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ABSTRAK 

 
Marbun, Jayanti. 2016. “Analisis Kepuasan Pelanggan 3

rd
 Party Terhadap 

Kualitas Jasa Logistik PT Cipta Krida Bahari ( CKB Logistik ) Dengan 

Menggunakan Metode Servqual dan Importance Performance Analysis        

( IPA )” , Tugas Akhir, Jurusan Tekhnik Industri Universitas Mercu Buana 

Jakarta. Pembimbing: Ir. Muhammad Kholil MT. 

  

 

PT Cipta Krida Bahari Logistik ( CKB Logistik ) adalah sebuah perusahaan 

penyedia jasa layanan logistik terpadu nasional yang memiliki spesialisasi 

terhadap Project Logistik  & Total Solution Logistik. Penelitian yang dilakukan 

ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan logistik di CKB dengan 

menggunakan metode Servqual dan Importance Performance Analysis (IPA). Dari 

hasil penelitian diperoleh 16 Atribut, yang dikelompokan dalam 5 dimensi atribut 

kualitas, yakni : Tangibles ( 3 atribut), Emphaty ( 3 atribut), Reliability ( 4 

atribut), Responsiveness ( 2 atribut), Assurance ( 4 atribut). Dari 16 atribut 

diperoleh 1 atribut yang memiliki performa yang gap score positif  dan 13 atribut 

lainnya memiliki performa gap score negatif. Berdasarkan metode Importance 

Performance Analysis Matrix ( IPA), konsentrasi perbaikan ada di dalam kuadran 

1 yaitu atribut no 13, 9, 14, 4, 6 dan 2. Dari hasil tersebut, maka hal-hal yang 

perlu dilakukan PT CKB adalah penyempurnaan SOP dalam menangani 

komplain/claim customer, pengembangan jaringan moda transportasi, dan 

pengendalian dalam mengontrol spek armada agar tetap dalam standart 

kualifikasi. 

 

Kata Kunci :  Servqual, Importance Performance Analysis (IPA), Kepuasan 

Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Marbun, Jayanti. 2016. “3
rd

 Party Customer Satisfaction Analysis to The Logistic 

Services Quality from PT. Cipta Krida Bahari (CKB Logistics) 

using Servqual and Importance Performance Analysis (IPA) 

Method”, Final Project, Industrial Engineering Mercu Buana 

University, Jakarta. Mentor : Ir. Muhammad Kholil, MT. 

 

PT. Cipta Krida Bahari (CKB Logistics) is national integrated logistic 

services provider company specialized in Project Logistic &  Total Logistics 

Solution. This observation was made for increasing the logistic services quality 

from CKB using Servqual and Importance Performance Analysis (IPA) method. 

From this observation, 16 attributes was obtained and classified into 5 quality 

attribute dimension which is : Tangibles (3 attributes), Empathy (3 attributes), 

Reliability (4 attributes), Responsiveness (2 attributes), Assurance (4 attributes). 

Therefore from this 16 attributes, 1 attribute has positive variance score 

performance. Based on Importance Performance (IPA) matrix, improvement focus 

are grouping in quadrant 1, which has attributes number 13, 9, 14, 4, 6, and 2. The 

result of this observation, for improving their logistic services quality, CKB 

should revise their Standard Operational Procedure (SOP) for handle their 

customer complain and controlling their armada specification to achieve standard 

qualification from customer. 

 

Keyword : Servqual, Importance Performance Analysis (IPA), Customer 

Satisfaction 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kunci utama untuk memenangkan suatu persaingan adalah 

memberikan nilai kepuasan kepada pengguna jasa melalui produk dan jasa 

yang berkualitas dengan harga yang bersaing maupun segala fasilitas yang 

tersedia. Salah satu hal terpenting dalam bidang jasa yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan agar dapat menarik dan mempertahankan 

pelanggan yaitu pelayanan.  

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa 

adalah PT Cipta Krida Bahari ( CKB Logistik ). CKB Logistik adalah 

sebuah perusahaan penyedia jasa layanan logistik terpadu nasional yang 

sedang berkembang dan memiliki spesialisasi pada Project Logistik & 

Total Solution Logistik. Layanan logistik yang diberikan bersifat fleksibel 

sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan customer, meliputi layanan 

transportasi multi moda, jasa kepabean eksport import, manajemen gudang 

, spesial projek logistik, dan solusi logistik terpadu dengan jangkuan area 

seluruh Indonesia.  

Setiap perusahaan yang bergerak di dalamnya harus memiliki 

strategi yang efektif dan efisien untuk tetap bertahan dalam memenangkan 
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persaingan. Demi terwujudnya maksud tersebut, maka CKB logistik 

diharapkan mampu menjaga perilaku yang ramah, efsien dan efektif dalam 

menyajikan produk dan jasanya, sehingga dapat menumbuhkan 

kepercayaan dan kenyamanan dari pihak pelanggan. CKB logistik di 

harapkan dapat lebih mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga mengevaluasi dan 

memperbaiki faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kepuasan 

pelanggan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

adalah yang berhubungan dengan service quality antara lain: Realibility ( 

kehandalan ), Tangible (bukti langsung), Responsiveness ( daya tanggap),  

Assurance (Jaminan),  dan Empathy (Empati).  

Kinerja dari CKB logistik akan menjadi penilaian pelanggan dalam 

mempersepsikan pelayanan yang diberikan. Persepsi pelanggan sendiri 

dipengaruhi oleh kinerja serta kualitas produk dan jasa yang seharusnya 

diberikan secara maksimal kepada pelanggan, karena pelanggan 

merupakan prioritas utama perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. Secara tidak langsung kritikan dari 

pelanggan yang ditujukan kepada pelayanan CKB logistik merupakan 

suatu masukan yang berguna untuk meningkatkan kinerja CKB logistik. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan pengamatan kinerja CKB logistik. Hasilnya akan mengetahui 

tingkat kepuasan pelanggan CKB logistik terhadap kualitas dan kinerja 

pelayanan CKB logistik. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini 

mengambil judul:                                                                                                  
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“Analisis Kepuasan Pelanggan 3
rd

 Party Terhadap Kualitas Jasa 

Logistik PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistik) Dengan 

Menggunakan Metode Servqual  dan Importance Performance 

Analysis ( IPA ) “ 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana kepuasan pelanggan terhadap CKB Logistik? 

2. Atribut apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap 

kualitas jasa yang diberikan CKB Logistik ? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan di CKB Logistik? 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis membatasi permasalahan pada skripsi ini. Adapun batasan 

pada penelitian ini yaitu : 

1. Responden yang diteliti adalah konsumen 3
rd

 Party Logistik 

2. Penelitian dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada 

konsumen 3
rd

 Party Logistik 

3. Metoda analisa yang digunakan yaitu Servqual Methode dan 

Importance Performance Analysis 

4. Dimensi servqual yang digunakan untuk mengukur kepuasan 

pelanggan yaitu Tangibel, Empathy, Reliability,Responsiveness, dan 

Assurance. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap jasa CKB Logistik 

2. Mengetahui atribut yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap 

kualitas jasa yang diberikan CKB Logistik 

3. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan di CKB Logistik 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan tugas akhi ini sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang landasan teori (dasar pengetahuan) 

mengenai apa yang akan dibahas pada penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan metode – metode yang digunakan 

alam pengambilan dan pengolahan data dengan menggunakan alat 

analisis yang ada. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi tentang data awal yang selanjutnya diolah menjadi

 informasi yang akan dibahas pada bagian analisis. 
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BAB V ANALISA HASIL 

Bab ini berisi tentang keterkaitan antara faktor-faktor dari data 

yang diperoleh dari masalah yang diajukan kemudian 

menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang diajukan dan 

menganalisa proses dan hasil penyelesaian masalah. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini bisa terdiri dari kesimpulan saja atau ditambahkan saran. 

Kesimpulan berisi jawaban dari masalah yang diajukan penulis dan 

saran berisi masukan-masukan kepada pihak terkait mengenai 

penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kepuasan Pelanggan 

2.1.1 Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Menurut Richard Oliver kepuasan adalah tanggapan pelanggan atas 

terpenuhinya kebutuhannya dalam Wijaya ( 2011:153) sedangkan Menurut 

Sumarwan (2010:261) kepuasan adalah tingkat perasaan setelah 

membandingkan kinerja/hasil yang dirasakan dengan harapannya dengan 

demikian tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja 

yang dirasakan dengan harapan. Dari defenisi di atas dapat disimpulkan, 

kepuasan adalah adanya perbandingan anatara harapan dan kinerja/hasil 

yang dirasakan pelanggan. 

Pelanggan merupakan bagian dari siklus pemasaran yang mana 

memiliki posisi yang sangat penting  karena bagi perusahaan atau 

produsen jika tidak ada pelanggan adalah hal yang sia sia jika dilakukan 

proses produksi akan tetapi konsumen atau pelanggan tidak ada. Maka 

dapat disimpulkan pengertian pelanggan adalah sekumpulan orang atau 

perorangan yang menuntut produsen atau perusahaan untuk memenuhi 

standar kualitas tertentu, karena itu akan memberikan pengaruh pada 

kinerja sebuah perusahaan.  
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Dari pengertian kepuasan dan pelanggan maka dapat disimpulkan 

pengertian dari kepuasan pelanggan, adapun pengertian kepuasan 

pelanggan menurut beberapa ahli, yaitu menurut Kotler dan Armstrong, 

(2003:128)  kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

mmbandingkan kinerja (hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya. Menurut Engel, (2000:61) menyatakan bahwa kepuasan 

pelanggan merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih 

sekurang-kurangnya memberikan hasil sama atau melampaui harapan 

pelanggan, sedang ketidakpuasan timbul bila hasil yang diperoleh tidak 

memenuhi harapan 

2.1.2 Konsep Kepuasan Pelanggan 

Pencapaian kepuasan dapat merupakan proses yang sederhana, 

maupun kompleks dan rumit. Untuk dapat mengetahui tingkat kepuasan 

pelanggan secara lebih baik, maka perlu dipahami sebab-sebab kepuasan. 

