. Loyalitas dalam konteks bisnis yaitu untuk

menggambarkan kesediaan pelanggan agar senantiasa menggunakan produk

perusahaan dalam jangka panjang, apalagi jika menggunakannya secara

eksklusif, dan merekomendasikan produk-produk perusahaan kepada teman

dan rekannya. Loyalitas pelanggan melampaui perilaku dan mencakup

preferensi, kesukaan, dan itikad di masa mendatang (Trianah, 2017:114).

Hasan (2009) mendefinisikan loyalitas pelanggan sebagai orang yang

membeli, khususnya yang membeli secara teratur dan berulang-ulang.

Pelanggan merupakan seseorang yang terus menerus dan berulang kali datang

ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki

suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa

tersebut. Menurut Tjiptono (2011), sesungguhnya pelanggan yang loyal

sangatlah bernilai bagi perusahaan dan pada umumnya pesaing sulit untuk

merebut mereka. Selain itu, mereka juga bisa menjadi pengiklan perusahaan,
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artinya mereka dapat memberikan rekomendasi dan keuntungan yang sangat

besar bagi perusahaan, karena mempengaruhi pola pembelian pelanggan dan

rekomendasi gratis yang diberikan pelanggan kepada orang lain (Trianah,

2017:114-115).

Pelanggan (customer) berbeda dengan konsumen (consumer), seseorang

dapat dikatakan sebagai pelanggan apabila orang tersebut mulai membiasakan

diri untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh badan usaha.

Kebiasaan tersebut dapat dibangun melalui pembelian berulang-ulang dalam

jangka waktu tertentu, apabila dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan

pembelian ulang maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelanggan

tetapi sebagai orang pembeli atau konsumen (Putro, 2014:4).

Loyalitas berkembang mengikuti tiga tahap, yaitu kognitif, afektif, dan

konatif. Biasanya pelanggan menjadi setia lebih dulu pada aspek kognitifnya,

kemudian pada aspek afektif, dan akhirnya pada aspek konatif. Ketiga aspek

tersebut biasanya sejalan, meskipun tidak semua kasus mengalami hal yang

sama (Mardalis, 2005:112-113).

1. Tahap pertama: Loyalitas Kognitif

Pelanggan yang mempunyai loyalitas tahap pertama ini menggunakan

informasi keunggulan suatu produk atas produk lainnya. Loyalitas

kognitif lebih didasarkan pada karakteristik fungsional, terutama biaya,

manfaat dan kualitas. Jika ketiga faktor tersebut tidak baik, pelanggan

akan mudah pindah ke produk lain. Pelanggan yang  hanya

mengaktifkan tahap kognitifnya dapat dihipotesiskan sebagai pelanggan

yang paling rentan terhadap perpindahan karena adanya rangsangan

pemasaran.

2. Tahap kedua: Loyalitas Afektif

Sikap merupakan fungsi dari kognisi pada periode awal pembelian (masa

sebelum konsumsi) dan merupakan fungsi dari  sikap  sebelumnya

ditambah dengan kepuasan di periode berikutnya (masa setelah
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konsumsi). Munculnya loyalitas afektif ini didorong oleh faktor kepuasan

yang menimbulkan kesukaan dan menjadikan objek sebagai preferensi.

Kepuasan pelanggan berkorelasi tinggi dengan niat pembelian ulang di

waktu mendatang. Pada loyalitas afektif, kerenta- nan pelanggan lebih

banyak terfokus pada tiga faktor, yaitu ketidakpuasan dengan merek yang

ada, persuasi dari pemasar maupun pelanggan merek lain, dan upaya

mencoba produk lain.

3. Tahap ketiga: Loyalitas Konatif

Konasi menunjukkan suatu niat atau komitmen untuk melakukan sesuatu.

Niat merupakan fungsi dari niat sebelumnya (pada masa sebelum

konsumsi) dan sikap pada masa   setelah konsumsi. Maka loyalitas

konatif merupakan suatu loyalitas yang mencakup komitmen mendalam

untuk melakukan pembelian.

