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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat pandemi ini, ada sangat banyak orang yang merasakan dampak 

buruk dari penyakit ini tapi, bukan berarti dapat menutup puluang untuk memulai 

suatu usaha. Dalam keadaan seperti ini hampir semua tempat perbelanjaan ditutup 

tapi bukan berarti tidak bisa untuk berbelanja. Dalam situasi ini kita dapat 

berbelanja ataupun mengirim suatu barang melalui kurir. Kurir ini berfungsi 

sebagai perantara untuk mengirim suatu barang atau produk. Dengan begitu dapat 

meminimalisir penularan dalam berbelanja atau mengirim barang dan tentunya 

menjadi lebih aman dan nyaman dengan mengikuti protocol yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

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.  

Pelayanan yang berkualitas berperan penting dalam membentuk kepuasan 

konsumen, selain itu juga erat kaitannya dalam menciptakan keuntungan bagi 

perusahaan. Semakin berkualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan maka 

kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan akan semakin tinggi.  

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 konsumen terhadap perusahaan jasa diartikan sebagai suatu 

keadaan dimana harapan konsumen terhadap suatu pelayanan sesuai dengan 

kenyataan yang diterima tentang pelayanan yang diberikan kepada konsumen. 
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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. 

Perusahaan Jasa J&T Kota Bengkalis ini menawarkan pelanggan untuk 

mengirimkan barang atau produk menggunakan jasanya. Ia membantu untuk 

mengirimkan ke seluruh Indonesia tentunya dengan protocol yang diterapkan oleh 

pemerintah dan harus di patuhi. Untuk ongkos kirim mereka menggunakan 

timbangan untuk patokan harga yang ditawarkan per-kg. Tentunya harga yang 

ditawarkan sangat terjangkau oleh khalayak ramai.  

Berdasarkan fenomena ini maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul 

"Kepuasan Pelanggan Terhadap Perusahaan Jasa J&T". 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berhubungan dengan latar belakang masalah yaitu adanya virus corona yang 

meresahkan disemua kalangan untuk berbelanja secara online ataupun dalam 

proses pengiriman suatu barang atau produk dengan menggunakan jasa kurir 

maka rumusan masalahnya ialah; “Bagaimana kepuasan pengguna jasa pada J&T 

cabang Kota Bengkalis?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisa: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

pada jasa kurir J&T. 

2. Untuk  mengatahui faktor yang paling dominan kepuasan pelanggan pada 

jasa kurir J&T 

3. Untuk  mengatahui faktor yang paling kecil kepuasan pelanggan pada jasa 

kurir J&T 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
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1. Sumbangan pemikiran untuk bahan referensi yang nantinya akan 

memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian yang sama dimasa 

yang akan datang. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baik kalangan 

akademis (mahasiswa) maupun masyarakat umum terutama yang berkaitan 

tentang loyalitas konsumen. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Agar penulisam laporan tugas akhir ini dapat sistematis dan tersusun dengan 

rapi maka diperlukan sistematika penulisan dengan baik. Berikut ini sitematika 

penulisan laporan tugas akhir: 

BAB 1 :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi urutan tentang latar belakang, rumusan masalah,  

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sitematika penulisan. 

BAB 2 :  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan di urutkan tentang penelitian terdahulu dan teori-teori 

relevan dengan pokok bahasan dalam penulisan tugas akhir ini, 

khususnya yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dan kepuasan 

pengguna jasa J&T di Kab. Bengkalis. 

BAB 3 :  METODELOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan secara khusus berkaitan dengan tata cara 

penulisan yang dilakukan meliputi lokasi dan waktu penelitian, objek 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode 

analisis data-data jenis penelitian. 

BAB 4 :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan hasil penelitian. Hasil penelitian tugas akhir 

berisikan data yang mencakup antara lain: untuk mengetahui kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan terhadap pengguna jasa dari J&T di Kab. 

Bengkalis. 

BAB 5 :  PENUTUP 
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Pada bab ini merupakan bab terakhir, yang mana akan dikemukakan 

kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 
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