Dengan memuaskan pelanggan berarti akan meningkatkan loyalitas 

pelanggan. Loyalitas pelanggan akan miningkatkan volume penjualan 

produk perusahaan dan semestinya akan berdampak pada peningkatan 

keuntungan perusahaan. Berdasarkan konsep pemasaran yang 

mengutamakan pelanggan maka pelayanan kepada pelanggan merupakan 

kunci keberhasilan pemasaran suatu perusahaan. Apa pun jenis 

perusahaannya, baik perusahaan kecil, menengah, atau besar; perusahaan 

produk barang atau perusahaan produk jasa; perushaan swasta atau 

perusahaan negara tetap tidak akan bisa melupakan pelayanan kepada 



8 
 

pelanggan karena pada dasarnya tugas perusahaan adalah melayani 

pelanggan.  

2.1.3 Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Menurut Buchari (2010:285) ada 4 metode yang akan digunakan 

untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu: 

1. Sistem keluhan dan saran (Complaint and Suggestion system), 

perusahaan membuka kotak saran dan menerima keluhan yang dialami 

oleh konsumen. Ada juga perusahaan yang memberikan amplop yang 

telah ditulis alamat perusahaan untuk digunakan menyampaikan saran, 

keluhan serta kritik. Saran tersebut dapat juga disampaikan 

2. Survey kepuasan pelanggan (Customer Statification Survey), dalam 

hal ini perusahaan melakukan survey untuk mendeteksi komentar 

konsumen. Suvei ini dapat dilakukan melalui pos, telepon, wawancara 

pribadi atau pelanggan diminta mengisi angket. 

3. Pembeli bayangan (Ghost Shopping), dalam hal ini perusahaan 

menyuruh orang tertentu sebagai pembeli keperusahaan lain atau 

keperusahaan sendiri. Pembeli misteri ini melaporkan keunggulan dan 

kelemahan pelayanan yang melayaninya. Juga dilaporkan segala 

sesuatu yang bermanfaat sebagai bahan untuk pengambilan keputusan 

oleh manajemen. Bukan orang lain yang disewa untuk menjadi 

pembeli bayangan tetapi juga menjadi manajer sendiri harus turun 

kelapangan, misal belanja ketoko saingan dimana ia tidak mengenali. 

Pengalaman manajer ini sangat penting karena data dan informasi 

diperoleh langsung ia alami sendiri. 
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4. Analisis pelanggan yang lari (Lost Customer Analysis), konsumen 

yang hilang, dicoba dihubungi kembali. Mereka diminta untuk 

mengungkapkan alas an mereka berhenti, atau pindah keprusahaan 

lain, adakah sesuatu masalah yang terjadi yang tidak bisa diatasi atau 

terlambat diatasi. Dari kontrak semacam ini akan diperoleh informasi 

dan memperbaiki kinerja perusahaan sendiri agar tidak lagi ada 

konsumen yang lari dengan cara meningkatkan kepuasan mereka. 

  Adapun kegunaan dari pengukuran kepuasan pelanggan menurut 

Richard F Gerson (2004) adalah sebagai berikut : 

a. Pengukuran menyebabkan orang memiliki rasa berhasil dan 

berprestasi, yang kemudian diterjemahkan menjadi pelayanan yang 

prima kepada pelanggan 

b. Pengukuran bisa dijadikan untuk menentukan standar kerja dan 

standar prestasi yang harus dicapai dalam meningkatkan kepuasan 

pelanggan. 

c. Pengukuran memberitahu apa yang harus dilakukan untuk 

memperbaiki mutu dan kepuasan pelanggan serta bagaiman harus 

melakukannya. 

d. Pengukuran memotivasi karyawan untuk melakukan dan mencapai 

produktivitas yang lebih tinggi. 

 Berdasarkan pendekatan ini, konsumen diminta memberikan 

penilaian atas masing –masing indikator produk jasa yang mereka 

nikmati. Penilaian tersebut pada umumnya menggunakan skala likert, 
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yaitu dengan cara memberikan rating dari 1 ( sangat tidak puas ) sampai 

dengan 5 ( sangat puas ) pada skala penilaian dan harapan.  

2.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

Menurut Sunarto (2010:245) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap jasa. Adapun faktor – faktor 

tersebut sebagai berikut: 

1. Sistem Pengiriman adalah memindahkan produk dari produsen ke 

konsumen atau pemakaian akhir dalam bisnisnya meliputi saluran 

distribusi, pemasok dan perantara. Jaringan sistem pengiriman ini 

harus dapat berfungsi sebagai unit yang terpadu dan terkordinasi 

dimana semua anggotannya mengerti dan menanggapi semua 

kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga kepuasan konsumen 

dapat tercapai. 

2. Perfoma Jasa adalah sangat penting dan mempengaruhi konsumen, 

karena mutu merupakan hal utama yang menjadi keunggulan bersaing 

pada suatu perusahaan 

3. Citra adalah para konsumen, memiliki sesuatu bukan hanya sekedar 

membutuhkan barang tersebut, tapi ada suatu yang diharapkan yaitu 

sesuatu yang sesuai dengan citra yang terbentuk dalam dirinya. Oleh 

karena itu perusahaan harus selalu memberikan informasi yang baik 

kepada masyarakat sehingga terbentuk citra yang baik pula 

4. Hubungan Harga Diri dan Nilai adalah merupakan nilai harga yang 

ditawarkan sesuai dengan harga yang diberikan, sehingga timbul 

hubungan yang menguntungkan antara harga dan nilai suatu 
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perusahaan. Tapi dilain pihak manajemen untuk bersaing diatas dasar 

harga yang diantara nilai yang ditetapkan, dimana para konsumen 

sudah menetapkan nilai yang seimbang 

5. Persaingan adalah hal yang mempengaruhi kepuasan konsumen dan 

merupakan peluang untuk memperoleh keunggulan bersaing dalam 

suatu perusahaan dalam rangka yang memenuhi kebutuhankonsumen 

yang spesifik 

6. Kepuasan Konsumen adalah kepuasan konsumen yang dapat 

ditingkatkan melalui kualitas pelayanan dengan beberapa pendekatan 

2.2 Kualitas Pelayanan Jasa 

2.2.1 Pengertian Kualitas  

Menurut Geotsh dan Davis dalam Simamora (2003,p 180) “kualitas 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. 

Sedangkan menurut Kotler (2002:67) “kualitas (mutu) adalah keseluruhan 

ciri serta sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang 

tersirat”. 

Pada bagian lain Gaspersz dalam Tjiptono (2011), memberikan 

definisi manajemen kualitas sebagai suatu kumpulan aktivitas yang 

berkualitas dengan kualitas tertentu yang memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

1. Kualitas menjadi bagian dari setiap agenda manajemen 

2. Sasaran kualitas dimasukkan ke dalam rencana bisnis 
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3. Jangkauan sasaran diturunkan dari benchmarking : fokus adalah pada 

pelanggan dan pada kesesuaian kompetisi; di sana adalah sasaran untuk 

peningkatan kualitas tahunan. 

4. Sasaran disebarkan ke tingkat mengambil tindakan 

5. Pelatihan ditetapkan pada setiap tingkat 

6. Pengukuran ditetapkan seluruhnya 

7. Manajer atas secara teratur meninjau kembali kemajuan dibandingkan 

dengan sasaran 

8. Penghargaan diberikan untuk kinerja terbaik 

9. Sistem imbalan (reward system) diperbaiki 

2.2.2 Pengertian Pelayanan 

Pelayanan kepada pelanggan merupakan salah satu unsur 

terpenting dalam komunikasi pemasaran. Pelayanan kepada pelanggan 

bertujuan memelihara dan meningkatkan hubungan psikologis antara 

produsen dan pelanggan serta memantau barbagai keluhan pelanggan. 

Pelayanan dapat di defenisikan sebagai segala bentuk aktivitas yang 

diberikan oleh suatu pihak yang lain atau pelanggan dengan tujuan dapat 

memberikan kepuasan kepada pelanggan yang bersangkutan atas barang 

dan jasa yang diberikan. 

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi 

dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin 

secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan 

orang lain. 
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2.2.3 Pengertian Jasa 

Menurut Kotler jasa diartikan sebagai tindakan atau perbuatan 

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada 

dasarnya tidak berwujud fisik dan tidak mengahasilkan kepemilikan 

apapun (Tjiptono, 2005:23). Jasa juga dapat diartikan sebagai kegiatan 

ekonomi yang memberikan manfaat bagi pelanggan pada waktu dan 

tempat tertentu, sebagai hasil dari tindakan mewujudkan perubahan yang 

di inginkan dalam diri atau atas nama penerima jasa tersebut ( dalam Ayu 

2007 ). 

Jasa diartikan juga sebagai service, dimana service memiliki 3 kata 

yang mengacu pada istilah tersebut yaitu jasa, layanan dan servis. Sebagai 

jasa, service yang dicerminkan pada produk yang intangible atau pada 

sektor industri yang spesifik, misal : pendidikan, perbankan, transportasi , 

logistik , telekomunikasi dan lain nya. ( Arif 2007 ) 

2.2.4 Dimensi Kualitas Pelayanan Jasa 

Parassuraman, Zeithaml dan Berry (1998) dalam Lupiyoasi dan 

Hamdani (2006:182) dalam salah satu studi mengenai SERVQUAL 

(service quality) menyimpulkan bahwa “terdapat lima karakteristik yang 

digunakan pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa yang nantinya 

akan menjadi kriteria sebagai faktor penentu kepuasan pelanggan”. 

