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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Persaingan industri di Indonesia saat ini sangat pesat terutama pada 

industri jasa. Menurut Nugraha (2015) jasa merupakan setiap tindakan atau 

perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada 

dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak dihasilkan 

kepemilikan sesuatu . Pada saat ini kebutuhan masyarakat terhadap bidang jasa 

semakin tinggi. Salah satu jasa yang sering digunakan oleh masyarakat adalah 

pelayanan publik. Masyarakat sebagai pengguna jasa publik sering kali menuntut 

pelayanan yang berkualitas, namun tuntutan masyarakat tersebut sering kali tidak 

sesuai dengan harapan.  Pelayanan publik di Indonesia mempunyai peran penting 

pada kehidupan ekonomi dan memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan 

ekonomi. Namun di era globalisasi ini situasi perekonomian terus berubah yang 

mengharuskan sebuah perusahaan dapat menyesuaikan sistem operasional dalam 

ekonomi global yang terus berubah. Kondisi ini merupakan tantangan bagi 

manajer operasi untuk mengatur sistem operasional atau SOP yang baik agar 

terciptanya sebuah pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Untuk 

pencapaian keputusannya panduan yang diambil oleh manajemen operasi adalah 

planning, organizing, staffing, leading, dan controlling (Hindarwati, 2014).  

Di setiap pelayanan publik terdapat sistem operasional atau Standar 

Operasional Prosedur (SOP). Menurut Sulistiani (2016) standar  operasional 

prosedur (SOP) merupakan gambaran  langkah-langkah  kerja (sistem,  

mekanisme  dan  tata kerja internal) yang  diperlukan  dalam pelaksanaan  suatu  

tugas  untuk  mencapai  tujuan  instansi pemerintah. SOP sebagai  suatu  

dokumen/instrumen  memuat  tentang  proses  dan  prosedur suatu  kegiatan  yang  

bersifat  efektif  dan  efisien  berdasarkan  suatu standar  yang  sudah  baku. 

Sistem operasional atau SOP sangat membantu sebuah perusahaan dalam 

memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, karena sistem 

operasional merupakan sebuah tolak ukur dari kualitas pelayanan yang diberikan 

perusahaan kepada masyarakat.  
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Perusahaan manufaktur menghasilkan produk tangible (berwujud), 

sedangkan perusahaan non-manufaktur menghasilkan produk intangible (tidak 

berwujud). Walaupun produk jasa dan produk barang berbeda, kedua produk 

(barang dan jasa) ini harus mempunyai standar mutu yang sudah distandarisasi 

dan harus di desain dan dikerjakan sesuai jadwal, dan dikerjakan oleh manusia. 

Kualitas juga menjadi mutu pandang bagi masyarakat apakah perusahaan tersebut 

masih layak atau tidak dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pelayanan 

merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan bagi organisasi yang bergerak 

dibidang jasa. Pada hakikatnya manusia dalam rangka mempertahankan hidupnya 

sangat memerlukan pelayanan baik dari diri sendiri maupun melalui karya orang 

lain. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan 

merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan 

berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.  

PT Pos Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang 

keberadaannya sangat penting dan diperlukan oleh masyarakat luas karena 

mencakup hajat hidup orang banyak seperti pelayanan surat menyurat, pengiriman 

barang, penyaluran dana pensiun (ASABRI) serta layanan pos lainnya. Pelayanan 

yang berkualitas dan memuaskan dapat membentuk citra positif  Kantor Pos 

Surabaya SB 60000. Kantor Pos Surabaya SB 60000 dituntut untuk terus 

meningkatkan mutu pelayanan jasa pos, salah satu kualitas pelayanan yang harus 

ditingkatkan adalah pada pelayanan penyaluran dana pensiun (ASABRI).  

PT Pos Indonesia adalah salah satu perusahaan yang memiliki jasa 

pelayanan penyaluran dana pensiun yang bekerja sama dengan PT ASABRI, dan 

untuk waktu pelayanannya yaitu, per tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 disetiap 

bulannya di Kantor Pos Surabaya SB 60000. Pada saat pelayanan penyaluran dana 

pensiun pada Kantor Pos Surabaya SB 60000 banyak masyarakat yang mengeluh 

mengenai pelayanannya. Namun, pada dasarnya standar kualitas pelayanan 

penyaluran dana pensiun telah memiliki standar-standar sendiri yang harus 

dipenuhi. Umumnya masyarakat juga memiliki penilaian dan harapan kualitas 

pelayanan tersendiri dari Kantor Pos Surabaya SB 60000. Hakikatnya kualitas 

yang diberikan kepada masyarakat menentukan kesetiaan masyarakat terhadap 

instansi yang bersangkutan. Pelayanan yang berkualitas identik dengan pelayanan 
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prima. Pelayanan prima yang berkualitas sekarang ini dapat diberikan kepada 

publik dengan adanya perkembangan teknologi yang membantu pegawai dalam 

mengerjakan tugasnya. Pelayanan prima menurut Perdana (2016) adalah: 

“Pelayanan yang memiliki ciri khas kualitas. Ciri khas kualitas yang baik meliputi 

kemudahan, kecepatan, ketepatan, kehandalan dan empati dari petugas pelayanan 

dalam pemberian dan penyampaian pelayanan kepada pelanggan yang berkesan 

kuat yang dapat secara langsung dirasakan pelanggan pada waktu itu dan  saat itu 

juga”.  