4. Tahap keempat: Loyalitas Tindakan

Aspek konatif atau niat untuk melaku- kan berkembang menjadi perilaku

dan tindakan. Niat yang diikuti oleh motivasi, merupakan kondisi yang

mengarah pada kesiapan bertindak dan keinginan untuk mengatasi

hambatan dalam melakukan tindakan tersebut. Jadi loyalitas itu dapat

menjadi kenyataan melalui beberapa tahapan, yaitu pertama sebagai

loyalitas kognitif, kemudian loyalitas afektif, dan loyalitas konatif, dan

akhirnya sebagai loyalitas tindakan.

Pelanggan yang terintegrasi penuh pada tahap loyalitas tindakan dapat

dihipotesiskan sebagai pelanggan yang rendah tingkat kerentanannya untuk

berpindah ke produk lain. Dengan kata lain, loyalitas tindakan ini hanya

sedikit bahkan  sama  sekali  tidak memberi peluang pada pelanggan untuk

berpindah ke produk lain. Pada loyalitas konasi dan tindakan, kerentanan

pelanggan lebih terfokus pada faktor persuasi dan keinginan untuk mencoba

produk lain.
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Loyalitas pelanggan merupakan kesetiaan pelanggan terhadap penyedia

jasa yang telah memberikan pelayanan kepadanya. Menurut Tjiptono (2011)

yang dikutip oleh Trianah (2017), loyalitas dapat diukur dengan 3 indikator,

yaitu:

a. Repeat, pelanggan tidak terpengaruh jasa yang ditawarkan oleh pihak lain

dan tetap melakukan pembelian ulang.

b. Retention, apabila pelanggan membutuhkan produk (barang atau jasa),

disediakan oleh penyedia produk yang bersangkutan dalam upaya untuk

mempertahankan pelanggan (ketersediaan produk).

c. Referral, apabila jasa yang diterima memuaskan, maka pelanggan akan

memberitahukan kepada pihak lain, dan sebaliknya apabila ada

ketidakpuasan atas pelayanan yang diterima, ia tidak akan berbicara pada

pihak lain, tetapi justru akan memberitahukan layanan yang kurang

memuaskan tersebut kepada pihak penyedia jasa (kepuasan pelanggan).

Kotler, Hayes dan Bloom (2002) yang dikutip oleh Mardalis (2005:111)

menyebutkan ada enam alasan mengapa suatu institusi perlu mendapatkan

loyalitas pelanggannya, yaitu:

1. Pelanggan yang ada lebih prospektif, artinya pelanggan loyal akan

memberi keuntungan besar kepada institusi.

2. Biaya mendapatkan pelanggan baru jauh lebih besar dibandingkan

menjaga dan mempertahankan pelanggan yang ada.

3. Pelanggan yang sudah percaya pada institusi dalam suatu urusan akan

percaya juga dalam urusan lainnya.

4. Biaya operasi institusi akan menjadi efisien jika memiliki banyak

pelanggan loyal.
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5. Institusi dapat mengurangkan biaya psikologis dan sosial dikarenakan

banyak pelanggan lama telah mempunyai banyak pengalaman positif

dengan institusi.

6. Pelanggan loyal akan selalu membela institusi bahkan berusaha pula untuk

menarik dan memberi saran kepada orang lain untuk pelanggan.

Loyalitas dari pelanggan, faktanya tidak hanya sekedar tentang layanan

atau produk saja, tetapi juga merupakan hasil dari membangun emosi

kedekatan dan kepercayaan yang mereka rasakan. Loyalitas pelanggan sangat

penting artinya bagi perusahaan yang menjaga kelangsungan usahanya

maupun kelangsungan kegiatan usahanya. Selanjutnya pada tahap berikutnya

pelanggan yang loyal tersebut akan memperluas kesetiaan mereka pada

produk-produk atau jasa-jasa lain pada perusahaan yang sama, dan pada

akhirnya mereka adalah konsumen yang setia pada produsen atau perusahaan

tertentu untuk selamanya.
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BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI

3.1 Profil dan Sejarah Singkat JNE Express

Gambar 1. Profil JNE Express

Sumber: Dokumentasi JNE Express

1. Nama Perusahaan : JNE Express

2. Telepon : (0721) 8600018

3. Email : tkg.sales-channel@jne.co.id

4. Alamat : Jl. Soekarno Hatta, No. 37. Kelurahan

Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian,

Kota Bandar Lampung

5. Klasifikasi Usaha : Penanganan kegiatan kepabeanan impor

kiriman barang, dokumen serta pengantaran

dari luar negeri ke Indonesia maupun

pengantaran antar provinsi di Indonesia.
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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 Kong yang 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.