Lima karakteristik SERVQUAL (service quality) tersebut adalah: 

1. Daya Tanggap ( responsiveness ) 

 Daya tanggap menurut Kotler (1994:561) “ merupakan 

kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan 
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cepat. Daya tanggap merupakan suatu kemampuan untuk membantu 

dan memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada 

pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas”. “Membiarkan 

konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas 

menyebabkan persepsi yang negative dalam kualitas pelayanan” 

(Lupiyoadi, 2001:148). 

2. Kehandalan ( Reliability )  

 Kehandalan menurut Kotler (1994:561) “yaitu kemampuan 

untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan 

terpercaya”. Kehandalan adalah kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. “Kinerjanya harus sesuai dengan harapan pelanggan yang 

berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan 

tanpa kesalahan, sikap simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi” 

(Lupiyoadi, 2001:148). 

3. Empati ( Empathy ) 

 Empati menurut Kotler (1994:561) “adalah syarat untuk peduli, 

memberi perhatian pribadi bagi pelanggan”. Empati adalah 

memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi 

yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan konsumen. Suatu perusahaan diharapkan memiliki 

pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan 

pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang 

nyaman bagi pelanggan. “Dimensi ini juga sebagai kriteria tingkat 
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kepuasan karena menunjukan derajat tingkat perhatian yang diberikan 

kepada pelanggan dengan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, 

keramahan, dan kemampuan memahami kebutuhan konsumen” 

(Aritonang, 2005). 

4. Jaminan ( Assurance ) 

 Jaminan menurut Kotler (1994:561) “yaitu pengetahuan dan 

kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan 

kepercayaan dan keyakinan (Assurance)”. Jaminan merupakan 

pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai 

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan, terdiri dari beberapa komponen antara lain keamanan dan 

kenyamanan peralatan, ketrampilan pegawai menangani gangguan 

peralatan dan keramahan dan sopan santun pegawai (Lupiyoadi, 

2001:148).  

5. Bukti Langsung ( tangibles ) 

  Bukti langsung yaitu kemampuan perusahaan dalam 

menunjukan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan 

dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan 

yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi “fasilitas fisik 

(contoh : gedung, gudang, dan lain-lain), kelengkapan dan peralatan 

yang digunakan (teknologi), serta desain interior” (Lupiyoadi, 

2001:148). 
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  Dimensi- dimensi kualitas pelayanan yang telah disebutkan di 

atas harus dijalankan dengan baik. Apabila tidak, hal tersebut dapat 

menimbulkan kesenjangan antara perusahaan dan pelanggan karena 

perbedaan persepsi mereka tentang wujud pelayanan. Lima 

kesenjengan/ gap yang dikemukakan: 

1.  Kesenjangan antara persepsi manajemen atas ekspektasi 

konsumen dan ekspektasi konsumen akan pelayanan yang 

seharusnya diberikan oleh perusahaan  

2.  Kesenjangan antara persepsi manajemen atas ekspektasi 

konsumen dan penjabaran persepsi tersebut menjadi spesifikasi 

kualitas pelayanan atau standar pelayanan  

3.  Kesenjangan antara standar pelayanan tersebut dan pelayanan 

yang diberikan  

4.  Kesenjangan antara pelayanan yang diberikan dengan informasi 

eksternal yang diberikan kepada konsumen atau pelayanan yang 

dijanjikan kepada konsumen  

5.  Kesenjangan antara tingkat pelayanan yang diharapkan oleh 

konsumen dengan kinerja pelayanan aktual.  

Kesenjangan 1 sampai kesenjangan 4 merupakan potensi kegagalan 

di pihak penyedia jasa, sementara kesenjangan 5 potensial terjadi di 

pihak konsumen. 

Model Servqual mendefenisikan bahwa kesenjangan atau gap ( G) 

untuk faktor kualitas jasa atau pelayanan tertentu adalah: 
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G (Gap) = P (Perseption) – E ( Expectation) 

2.3 Importance Performance Analysis ( IPA ) 

Analisis kuadran atau Importance Performance Analysis (IPA) 

adalah sebuah teknik analisis deskriptif yang diperkenalkan oleh John A. 

Martilla dan John C. James tahun 1977. Importance Performance Analysis 

adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-

faktor kinerja penting apa yang harus ditunjukkan oleh suatu organisasi 

dalam memenuhi kepuasan para pengguna jasa mereka (konsumen). Hasil 

penelitian IPA disampaikan dalam bentuk kuadran 2 dimensi yang bersifat 

grafis dan mudah diinterpretasi. Hasil kuadran penelitian yang 

dicontohkan Martilla dan James sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Kuadran Importance Performance Analysis ( IPA ) 
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Dalam menginterpretasi kuadran, keduanya merinci sebagai berikut:  

C. L. Martinez mengutarakan terdapat 2 (dua) cara dalam 

mempresentasikan data IPA. 

1. Menempatkan garis perpotongan kuadran pada nilai rata-rata pada 

sumbu tingkat kepuasan dan sumbu prioritas penanganan dengan 

tujuan mengetahui secara umum penyebaran data terletak pada 

kuadran ke berapa. 

2. Menempatkan garis perpotongan kuadran pada nilai rata - rata hasil 

pengamatan pada sumbu tingkat kepuasan dan sumbu prioritas 

penangan dengan tujuan untuk mengetahui secara spesifik masing-

masing faktor terletak pada kuadran berapa.  

2.4 Uji Kualitas Data 

2.4.1 Uji Validitas 

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam 

mengukur apa yang ingin diukur (Priyatno, 2008 : 16 ). Penelitian ini 

digunakan perhitungan dengan menggunakan Pearson Correlation.  

Adapun cara menghitung korelasi masing – masing skor item dengan skor 

total menggunakan rumus teknik korelasi product moment yang 

dikemukakan oleh Karl Pearson , yaitu 

 

Dimana:  

     : koefisien korelasi item – total  

  : skor item 
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  : skot total 

  : banyak subjek 

Hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan angka kritik pada tabel 

korelasi nilai – r. Jika rxy > rtabel maka data tersebut valid dan jika rxy < 

rtabel maka data tersebut tidak valid 

2.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsisitensi alat ukur, 

apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dn tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang ( Priyatno 2008:25). 

Rumus reliabilitas dengan metode Alpha adalah: 

 

Dimana: 

 R11 : Reliabilitas Instrumen  

K  : Banyak butir pertanyaan 

∑σb²  : Jumlah varian butir 

σɩ² : Varian Total 

2.5 Logistik 

Logistik adalah suatu sistem; adalah jaringan dari aktivitas terelasi. 

Tujuan logistik adalah menyampaikan barang jadi dan bermacam macam 

material dalam jumlah yang tepat pada waktu dibutuhkan, dalam keadaan 

yang dapat dipakai, ke lokasi dimana ia dibutuhkan, dan dengan total biaya 

yang terendah. Pelaku logistik adalah yang merencenakan, meng-
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implementasikan, dan mengontrol input ini dengan bentuk yang berbeda 

beda, termasuk bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. 

Input dari proses logistik terdiri dari sumber daya alam, sumber daya 

manusia, keuangan dan sumber daya informasi. 

Sedangkan output dari sistem logistik termasuk kedalam keuntungan yang 

kompetitif terhadap perusahaan yang menghasilkan orientasi pasar, 

efisiensi, efektivitas operasional, kegunaan waktu dan tempat, dan efisiensi 

kecepatan pemenuhan kepada konsumen. 

Berikut adalah aktivitas – aktivitas yang termasuk dalam kegiatan logistik: 

a. Customer Service ( Pelayanan konsumen) 

b. Demand forecasting ( Peramalan tingakat kebutuhan ) 

c. Inventory Management ( Manajemen inventori ) 

d. Logistics Comminications  

e. Pengendalian Material Handling  

f. Order Processing  

g. Packing 

h. Procurement ( Pengadaan ) 

i.  Traffic and Tranportation 

j. Warehouse and storage 

Aktivitas – aktivitas logistik tersebut saling berhubungan, yang mana jika 

salah satu aktivitas tidak berjalan dengan baik maka proses logistik secara 

keseluruhan akan ikut imbasnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Dalam penelitian ini objek pengamatan dan penelitian adalah 

menganalisa tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan jasa 

yang diberikan oleh PT Cipta Krida Bahari ( CKB ) Logistik, khususnya 

kepada customer 3
rd

 party karena customer di PT CKB Logistik terbagi 2 

yaitu customer group yaitu Trakindo group dan 3
rd

 party yaitu di luar 

Trakindo group 

3.2 Model Pemecahan Masalah 

   Komitmen akan kualitas pelayanan yang berorientasi pada 

pelanggan merupakan persyaratan utama dalam menunjang keberhasilan 

bisnis, terutama bisnis jasa oleh karena itu peningkatan kepuasan 

pelanggan  berimbas terhadap keberhasilan perusahaan tersebut. 

   Model pemecahan masalah yang digunakan untuk menganalisa 

tingkat kepuasan pelanggan di PT CKB Logistik adalah dengan metode 

Servqual ( Service Quality). Metode Servqual membagi lima karakteristik 

yang digunakan pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa yang 
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nantinya akan menjadi kriteria sebagai faktor penentu kepuasan pelanggan, 

lima karateristik tersebut adalah responsiveness, reliability, empathy, 

assurance, dan tangibles. Adapun rumus kepuasan pelanggan adalah  

Q = P – E 

Dimana : 

Q = Quality / Kualitan Pelayanan Pelanggan 

E = Expectation / Harapan pelanggan atas Kualitas Pelayanan 

P = Perceived / Pelayanan yang sesungguhnya diterima 

3.3 Langkah – Langkah Pemecahan Masalah 

Untuk melakukan pemecahan masalah ini, Penulis akan 

menggambarkan langkah – langkah yang ditempuh dalam penelitian ini. 