Salah satu metode pengukuran kualitas pelayanan adalah menggunakan 

metode ServQual (Service Quality). Di dalam metode ServQual  terdapat beberapa 

dimensi atau unsur kualitas pelayanan yang disampaikan oleh A. Parasuraman 

sebagai salah satu tokoh pionir dalam pengukuran kualitas pelayanan dengan 

mencetus dimensi ServQual. Dimensi ini dibuat untuk mengukur kualitas 

pelayanan dengan menggunakan suatu kuesioner. Teknik  ServQual dapat 

mengetahui seberapa besar jarak persepsi pelanggan dengan ekspektasi pelanggan 

terhadap pelayanan yang diterima. ServQual memiliki 5 dimensi diantaranya 

Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy (Nugraha, 2015).   

Peneliti telah melakukan observasi terhadap pelayanan penyaluran dana 

pensiun (ASABRI) pada Kantor Pos Surabaya SB 60000, kesimpulan yang dapat 

ditarik dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah terdapat kursi 

tunggu yang rusak atau tidak layak pakai namun masih tetap digunakan, 

kurangnya pendingin ruangan, dan tidak adanya petunjuk arah ke ruang pelayanan 

merupakan bagian dari dimensi tangible dan banyaknya pelanggan yang 

mengeluh mengenai kesopanan dan  keramahan petugas saat melayani pelanggan 

merupakan bagian dari dimensi empathy. Penelitian ini berfokus pada analisis 

kualitas pelayanan penyaluran dana pensiun (ASABRI), dan penelitian ini 

bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa Kantor 

Pos Surabaya SB 60000 khususnya pada bidang penyaluran dana pensiun 

(ASABRI).   

Penelitian ini menggunakan metode ServQual yang didefinisikan sebagai 

segala sesuatu yang memfokuskan pada usaha memenuhi kebutuhan konsumen 

yang disertai dengan ketepatan dalam menyampaikannya, sehingga tercipta 
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kesesuaian yang seimbang dengan harapan konsumen. Metode ServQual akan 

membantu pihak Kantor Pos Surabaya SB 60000 untuk mengetahui informasi 

yang berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan pada persepsi 

dan harapan masyarakat, sehingga diharapkan analisis ini mampu memberikan 

masukan yang tepat bagi pihak Kantor Pos SB 60000 Surabaya untuk 

pengembangan kualitas layanannya. Judul yang diambil untuk penelitian ini 

adalah : “Analisis Kualitas Pelayanan Penyaluran Dana Pensiun (ASABRI) Pada 

Kantor Pos Surabaya SB 60000 Menggunakan Metode ServQual (Service 

Quality)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dari latar belakang yang telah dipaparkan 

adalah : 

1. Bagaimana gap (kesenjangan) yang terjadi antara ekspektasi (harapan) dan 

persepsi (yang dirasakan) pelanggan terhadap kualitas pelayanan penyaluran 

dana pensiun (ASABRI) pada Kantor Pos Surabaya SB 60000 ?  

2. Apa rekomendasi perbaikan yang cocok untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan penyaluran dana pensiun (ASABRI) pada Kantor Pos Surabaya SB 

60000? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui bahwa tujuan penulis 

melakukan penelitian adalah : 

1. Menentukan gap (kesenjangan) yang terjadi antara ekspektasi (harapan) dan 

persepsi (yang dirasakan) pelanggan terhadap kualitas pelayanan penyaluran 

dana pensiun (ASABRI) Kantor Pos Surabaya SB 60000. 

2. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan kualitas pelayanan penyaluran dana 

pensiun (ASABRI) pada Kantor Pos Surabaya SB 60000 kepada pelanggan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut :  
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1.4.1 Manfaat Teoritis  

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah :  

a. Bagi pengembangan ilmu penelitian ini merupakan media belajar 

memecahkan masalah secara ilmiah dan memberikan sumbangan 

pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan. 

b. Secara teoritis menerapkan teori kualitas pelayanan menggunakan 

metode ServQual 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara Praktis manfaat penelitian ini adalah : 

a. Bagi perusahaan atau organisasi terkait, hasil penelitian memberikan 

masukan agar dapat mengambil langkah dan keputusan guna melakukan 

persiapan dan perbaikan demi kemajuan perusahaan tersebut serta 

memberikan gambaran dan harapan yang baik  terhadap perusahaan 

tersebut. 

b. Melalui penelitian skripsi ini diharapkan peneliti akan memperdalam 

pengetahuan dalam bidang manajemen operasional khususnya masalah 

perbaikan kualitas pelayanan pada bidang jasa. 

 

1.5 Asumsi Penelitian 

Dalam proses penelitian ini asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Tidak ada perubahan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kantor 

Pos Surabaya SB 60000 pada pelayanan penyaluran dana pensiun 

(ASABRI). 

 