3.2 Visi dan Misi

3.2.1 Visi

Menjadi perusahaan logistic terdepan di negeri sendiri yang berdaya

saing global.

3.2.2 Misi

Untuk memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten.
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Selain visi dan misi diatas, PT. TIKI JNE Cabang Utama Lampung juga

memiliki nilai dasar bagi perusahaan, yaitu:

1. Jujur,

2. Disiplin,

3. Tanggung jawab, dan

4. Visioner.

3.3 Struktur Organisasi Institusi

Gambar 2. Struktur Organisasi JNE Express

Sumber: JNE Express

3.4 Fungsi dan Tugas Pengelola

Dalam menjalankan kegiatan perusahaan diperlukan struktur organisasi

serta uraian tugas yang jelas dari setiap orang atau unit organisasi yang terlibat

dalam organisasi. Dengan demikian diharapkan adanya suatu kejelasan arah

dan koordinasi untuk mencapai tujuan perusahaan dan masing-masing personil

mengetahui dengan jelas darimana mereka mendapat perintah dan kepada

siapa mereka harus mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya.
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A. Head of Branch

Tugas dan tanggung jawab head of branch yaitu:

1. Bertanggung jawab sepenuhnya atas berjalannya aktifitas perusahaan.

2. Merencanakan system bekerja yang secara terpadu dan terarah.

3. Memberikan pengarahan pada bawahan.

4. Mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan yang terjadi di

perusahaan.

B. Deputy Head of Branch

Tugas dan tanggung jawab deputy head of branch yaitu:

1. Memeriksa dan memyetujui rencana program kerja dan anggaran

perusahaan secara keseluruhan.

2. Mengawasi jalannya kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan yang

telah ditetapkan.

C. Head Unit Finance

Tugas dan tanggung jawab head unit finance yaitu:

1. Memimpin dan mengkoorfinir seluruh aktivitas keuangan perusahaan.

2. Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas yang dibebankan

kepada finance & accounting senior manager dan general affairs

manager.

D. Head Unit Accounting

Tugas dan tanggung jawab head unit accounting yaitu:

1. Membuat catatan harian dan buku kas.

2. Mengklasifikasi piutang perusahaan.

3. Menerima dan mengarsipkan bukti-bukti penerimaan.

4. Bertanggung jawab terhadap uang perusahaan termasuk dana cadangan

perusahaan di bank dengan atas nama perusahaan.
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E. Head Unit HC (Human Capital)

Tugas dan tanggung jawab head unit human capital yaitu:

1. Bertanggung jawab mengenai perekrutan karyawan atas izin direktur.

2. Bertanggung jawab mengenai data-data karyawan.

3. Bertangggung jawab mengenai pembagian gaji karyawan.

4. Bertanggung jawab terhadap karyawan yang mengajukan pinjaman

uang.

F. Head Unit GA (General Affair)

Tugas dan tanggung jawab head unit general affair yaitu bertanggung

jawab melakukan pengadaan, control dan pemeliharaan kelengkapan

kantor.

G. Head Unit IT (Information Technology)

Tugas dan tanggung jawab head unit information technology yaitu

bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan pemeliharaan teknologi

informasi hardware dan software.

H. Marketing Officer

Tugas dan tanggung jawab marketing officer yaitu:

1. Melakukan analisa dan evaluasi atas produk, jasa serta tarif dan

memberikan usulan pengembangannya.

2. Melakukan analisa dan evaluasi atas produk, jasa serta tarif dari

perusahaan pesaing dalam usaha memberikan masukan sehubungan

dengan pengembangan produk yang sudah ada maupun penciptaan

produk baru.

3. Melaksanakan kerja sama pengembangan produk, jasa, serta tarif

dengan pihak lain sepanjang telah mendapatkan persetujuan dewan

direksi.