Langkah – langkah ini dibuat agar proses pemecahan masalah dapat 

terlaksana dengan baik. Adapun langkah-langkahnya akan digambarkan 

pada flowchart di bawah ini. 
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Mulai

Perumusan Masalah 

Tujuan Penelitian

Pembatasan dan Asumsi

Studi Lapangan Studi Pustaka

Perancangan Kuesioner

Pengumpulan Data dengan 

menggunakan kuisioner

Pengolahan Data

Analisis dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Penelitian Pendahuluan

 

   Gambar 3.1 Flowchart Pemecahan Masalah 

A. Penelitian Pendahuluan 

 Penelitian pendahuluan membahas tentang masalah  masalah 

yang dianalisis Penulis selama melakukan penelitian di PT CKB 

Logistik yaitu hal hal apa saja yang menjadi concern perusahaan 

dalam meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap pengguna jasa 

logistik di PT CKB dan hal hal apa saja yang mejadi masalah yang 

membuat pelanggan tidak puasa terhadap service yang diberikan.  
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B. Studi Lapangan 

 Pada bagian ini akan di dapatkan data primer yang menjadi objek 

di dalam penelitian. Data ini di dapat dari perusahaan yang penulis 

teliti dengan melakukan wawancara dan mengambil data sesuai 

dengan permasalahan yang akan dibahas. Bagian ini sangat penting 

karena penulis dapat menangkap setiap gejala maupun masalah yang 

terjadi dilapangan. 

C. Studi Pustaka 

  Pada bagian ini akan diperoleh data pelengkap untuk mendukung 

penelitian, yaitu data yang diperoleh dari luar perusahaan. Studi ini 

dilakukan untuk mencari sumber atau materi dari pustaka-pustaka yang 

berupa teori-teori yang dapat mendukung dalam pembahasan 

permasalahan, yaitu teori tentang prosedur dalam memproses 

permintaan customer dari awal hingga akhir diterimanya barang 

sampai ke lokasi destinasi customer hingga teori dalam pengurusan 

dokumen - dokumen yang berhubungan dengan proses pengiriman 

barang tersebut. 

D. Perumusan Masalah 

   Perumusan masalah membahas tentang masalah yang akan 

dipecahkan yaitu hal – hal apa saja yang sering di claim/ di complain 

oleh customer dari awal proses barang dikirim hingga akhir 

penerimaan barang. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja 

masalah yang sering muncul pada saat proses pengiriman berlangsung 
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agar dari masalah tersebut di dapat solusi untuk meminimalisasi 

munculnya masalah yang dapat menyebabkan pelanggan complain.  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui atribut yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap kualitas jasa yang 

diberikan CKB Logistik dan mengevaluasi hal hal yang sering 

menyebabkan customer complain perihal service yang telah diberikan. 

F. Pembatasan dan Asumsi 

 Mengingat kompleksnya permasalahan yang diambil, maka dalam 

penulisan penulis membatasi masalah yang diteliti, analisis kepuasan 

pelanggan hanya dibatasi pada pelanggan pengguna service 

pengiriman barang dan pelanggan  3
rd

 party. Metode yang digunakan 

dalam laporan ini adalah Metode Service Quality ( Servqual ) dan 

Importance Performance Analysis ( IPA ) sebagai cara untuk 

mengetahui indikator – indikator yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kinerja penting apa 

yang harus ditunjukkan oleh suatu organisasi dalam memenuhi 

kepuasan para pengguna jasa 

G. Perancangan Kuesioner 

 Sebelum pengumpulan data, terlebih dahulu dilakukan 

perancangan kuesioner sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah 

ditentukan. Adapun kriteria kriteria yang dicantumkan pada kuesioner 

berdasarkan atribut dimensi Servqual yang dilakukan dengan cara 

wawancara terhadap pemilik perusahaan dengan mengacu pada 



26 
 

literatur dari ilmu Servqual. Lima dimensi dari Servqual yang 

digunakan yaitu Tangible, Empathy, Reliability, Responsiveness dan 

Assurance. Dari lima dimensi tersebut, maka dapat di deskripsikan 

point point penilaian yang disesuaikan pada kondisi di PT CKB 

Logistik, adapun point point tersebut adalah: 

1. Bukti langsung ( Tangibles) 

Merupakan fasilitas yang tampak atau fasilitas fisik seperti gudang, 

peralatan, office, perlengkapan serta penampilan karyawan. Yang 

diukur dalam dimensi ini yaitu: 

1. Kebersihan gudang yang disewakan 

2. Ketersediaan armada yang sudah uji emisi 

3. Memiliki web site yang mudah di akses 

2. Empati ( Empathy) 

Merupakan sikap perhatian dalam memahami kebutuhan pelanggan 

dengan tidak membedakan status sosial pelanggan dalam  

memberikan pelayanan. Yang diukur dari dimensi ini yaitu: 

1. Harga yang diberikan dapat diterima oleh pelanggan. 

2. Pemahaman karyawan terhadap kebutuhan logistik pelanggan. 

3. Kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan uang yang 

dikeluarkan oleh pelanggan. 

3. Kehandalan ( Reliability) 

Merupakan kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan 

sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya, kinerjanya 



27 
 

harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan 

waktu. Yang diukur dari dimensi ini yaitu: 

1. Pengetahuan karyawan mengenai produk layanan logistik. 

2. Kemudahan dalam pengurusan dokumen pengiriman barang. 

3. Kepuasaan pelanggan terhadap penanganan komplain. 

4. Keakuratan dan ketepatan waktu pengiriman tagihan. 

4. Daya Tanggap ( Responsivness) 

Merupakan suatu kemampuan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyampaian informasi yang jelas: 

Yang diukur dari dimensi ini yaitu: 

1. Kecepatan dan kesiapan dalam merespon permintaan 

pelanggan 

2. Proaktif menginformasikan status pengiriman kepada 

pelanggan . 

5. Jaminan ( Assurance) 

Merupakan pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para 

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan kepada perusahaan, terdiri dari beberapa komponen 

antara lain keamanan dan kenyamanan peralatan, ketrampilan 

pegawai menangani gangguan peralatan dan keramahan dan sopan 

santun pegawai. Yang diukur dari dimensi ini yaitu: 

1. Pengiriman tepat waktu dan barang diterima dengan lengkap. 

2. Perlakuan dan kecepatan dalam penyelesaian komplain/klaim. 
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3. Sikap dan tingkah laku karyawan terhadap pelanggan. 

4. Kompensasi yang ditawarkan jika terjadi kerusakan/kehilangan 

barang. 

Dari semua atribut penilaian terhadap dimensi kepuasan pelanggan 

di atas maka dapat ditampilkan ke dalam tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel 3.1 Atribut kepuasan pelanggan 

Dimensi 

Kualitas 

              Atribut Penilaian Kepuasan Pelanggan 

Tangibles 1. Kebersihan gudang yang disewakan  

2. Ketersediaan armada yang sudah uji emisi 

3. Memiliki Web site yang mudah di akses 

Empathy 4. Harga yang diberikan dapat diterima oleh pelanggan. 

5. Pemahaman karyawan terhadap kebutuhan logistik pelanggan. 

6. Kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan uang yang dikeluarkan 

oleh pelanggan. 

Reliability 7. Pengetahuan karyawan mengenai produk layanan logistik. 

8. Kemudahan dalam pengurusan dokumen pengiriman barang. 

9. Kepuasaan pelanggan terhadap penanganan komplain. 

10. Keakuratan dan ketepatan waktu pengiriman tagihan. 

Responsivness 11. Kecepatan dan kesiapan dalam merespon permintaan pelanggan 

12. Proaktif menginformasikan status pengiriman kepada pelanggan . 

Assurance 13. Pengiriman tepat waktu dan barang diterima dengan lengkap. 

14. Perlakuan dan kecepatan dalam penyelesaian komplain/klaim. 

15. Sikap dan tingkah laku karyawan terhadap pelanggan. 

16. Kompensasi yang ditawarkan jika terjadi kerusakan/kehilangan barang. 

 

  Dalam penelitian ini kuesioner yang dibuat merupakan 

kuesioner tertutup diman pilihan jawaban sudah diberikan. Untuk 

memudahkan para pelanggan menjawab kuesioner, jawaban dibuat 

dengan beberapa tingkatan dalam penilaian. Skala yang digunakan 
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dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu: Tingkat 

Kepentingan (Expectation) terhadap Atribut Kualitas Layanan dan 

Tingkat Kepuasan (Perseption) yang Dirasakan oleh Pelanggan 

terhadap Kinerja Layanan. Dengan perincian skala berikut: 

                 Tabel 3.2 Skala penilaian 

Nilai    Tingkat 

kepentingan 

(Expectation) 

Tingkat 

kepuasan 

(Perception) 

 

1 Sangat Tidak 

Penting 

Sangat Tidak 

Puas 

STP 

2 Tidak Penting Tidak Puas TP 

3 Cukup Penting Cukup Puas CP 

4 Penting Puas P 

5 Sangat Penting Sangat Puas SP 

 

H. Pengumpulan Data 

Teknik – teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Metode Obeservasi 

Metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan 

dan pencatatan langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan 

data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

2. Studi Pustaka 

Pengumpulan teori yang digunakan dalam analisa dari buku-buku 

literatur dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan  

3. Penyebaran kuesioner 
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Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner 

kepada responden PT CKB Logistik yang diharapkan data-data 

yang dikumpulkan bisa menjadi informasi bagi penelitian ini. 

I. Pengolahan Data 

 Pada langkah ini, ditentukan jumlah populasi dan sample, 

penentuan jumlah sample dilakukan dengan random kepada 30 

customer 3
rd

 party CKB Logistik. Selanjutnya dilakukan pembagian 

kuesioner kepada 30 customer tersebut. Setelah kuesioner sudah 

terkumpul maka dilakukan pengujian kuesioner yaitu dilakukan 

kuesioner pendahuluan. Maksud dari pengujian kuesioner ini adalah 

mendapatkan alat ukur yang sebaik baiknya sehingga dapat digunakan 

untuk mengukur objek yang dikaji. 

Data yang telah diperoleh dari kuesioner kemudian dilakukan 

penilaian-penilaian yang dihitung yaitu Tingkat kepentingan 

(Expectation) dan Tingkat kepuasan (Perseption) 

Perhitungan nilai Tingkat kepuasan pelanggan terhadapa kinerja 

perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini: 

 

Dimana: 

Xi : Nilai tingkat kepuasan pelanggan 

N : Jumlah responden 

∑Xi : Total dari nilai tingkat kepuasan  pelanggan faktor ke-1 x  

Langkah perihitungan nilai persepsi yaitu: 
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1. Mengihitung total masing-masing atribut pelayanan dengan 

rumus: 

Skor total = (P1 x 1) + (P2 x 2) + (P3 x 3) + (P4 x 4) + (P5 x 5) 

2. Membagi skor total dengan jumlah responden 

Nilai persepsi = Skor total : jumlah responden  

Perhitungan nilai Tingkat kepentingan pelanggan terhadapa kinerja 

perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini: 

 

Dimana: 

Yi : Nilai tingkat kepentingan pelanggan 

N : Jumlah responden 

∑Yi : Total dari nilai kepentingan pelanggan faktor ke-1 y 

Langkah perhitungan ekspektasi: 

1. Mengihitung total masing-masing atribut pelayanan dengan rumus: 

 Skor Total = (E1 x 1) + (E2 x 2) + (E3 x 3) + (E4 x 4) + (E5 x 5) 

2. Membagi skor total dengan jumlah responden 

Nilai ekspektasi = Skor total : jumlah responden  

Setelah dilakukan perhitungan nilai tingkat kepentingan dan tingkat 

kepuasan pelanggan dapat dihitung skor servqual ( gap skor) dari 

masing – masing atribut menggunakan rumus: 

Servqual  Scores = Perception score – Expectation score 
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J. Analisis 

Hasil yang didapatkan pada langkah pengolahan data dan akan 

menghasilkan penilaian terhadapat kualitas pelayanan yang sudah 

diberikan PT CKB Logistik. Hasil ini akan dianalisis untuk 

mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan 

sebelumnya. 

K. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan proses analisis, Penulis dapat menuliskan kesimpulan dari 

hasil penelitian ini. Kemudian Penulis akan memberikan saran yang 

dapat dipertimbangkan oleh perusahaan untuk peningkatan kualitas 

pelayanan. 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 Profil Perusahaan 

 PT. Cipta Krida Bahari  (CKB Logistik) adalah sebuah perusahaan 

penyedia jasa layanan logistik terpadu nasional yang sedang berkembang pesat 

dan memiliki spesialisasi pada Projek Logistik & Total Solution Logistik. 

Layanan logistik yang diberikan bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan customer, meliputi layanan transportasi multi moda, jasa 

kepabeanan ekspor impor, manajemen gudang, special projek Logistik, dan 

solusi logistik terpadu dengan jangkauan area di seluruh Indonesia. Saat ini 

CKB Logistik terbagi dalam Sumatera Area, Kalimantan Area, Java & East 

Indonesia Area. 

Sumatera Area : Batam, Banda Aceh, Bengkulu, Duri, Jambi, Medan, 

Palembang, Padang, Pekanbaru. 

Kalimantan Area: Balikpapan, Banjarmasin, Batu Kajang, Batulicin, Pangkalan 

Bun, Pontianak, Tanjung Adaro, Tanjung Redep, Tarakan, Samarinda, 

Sangatta, Satui. 
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Java & East Indonesia Area: Ambon, Batu Hijau, Denpasar, Jayapura, 

Mataram, Makassar, Menado, Surabaya, Soroako, Sorong, Ternate, Timika 

 

   Gambar 4.1 Lokasi Cabang PT CKB Logistik 

   Sumber: PT Cipta Krida Bahari Logistik 

 Dengan keahliannya, CKB Logistik memfokuskan segmen pasarnya 

yakni perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri minyak, gas dan 

energi, pertambangan, EPC (engineering, procurement, and construction), 

power systems, trucks dan alat berat, dan industri lain yang membutuhkan 

penanganan khusus dan distribusi ke area terpencil. CKB Logistik tidak 

hentinya menyediakan solusi yang sesuai dengan karakter pelanggan walaupun 

melewati berbagai kendala geografis dan infrastuktur, dari memindahkan suku 

cadang kecil menggunakan moda udara, peralatan berukuran sedang dengan 
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menggunakan truk sampai memindahkan mesin-mesin berat dengan 

menggunakan kapal, vessels, landing craft tank atau freighter aircraft.  

 Strategi bisnis yang dirancang CKB Logistik dikombinasikan dengan 

manajemen keselamatan dan sumber daya manusia yang berdedikasi tinggi 

kepada pelanggan yang memberikan arti baru bagi total solusi logistik. 

Berapapun besar dan rumitnya permintaan logistik customer, CKB Logistik 

mampu menyediakan solusi terbaik bagi bisnis customer. 

4.1.1  Sejarah PT Cipta Krida Bahari Logistik 

 1997 

- PT. Cipta Krida Bahari (CKB Logistik) didirikan di Jakarta  

 2001 

- Memperoleh lisensi PPJK untuk proses kepabeanan di Tanjung Priok 

dan Bandara Soekarno Hatta . 

- Mendirikan cabang di Surabaya 

2002 

- Mendirikan kantor cabang di seluruh nusantara, termasuk Balikpapan, 

Samarinda, Banjarmasin, Makassar, Medan, Denpasar, dan Batulicin.                                 

  2003 

- Membagi kegiatan operasionalnya ke tiga wilayah utama, yakni 

Sumatra, Kalimantan, dan Indonesia Bagian Timur 

- Mendirikan departemen Customer Services                         

2005 

- Memperkenalkan logo baru CKB Logistik.            
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- Meluncurkan sistem manajemen logistik terpadu yang dinamakan FAST 

(Freight Administration Synchronized Tracking) dan Web Booking 

2006 

- Mendirikan cabang baru di Tarakan, Tanjung, Pangkalan Bun, Pekanbaru, 

Batam, Batukajang, dan Satui  

- Memperkuat infrastruktur armada dengan menambah 60 unit truk di 

seluruh cabang                                      

2007 

- Mendirikan cabang baru di Jambi, Manado, Soroako, Duri, Padang dan 

Sorong. Total cabang CKB Logistik adalah 29 cabang di seluruh Indonesia 

- Mendirikan anak perusahaan yang dinamakan PT. Alfa Trans Raya yang 

bisnisnya terfokus pada bisnis pelayaran 

- Investasi pada truk crane dan prime movers. 

- Menandatangani kontrak kerjasama untuk mengelola Distribution Center di 

Samarinda bagi salah satu pelanggannya untuk distribusi suku cadang di 

Kalimantan. 

- Memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dengan nomor sertifikat ID07/0925 

dan OHSAS 18001:1999 dengan nomor ID07/0926 

2008 

- Sebagai bentuk dari perkembangan bisnis, Operasional CKB Logistik 

berpindah gudang ke area yang lebih luas di kompleks pergudangan Dunex 

Sunter, Jakarta 
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- Untuk memenuhi permintaan layanan pengiriman via udara yang 

meningkat, operational air freight CKB Logistik berpindah gudang ke area 

yang lebih luas di CKB Logistik Taman Niaga Soewarna 

- Sebagai bagian dari pembentukan brand, citra perusahaan dan kampanye 

marketing, dilakukan peluncuran seragam karyawan baru 

- Mulainya pembangan kapal Alfa Trans Dua, LCT baru selain 4 LCT carter 

dan 1 kapal semikontainer yang dioperasikan CKB Logistik 

- Mulainya pengaplikasian sistem GPS pada truk dan pada LCT yang 

dioperasikan CKB Logistik 

-  Sebagai wujud dari perkembangan bisnis, kantor CKB Logistik Surabaya 

berpindah dari Rungkut ke kantor dan gudang baru di kawasan 

pergudangan Tungya Perkasa 

- Pembukaan Cilandak Drop Center sebagai transit area untuk shipment 

sebelum dibawa ke DNX dan TNS 

- Pendirian distribution center dan pelaksanaan manajemen pergudangan 

untuk suku cadang Mercedes Benz di Samarinda, Kalimantan Timur. 

- Mulainya pembangunan kantor dan gudang baru CKB Logistik Balikpapan 

di Batakan 

- Pemberian penghargaan kepada CKB TNS untuk pencapaian 1000jam 

tanpa kesalahan layanan: tanpa kerusakan, kehilangan dan salah rute     
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2009 

- Peluncuran Alfa Trans Dua 

- Sebagai wujud dari perkembangan bisnis, kantor dan gudang CKB Logistik 

Balikpapan Surabaya berpindah dari kawasan MT Haryono ke kantor dan 

gudang baru di kawasan Batakan, Balikpapan. 

4.1.2 Struktur Organisasi PT Cipta Krida Bahari Logistik 

  Struktur organisasi dapat dilihat pada halaman lampiran 1. 