29

I. Sales Retail

Tugas dan tanggung jawab sales retail yaitu bertanggung jawab terhadap

penjualan yang bersifat retail, termasuk di dalamnya counter, kantor

perwakilan, dan agen, serta melakukan sosialisasi, market, dan branding.

J. Sales Corporate

Tugas dan tanggung jawab sales corporate yaitu bertanggung jawab

terhadap penjualan bersifat korporat dan kredit serta melakukan sosialisasi,

market, dan branding.

K. Head Unit Inbound

Tugas dan tanggung jawab head unit inbond yaitu:

1. Memeriksa dan memastikan kiriman yang diterima dari petugas

bandara.

2. Melakukan pengecekan data atau barang yang akan dikirim dengan

memastikan bagian atau kemasan dalam keadaan utuh dan baik.

3. Bertanggung jawab terhadap kiriman selama dalam perjalanan.

4. Melakukan langkah-langkah antisipasi bila terjadi masalah dalam

perjalanan.

L. Head Unit Outbound

Tugas dan tanggung jawab head unit outbound yaitu:

1. Melakukan penerimaan hasil pick up dari petugas pick up.

2. Memastikan data dan barang yang akan dikirim telah sesuai.

3. Melakukan pemeriksaan dan penyegelan atas kiriman HVS dan

packing bila diperlukan.

4. Menandatangani pick up order sebagai bukti serah terima barang dari

petugas pick up kepada petugas outbound.
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M. Kegiatan Umum Perusahaan

JNE Express bergerak di bidang jasa usaha pengiriman paket barang dan

dokumen yang meliputi wilayah dalam negeri dan luar negeri. Adapun

kegiatan dan jasa yang dihasilkan JNE Express adalah sebagai berikut:

1. Jasa Kurir dalam Negeri dan Intra Kota

Dengan keberadaan jaringan dalam negeri yang dapat diandalkan,

JNE menjamin kecepatan pengantaran ke seluruh wilayah di

Indonesia. Beroperasi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. JNE

menawarkan waktu penjemputan dantransit yang cepat dan fleksibel

kepada pelanggan.

2. Jasa Kurir Luar Negeri

JNE memindahkan dokumen hingga paket besar ke berbagai tujuan di

seluruh dunia dengan kecepatan dan kehandalan yang teruji. JNE juga

melayani pengantaran khusus untuk kiriman peka waktu hingga tujuan

akhir. Semua kiriman di monitor setiap saat melalui program situs JNE

oleh para timnya secara profesional.

3. Jasa Kargo Laut dan Udara

Kecepatan dan keamanan serta keakuratan kegiatan impor dan ekspor

adalah jaminan JNE kepada pelanggan untuk keperluan jasa kargo

laut dan udara. Dengan jaringan luas dan strategis di berbagai negara,

JNE memiliki sumber dayadan kemampuan menangani pengiriman

kargo laut dan udara kemana saja setiap saat.

4. Jasa Layanan Kepabeanan

Antisipasi dan persiapan proses kepabeanan telah ditangani sepenuhnya

untuk menghindari keterlambatan. Pengalaman telah menjadikan JNE

dipilih oleh institusi pemerintah dan non permerintah untuk menangani

distribusi dan kepabeanan untuk proyek-proyek mereka.



31

5. Jasa Perpindahan Angkutan Darat Pergudangan

JNE menyediakan jasa perpindahan dan pengepakan barang seluruh isi

kantor,pabrik, galeri atau rumah untuk memindahkannya ke lokasi baru

serta membuka pengepakan. JNE mengadakan kunjungan untuk

mendiskusikan pengemasan, pengepakan serta pengaturan transpotasi

angkutan yang tepat sampai ke tujuan.

6. Logistik dan Distribusi

Dengan lebih dari 50 kantor cabang dan lebih dari 150 depot

pengantaran di berbagai kota di Indonesia, JNE dapat melayani tepat

dan cepat pengelolaanlogistik dan pengantaran bagi banyak perusahaan

terkemuka. Selain memiliki tim profesional, JNE dapat melayani

pelanggan dengan fleksibel sesuai kebutuhannya.