4.1.3 Jenis Pelayanan PT Cipta Krida Bahari Logistik 

 PT CKB Logistik adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa Logistik. Adapun jenis layanan yang diberikan CKB Logistik dibagi 

menjadi beberapa kelompok bisnis yaitu sebagai berikut: 

1. Integrated Logistik Services 

Layanan Integrated Logistik Service  dibagi lagi menjadi beberapa 

layanan, yaitu: 

 Hand carry services, yaitu layanan pengiriman paket yang 

membutuhkan keamanan yang tinggi dan mendesak. CKB Logistik 

menyediakan “Hand Carry Services” untuk memastikan pengiriman 

paket  dan juga ketenangan dalam hal keamanan pengiriman. Dari 

pembungkusan untuk pengiriman, paket anda secara pribadi dikawal 

oleh personel yang berdedikasi dan dapat diandalkan, Fitur layanan 

dengan sistem Door to Door serta perlindungan Asuransi 
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Cakupan Rute  Domestic: semua daerah di Indonesia baik untuk 

daerah asal maupun tujuan Internasional: Indonesia – Singapura & 

Singapura – Indonesia 

 Air Freight, yaitu layanan pengiriman via udara yang digunakan 

untuk kebutuhan pengiriman yang tepat waktu dan mendesak yang 

perlu diantarkan sesegera mungkin. PT CKB sudah bekerja sama 

dengan maskapai penerbangan terkemuka yang dapat menjamin 

waktu yang pasti pengiriman-pengiriman mendesak. Rute langsung: 

Port-to-Port, Door-to-Door dan apa pun di antaranya. 

 Sea Freight, yaitu layanan yang memberikan pelayanan pengiriman 

melalui laut, baik itu dengan Less-than-container-load (LCL) dan 

full-container load (FCL), break bulk, manajemen kontrak dan multi-

moda rute. Customer akan diberikan kebebasan untuk untuk memilih 

jadwal pelayaran selama jadwal kapal tersedia.  

 Land Freight, yaitu layanan yang memberikan pelayanan pengiriman 

via darat, baik itu menggunakan trucking maupun kereta. Jenis 

armada dan rute dapat disesuaikan dengan kebutuhan customer, 

 Custom Clearance,yaitu layanan yang memberikan pelayanan dalam 

pengurusan dokumen import di bea cukai, CKB Logistik memiliki 

keahlian dalam undang-undang dan peraturan kepabeanan Indonesia, 

serta memiliki lisensi PPJK yang diperlukan untuk menyelesaikan 

proses impor barang baik melalui udara maupun laut.  
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2. Projek Logistik 

CKB Logistik memiliki track record keberhasilan dalam 

mengelola projek logistik dengan skala besar di berbagai segmen 

industri, terutama di industri energi terkait. CKB Logistik memeiliki 

pengalaman yang luas dalam mengangkut pengiriman ke daerah-daerah 

terpencil yang tidak memiliki pengiriman regular, diantaranya: 

 Charter of Air Freighter, Vessels, LCT, Tug dan Barge: pengiriman 

proyek khusus untuk setiap tujuan / lokasi di nasional dan di seluruh 

dunia. 

 Heavy Lift Shipments: Dari kapal ke tepi pantai, dengan 

menggunakan crane atau multi-axle trailer, tim ahli kami memiliki 

pengetahuan teknis dan pengalaman untuk mengelola perpindahan 

yang rumit di seluruh tempat dan kondisi. 

 Advanced Planning: Studi kelayakan lokasi, survei jalan dan 

pemeriksaan kapal ketersediaan memastikan eksekusi sempurna 

dari awal sampai akhir. "Kami merencanakan pekerjaan dan bekerja 

sesuai dengan rencana." 

 Regulatory Expertise: pemahaman menyeluruh kami hukum 

masing-masing negara dan peraturan memungkinkan kami untuk 

menavigasi setiap perjalanan dan mengatasi hambatan regulasi dan 

hukun dengan lancar dan cepat. 
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3. Warehouse Management 

CKB Logistik mengoperasikan gudang dan sistem distribusi yang efisien 

dan efektif. Secara umum, pergerakan barang melibatkan sebuah pusat 

distribusi dan menempatkan produk yang tepat ke tempat yang tepat 

pada saat yang tepat. Untuk mencapai hal tersebut, gudang yang 

berkualitas tinggi dan manajemen operasi sangat penting agar 

terpenuhinya kebutuhan pelanggan. CKB Logistik memanfaatkan 

tekhnik manajemen inventori untuk mengembangkan efisiensi dari rantai 

pasokan yang ditentukan oleh ramalan pasar. CKB Logistik 

menyediakan baik area penyimpanan yang sederhana maupun fasilitas 

yang dirancang khusus yang akan mengakomodir kebutuhan customer 

dengan sistem manajemen gudang yang terintegrasi penuh 

4. Shorebase Management 

 CKB Logistik menyediakan manajemen shorebase terpadu untuk 

mengelola kebutuhan logistik untuk kebutuhan bahan dan peralatan 

kegiatan operasi eksplorasi migas. Cabang-cabang nya terletak di kota-

kota besar yang strategis dan dekat dari lokasi eksplorasi dan kegiatan 

pengeboran migas akan memastikan kebutuhan persediaan customer 

dikirim tepat waktu, kapanpun dibutuhkannya. 

5. Industrial Shipping 

Dikelola oleh anak perusahaan CKB Logistik, ATR (PT Alfa Trans 

Raya), CKB Logistik menawarkan penyewaan kapal profesional untuk 

industri pertambangan & energi terkait. 
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Didirikan pada tahun 2006, aktivitas ATR telah tumbuh secara signifikan 

dari hanya memiliki kapal menjadi pengelolaan kapal. Layanan ATR 

mencakup penyediaan kapal yang sesuai, termasuk dengan kru yang 

berkualitas, sistem pemeliharaan preventif, asuransi dan pemantauan 

pelayaran. Semua kapal kami diperiksa secara rutin dan melakukan 

proses pemeriksaan sesuai dengan standar industri. 

ATR menawarkan manajemen pengiriman terintegrasi untuk segmen 

pasarnya, termasuk Upstream Support Services, Downstream Support 

Services, Long Term Period Charter, Agency Services, dan Ship 

Management Services.  

6. Coal Logistik 

Baruna Coal Logistik (PT Baruna Dirga Dharma) didirikan untuk 

mendukung pertumbuhan grup di industri batubara dengan menyediakan 

jasa pengiriman yang efisien dan fleksibel untuk berbagai kargo dry 

bulk, kargo umum, serta menyediakan fasilitas transshipment, jasa 

keagenan dan bongkar muat. 

Untuk mendukung visi BDD yaitu untuk memberikan kualitas layanan 

terbaik logistik batubara untuk memuaskan pelanggan di wilayah ini 

dengan menerapkan bisnis proses yang efisien dengan jaminan 

keselamatan, BDD memiliki set tug & barge dalam proses 

pengoperasian floating crane dan dry bulk fleets. 
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4.2 Pengumpulan Data dengan Kuesioner 

 Dalam penelitian ini, data-data untuk pengukuran kualitas pelayanan 

(Servqual) serta untuk klasifikasi atribut-atribut pelayanan , diperoleh dari 

kuesioner yang disebarkan. Sedangkan data-data yang lain menyangkut : 

penyusunan respon teknikal, arah pengembangan respon teknikal, korelasi antar 

respon teknikal, data singkat kesulitan organisasi dalam karateristik proses, 

target, dan korelasi antara atribut-atribut pelayanan  diperoleh dari wawancara 

dengan pihak pengelola/ manajemen PT CKB serta dari dokumen-dokumen 

organisasi. 

4.2.1  Identifikasi atribut dan penyusunan kuesioner 

   Untuk mengetahui atribut-atribut pelayanan PT CKB Logistik, 

dilakukan observasi dan wawancara terhadap customer atas 5 dimensi 

kualitas peayanan PT CKB Logistik, yakni: Bukti Langsung ( Tangible), 

Kehandalan ( Reliability), Daya Tangkap ( Responsiveness), Jaminan ( 

Assurance), dan Empati ( Emphaty). Selanjutnya hasil observasi dan 

wawancara tersebut dengan diperkaya berbagai sumber pustaka yang ada 

serta konsultasi dengan ahli, dikonstruksikan sebagai atribut-atribut 

pelayanan. 

   Langkah selanjutnya adalah menyusun kuesioner sebagai instrumen 

untuk mendapatkan data primer penelitian. Kuesioner berkaitan dengan 

Servqual yaitu berisi harapan (expectation) dan persepsi (perception) 

responden atas atribut-atribut pelayanan PT CKB Logistik. 
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 Adapaun atribut-atribut pelayanan PT CKB Logistik, sesuai lima dimensi 

Servqual, adalah: 

 Bukti Langsung ( Tangibles) 

1. Kebersihan gudang yang disewakan 

2. Ketersediaan armada yang sudah uji emisi 

3. Memiliki web site yang mudah di akses 

Empati ( Empathy) 

4. Harga yang diberikan dapat diterima oleh pelanggan. 

5. Pemahaman karyawan terhadap kebutuhan logistik pelanggan. 

6. Kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan uang yang 

dikeluarkan oleh pelanggan. 

Kehandalan ( Reliability) 

7. Pengetahuan karyawan mengenai produk layanan logistik. 

8. Kemudahan dalam pengurusan dokumen pengiriman barang. 

9. Kepuasaan pelanggan terhadap penanganan komplain. 

10. Keakuratan dan ketepatan waktu pengiriman tagihan. 

Daya Tanggap ( Responsivness) 

11. Kecepatan dan kesiapan dalam merespon permintaan pelanggan 

12. Proaktif menginformasikan status pengiriman kepada pelanggan 

Jaminan ( Assurance) 

13. Pengiriman tepat waktu dan barang diterima dengan lengkap. 

14. Perlakuan dan kecepatan dalam penyelesaian komplain/klaim. 

15. Sikap dan tingkah laku karyawan terhadap pelanggan. 
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16. Kompensasi yang ditawarkan jika terjadi kerusakan/kehilangan 

barang. 