7. Jasa Penjemputan Bandara

Bertujuan untuk menjamin kelancaran proses kedatangan, transit atau

keberangkatan para pelanggan, JNE menyediakan jasa pendamping

melalui proses imigrasi dan kepabeanan. Mengatur transportasi

penginapan, serta reservasi tiket, membantu pelanggan menghindari

keterlambatan dan antrian yang tidak perlu.

N. Logo dan Makna Logo

Logo perusahaan merupakan gambaran dari identitas sebuah perusahaan,

adapun logo PT. TIKI JNE adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Logo Perusahaan

Sumber: JNE Express
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Arti logo JNE :

Dari logo JNE terdapat garis dimulai dari datar dan kecil (awal)

dan besar meruncing (akhir) diartikan sebagai usaha yang dimulai dari

awal (starting point) yang datar dan kecil berkembang menjadi besar

dengan selalu memperhatikan ketajaman dan keakuratan (gambar garis

meruncing) atau dengan kata lain peningkatan kualitas dan kuantitas

yang baik. Warna merah mencerminkan semangat, kekuatan, dinamis,

dan amisi yang terus meningkat.

Garis yang melengkung mengartikan fleksibilitas, dan juga

mencerminkan jalur dan jaringan yang luas dan sesuai dengan visi yang

junjung oleh perusahaan. Garis melengkung yang menembus huruf “E”

mencerminkan suatu perjalanan waktu yang mendapat anugerah dari

Allah SWT yang sampai ini masih bertahan dan berkembang untuk terus

memperkuat posisi perusahaan. Dan jika logo itu diputar 45° keatas

maka garis melengkung pada warna merah akan berubah bentuk

menjadi angka satu atau biasa disebut dengan eka dengan harapan dapat

sesuai dengan ide dasar untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri

dan juga dalam dunia internasional.

Dengan satu garis melengkung yang mempunyai banyak arti serta

dari nama perusahaan tersebut mencerminkan suatu efektifitas, efisiensi,

dan fleksibilitas serta dapat sejalan dengan misi perusahaan. Dengan

berbekal motto perusahaan “EXPRESS” dapat lebih memperkuat

tampilan logo sebagai suatu perusahaan jasa kurir. Keseimbangan dan

kejujuran merupakan unsur terpenting dalam menjalankan sebuah usaha

dengan tujuan dapat menata dengan baik menghasilkan output yang

maksimal untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang

merupakan unsur terpenting dalam sebuah perusahaan jasa kurir.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang didapat ialah kualitas

pelayanan pada JNE Express sudah tergolong baik jika dilihat dari berbagai

aspek seperti pelayanan dalam bentuk wujud fisik, kehandalan, daya tanggap,

dan kepedulian. Akan tetapi, masih terdapat aspek yang tidak terpenuhi dalam

proses pelayanannya yaitu pada saat memberikan jaminan jasa yang membuat

timbulnya complain.

5.2 Saran

Mengacu pada kesimpulan aspek kualitas pelayanan responsiveness,

reliability, assurance, tangible, dan empathy memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap kepuasan konsumen, hendaknya JNE Expres

mempertahankan dan meningkatkan faktor-faktor kualitas pelayanan dengan

cepat, tepat dan berkualitas dengan memberikan pelayanan secara jelas dan

terperinci pada konsumen sehingga konsumen dapat meningkatkan

kepuasannya yang berdampak pada peningkatan penggunaan jasa pada JNE

Express terutama divisi sales counter officer. Agar terjalin hubungan yang

kuat dengan pelanggan, caranya adalah dengan keterbukaan dan komunikasi,

baik untuk hal yang baik maupun berupa keluhan. Dalam mengatasi keluhan

yang disampaikan oleh pelanggan, hendaknya perusahaan dapat memberikan

media yang tepat untuk menyalurkan kritik dan saran untuk para pelanggan

yang mengalami kekecewaan. Pelanggan yang merasa puas secara tidak

langsung akan menciptakan loyalitas dan mendorong terjadinya rekomendasi

dari mulut ke mulut maupun melalui media sosial lain yang dapat

memperbaiki citra perusahaan dimata pelanggan.
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