4.2.2 Pengujian Kuesioner 

  Langkah yang dilakukan setelah kuesioner tersusun adalah melakukan 

pengujian validitas dan realibilitas kuesioner tersebut. Maksud dari 

pengujian ini adalah untuk mendapatkan alat ukur yang sebaik-baiknya, 

sehingga dapat dipergunakan untuk mengukur obyek yang dikaji. 

Uji validitas mengacu pada tingkat kesesuaian antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti 

atau tingkat kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur apa yang diukur. 

Data yang valid dapat digunakan untuk mendukung kesimpulan yang ditarik 

dari skor yang diturunkan dari ukuran. Sedangkan uji reliabilitas didefinisikan 

sebagai penjelasan dimana pengukuran bebas dari variasi kesalahan acak. 

Kesalahan acak menurunkan tingkat keandalan hasil pengukuran. 

Untuk melakukan uji validitas dan reabilitas, dilakukan penyebaran 

kuesioner kepada 35 responden, yakni para pengguna jasa logistik di PT CKB. 

Dari 35 kuesioner yang disebarkan tersebut, 35 kuesioner kembali dan hanya 

30 yang dapat diolah. Selanjutnya adalah melakukan perhitungan uji validitas 

dan reabilitas. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus product 

moment, sedangkan uji realibilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien 

alpha. Uji validitas dan reabilitas tersebut dilakukan dengan menggunakan 

bantuan software SPSS 16.0. Berikut disajikan hasil uji validitas untuk 
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kelompok harapan (expectation) dalam Tabel 4.1 dan hasil uji validitas untuk 

kelompok persepsi dalam Tabel 4.2. 

 

Nilai r tabel didapatkan dari tabel r product moment dengan taraf 

signifikansi 5%. Dan N = 30.  Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 

5% yaitu taraf  kepercayaan yang umum digunakan dalam penelitian yang 

artinya  hasil penelitian itu seberapa dapat dipercaya kebenarannya adalah 

.95  (indonesianya 0,95). Itu artinya bahwa hasil penelitian itu kebenarannya 

95% bisa diyakini (yakin 95%; dekat dengan bisa dipercaya 100%).  

Masing-masing nilai r perhitungan dibandingkan dengan nilai r tabel. 

Karena nilai r perhitungan > nilai r tabel, maka butir (atribut) tersebut 

dinyatakan valid. Sedangkan koefisien alpha yang didapatkan dari 

perhitungan adalah sebesar 0,757 untuk ekpektasi dan  0,763 untuk persepsi. 

Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai r tabel (0,361). Berarti butir-butir 

kuesioner tersebut reliablel 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Untuk Kelompok Ekspektasi 
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Dari tabel uji validitas ekspektasi di atas, diperoleh hasil uji reliabilitas di 

bawah 

 

 

.  

.  

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Untuk Kelompok Persepsi 

Butir
Nilai R 

Perihitungan
Nilai R Tabel Keterangan

1 0,687 0,361 VALID

2 0,592 0,361 VALID

3 0,859 0,361 VALID

4 0,592 0,361 VALID

5 0,608 0,361 VALID

6 0,791 0,361 VALID

7 0,687 0,361 VALID

8 0,859 0,361 VALID

9 0,589 0,361 VALID

10 0,608 0,361 VALID

11 0,460 0,361 VALID

12 0,756 0,361 VALID

13 0,540 0,361 VALID

14 0,558 0,361 VALID

15 0,791 0,361 VALID

16 0,687 0,361 VALID

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,757 17 
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Dari tabel uji validitas persepsi di atas, diperoleh hasil uji reliabilitas di bawah 

 

 

 

 

 

 

4.3  Pengolahan Data 

4.3.1  Pengukuran Servqual 

Data-data pengukuran Servqual ini meliputi ekspektasi (harapan) dan 

persepsi dari responden atas atribut-atribut pelayanan paket pos. Penilaian 

Butir
Nilai R 

Perihitungan
Nilai R Tabel Keterangan

1 0,866 0,361 VALID

2 0,700 0,361 VALID

3 0,601 0,361 VALID

4 0,444 0,361 VALID

5 0,866 0,361 VALID

6 0,776 0,361 VALID

7 0,789 0,361 VALID

8 0,700 0,361 VALID

9 0,736 0,361 VALID

10 0,789 0,361 VALID

11 0,653 0,361 VALID

12 0,582 0,361 VALID

13 0,660 0,361 VALID

14 0,736 0,361 VALID

15 0,522 0,361 VALID

16 0,714 0,361 VALID

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,763 17 
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responden terhadap atribut-atribut tersebut dikelompokan dalam 5 skala, 

dengan menggunakan skala likert.  

Untuk “Harapan” : 

1 = Tidak Penting (TP) 

2 = Kurang Penting (KP) 

3 = Cukup Penting (CP) 

4 = Penting (P) 

5 = Sangat Penting (SP) 

Sedangkan untuk “Persepsi” : 

1 = Sangat Tidak Puas ( STP) 

2 = Tidak Puas ( TP) 

3 = Cukup Puas (CP) 

4 = Puas (P) 

5 = Sangat Puas (SP) 

Rangkuman hasil yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan, 

untuk harapan responden terhadap atribut pelayanan jasa logistik di PT CKB 

seperti tertera dalam Tabel 4.3. Sedang persepsi responden terhadap atribut-

atribut pelayanan jasa logistik di PT CKB, rangkuman hasilnya dapat dilihat 

pada   Tabel 4.4. Sedangkan tabulasi selengkapnya, data ekspektasi maupun 

persepsi responden dapat dilihat di Lampiran.  

 Tabel 4.3  Rangkuman Data Ekspektasi Responden atas Atribut-Atribut Pelayanan  

PT CKB    Logistik  
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No Atribut Pelayanan 
Jumlah Jawaban 

Total 
TP KP CP P SP 

1 Kebersihan gudang yang 
disewakan 

0 0 2 24 4 30 

2 
Ketersediaan Armada yang 
sudah uji emisi 

0 3 2 8 17 30 

3 
Memiliki Website yang mudah 
di akses 

0 7 9 7 7 30 

4 
Harga yang diberikan dapat 
diterima oleh pelanggan 

0 3 2 8 17 30 

5 
Pemahaman karyawan 
terhadap kebutuhan logistik 
pelanggan 

0 0 1 23 6 30 

6 

Kualitas layanan yang 
diberikan sesuai dengan biaya 
yang dikeluarkan oleh 
pelanggan 

0 0 4 14 12 30 

7 
Pengetahuan karyawan 
mengenai produk layanan 
logistik 

0 0 2 24 4 30 

8 
Kemudahan dalam 
pengurusan dokumen 
pengiriman barang 

0 7 9 7 7 30 

9 
Kepuasaan pelanggan 
terhadap penanganan 
komplain 

0 0 0 18 12 30 

 

No Atribut Pelayanan 
Jumlah Jawaban 

Total 
TP KP CP P SP 

10  Keakuratan dan ketepatan 
waktu pengiriman tagihan 

0 0 1 23 6 30 

11 
 Kecepatan dan kesiapan 
dalam merespon permintaan 
pelanggan 

0 0 1 18 11 30 

12 
 Proaktif menginformasikan 
status pengiriman kepada 
pelanggan  

0 2 5 18 5 30 

13 
 Pengiriman tepat waktu dan 
barang diterima dengan 
lengkap 

0 0 0 14 16 30 



51 
 

14 
 Perlakuan dan kecepatan 
dalam penyelesaian 
komplain/klaim 

0 0 1 19 10 30 

15 
 Kompensasi yang ditawarkan 
jika terjadi 
kerusakan/kehilangan barang. 

0 0 4 14 12 30 

16 Sikap dan tingkah laku 
karyawan terhadap pelanggan 

0 0 2 24 4 30 

 

 Keterangan: TP = Tidak Penting ; KP = Kurang Penting ; CP = Cukup Penting ; 

P = Penting ;   SP  =Sangat Penting 

  

 

 

 

 

 

Tabel 4.4 Rangkuman Data Persepsi Responden atas Atribut-Atribut Pelayanan PT 

CKB  Logistik 

No Atribut Pelayanan 
Jumlah Jawaban 

Total 
STP TP CP P SP 

1 Kebersihan gudang yang 
disewakan 

0 6 16 7 1 30 

2 
Ketersediaan Armada yang 
sudah uji emisi 

0 9 15 6 0 30 

3 
Memiliki Website yang mudah 
di akses 

0 0 13 16 1 30 



52 
 

4 
Harga yang diberikan dapat 
diterima oleh pelanggan 

0 12 16 1 1 30 

5 
Pemahaman karyawan 
terhadap kebutuhan logistik 
pelanggan 

0 6 16 7 1 30 

6 

Kualitas layanan yang 
diberikan sesuai dengan biaya 
yang dikeluarkan oleh 
pelanggan 

0 9 20 1 0 30 

7 
Pengetahuan karyawan 
mengenai produk layanan 
logistik 

0 5 8 10 0 23 

8 
Kemudahan dalam 
pengurusan dokumen 
pengiriman barang 

0 9 15 6 0 30 

9 
Kepuasaan pelanggan 
terhadap penanganan 
komplain 

0 16 11 3 0 30 

 

 

 

 

         

No Atribut Pelayanan 
Jumlah Jawaban 

Total 
STP TP CP P SP 

10  Keakuratan dan ketepatan 
waktu pengiriman tagihan 

0 5 15 10 0 30 

11 
 Kecepatan dan kesiapan 
dalam merespon permintaan 
pelanggan 

0 5 16 9 0 30 

12 
 Proaktif menginformasikan 
status pengiriman kepada 
pelanggan  

0 6 18 6 0 30 

13 
 Pengiriman tepat waktu dan 
barang diterima dengan 
lengkap 

0 10 19 1 0 30 
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14 
 Perlakuan dan kecepatan 
dalam penyelesaian 
komplain/klaim 

0 16 11 3 0 30 

15 
 Kompensasi yang ditawarkan 
jika terjadi 
kerusakan/kehilangan barang. 

0 2 22 6 0 30 

16 Sikap dan tingkah laku 
karyawan terhadap pelanggan 

0 4 9 16 1 30 

 

Keterangan: STP = Sangat Tidak Puas ; KP = Kurang Puas ; CP = Cukup Puas ;                       

P = Puas ; SP  =Sangat Puas  

4.3.1.1 Nilai Ekspektasi 

Dari tabel dapat dihitung nilai ekspektasi responden atas atribut-atribut 

pelayanan jasa CKB Logistik . Perhitungan nilai ekspektasi dilakukan 

dengan cara : 

1.    Menghitung skor total masing-masing atribut pelayanan 

   Skor total didapatkan dari rumusan : 

       Skor Total = (E1 x 1) + (E2 x 2) + (E3 x 3) + (E4 x 4) + (E5 x 5) 

     Dimana : 

   E1 : jumlah responden dengan jawaban “tidak penting” (TP) 

     E2 : jumlah responden dengan jawaban “kurang penting” (KP) 

     E3 : jumlah responden dengan jawababn “cukup penting” (CP) 

     E4 : jumlah responden dengan jawaban ”penting” (P) 

       E5 : jumlah responden dengan jawaban “sangat penting” (SP)  

Contoh, perhitungan untuk atribut 1, “ Kebersihan Gudang yang di 

sewakan” 
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Skor total = (0x1) + (0x2) + (2x3) + (24x4) + (4x5) =122 

2.  Membagi skor total tersebut dengan jumlah responden 

 Nilai Ekspektasi = Skor total : Jumlah responden 

 Contoh : dari skor total atribut 1 pada langkah diatas, 

 Nilai ekspektasi = 122 : 30 = 4,07 

Nilai ekspektasi juga dapat disajikan dalam bentuk persentase, yang 

dihitung dari persentase skor total terhadap skor maksimum. Skor 

maksimum didapat dari perhitungan seandainya semua responden                    

( 30 orang ) memilih jawaban 5 (Sangat Penting) untuk suatu atribut. 

Sehingga skor maksimum = 30 x 5 = 150  

Contoh : dari perhitungan skor total atribut diatas, Nilai ekspektasi (%) = 

(Skor Total : Skor Maksimum) x 100% = (122:150) x 100% = 81,33%  

Hasil perhitungan nilai ekspektasi untuk semua atribut pelayanan jasa          

PT CKB Logistik, disajikan dalam Tabel 4.3. 

Tabel 4.5 Nilai Ekspektasi Responden atas Atribut-Atribut Pelayanan jasa   

CKB Logistik 
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4.3.1.2 Nilai Persepsi 

Perhitungan nilai persepsi dilakukan dengan cara : 

1 Kebersihan gudang yang disewakan 122 4,07 81,33%

2
Ketersediaan Armada yang sudah 

uji emisi
129 4,30 86,00%

3
Memiliki Website  yang mudah di 

akses
104 3,47 69,33%

4
Harga yang diberikan dapat diterima 

oleh pelanggan
129 4,30 86,00%

5
Pemahaman karyawan terhadap 

kebutuhan logistik pelanggan
125 4,17 83,33%

6
Kualitas layanan yang diberikan 

sesuai dengan biaya yang 

dikeluarkan oleh pelanggan

128 4,27 85,33%

7
Pengetahuan karyawan mengenai 

produk layanan logistik
122 4,07 81,33%

8
Kemudahan dalam pengurusan 

dokumen pengiriman barang
104 3,47 69,33%

9
Kepuasaan pelanggan terhadap 

penanganan komplain
132 4,40 88,00%

10
 Keakuratan dan ketepatan waktu 

pengiriman tagihan
125 4,17 83,33%

11
 Kecepatan dan kesiapan dalam 

merespon permintaan pelanggan
130 4,33 86,67%

12
 Proaktif menginformasikan status 

pengiriman kepada pelanggan 
116 3,87 77,33%

13
 Pengiriman tepat waktu dan barang 

diterima dengan lengkap
136 4,53 90,67%

14
 Perlakuan dan kecepatan dalam 

penyelesaian komplain/klaim
129 4,30 86,00%

15
 Kompensasi yang ditawarkan jika 

terjadi kerusakan/kehilangan 

barang.

128 4,27 85,33%

16
Sikap dan tingkah laku karyawan 

terhadap pelanggan
122 4,07 81,33%

No Atribut Pelayanan Skor Total
Nilai 

Ekspektasi
%
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1.  Menghitung skor total masing-masing atribut pelayanan. 

Skor total didapatkan dari rumusan : 

Skor Total = (P1 x 1) + (P2 x 2) + (P3 x 3) + (P4 x 4) + (P5 x 5) 

Dimana : 

P1 = jumlah responden dengan jawabab “sangat tidak puas” (STP) 

P2 = jumlah responden dengan jawaban “tidak puas” (TP) 

P3 = jumlah responden dengan jawaban “cukup puas” (CP) 

P4 = jumlah responden dengan jawaban “puas” (P) 

P5 = jumlah responden dengan jawaban “sangat puas” (SP) 

2.  Membagi skor total tersebut dengan jumlah responden 

Nilai Persepsi = Skor total : Jumlah responden 

Contoh : dari skor total atribut 1 pada langkah diatas, 

 Nilai Persepsi = (0 x 1) + (6 x 2) + (16 x 3) + (7 x 4) + (1x5) = 93 

Nilai persepsi juga dapat disajikan dalam bentuk persentase, yang dihitung 

dari persentase skor total terhadap skor maksimum. Skor maksimum 

didapat dari perhitungan seandainya semua responden (30 orang) memilih 

jawaban 5 (Sangat Puas) untuk suatu atribut. Sehingga skor maksimum = 

30 x 5 = 150 

Contoh : dari perhitungan skor total atribut diatas, 

Nilai persepsi (%) = (Skor Total : Skor Maksimum) x 100%  

= (93/150) x 100% = 62,00% 

Hasil perhitungan nilai persepsi untuk semua atribut pelayanan jasa logistik 

di PT CKB, disajikan dalam Tabel.4.4. 



57 
 

    Tabel 4.6 Nilai Persepsi Responden atas Atribut-Atribut Pelayanan PT 

CKB Logistik 

 

 

4.3.1.3 Skor Servqual 

1 Kebersihan gudang yang disewakan 93 3,10 62,00%

2
Ketersediaan Armada yang sudah uji 

emisi
87 2,90 58,00%

3 Memiliki Website  yang mudah di akses 108 3,60 72,00%

4
Harga yang diberikan dapat diterima 

oleh pelanggan
81 2,70 54,00%

5
Pemahaman karyawan terhadap 

kebutuhan logistik pelanggan
93 3,10 62,00%

6
Kualitas layanan yang diberikan sesuai 

dengan biaya yang dikeluarkan oleh 

pelanggan

82 2,73 54,67%

7
Pengetahuan karyawan mengenai 

produk layanan logistik
74 3,22 64,35%

8
Kemudahan dalam pengurusan 

dokumen pengiriman barang
87 2,90 58,00%

9
Kepuasaan pelanggan terhadap 

penanganan komplain
77 2,57 51,33%

10
 Keakuratan dan ketepatan waktu 

pengiriman tagihan
95 3,17 63,33%

11
 Kecepatan dan kesiapan dalam 

merespon permintaan pelanggan
94 3,13 62,67%

12
 Proaktif menginformasikan status 

pengiriman kepada pelanggan 
90 3,00 60,00%

13
 Pengiriman tepat waktu dan barang 

diterima dengan lengkap
81 2,70 54,00%

14
 Perlakuan dan kecepatan dalam 

penyelesaian komplain/klaim
77 2,57 51,33%

15
 Kompensasi yang ditawarkan jika 

terjadi kerusakan/kehilangan barang.
94 3,13 62,67%

16
Sikap dan tingkah laku karyawan 

terhadap pelanggan
104 3,47 69,33%

No Atribut Pelayanan %
Skor 

Total

Nilai 

Persepsi
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Dengan diketahuinya Nilai Ekspektasi dan Nilai Persepsi, maka skor 

Servqual (gap score) dari masing-masing atribut pelayanan jasa paket pos 

dapat dihitung dengan rumus Skor Servqual = Nilai Persepsi – Nilai 

Ekspektasi 

  Tabel 4.7. Skor Servqual (Gap Score) Atribut-Atribut Pelayanan CKB Logistik 

 

4.3.2 Importance Performance Analysis (IPA) 

1 Kebersihan gudang yang disewakan 3,10 4,07 -0,97

2
Ketersediaan Armada yang sudah uji 

emisi
2,90 4,30 -1,40

3 Memiliki Website  yang mudah di akses 3,60 3,47 0,13

4
Harga yang diberikan dapat diterima oleh 

pelanggan
2,70 4,30 -1,60

5
Pemahaman karyawan terhadap 

kebutuhan logistik pelanggan
3,10 4,17 -1,07

6
Kualitas layanan yang diberikan sesuai 

dengan biaya yang dikeluarkan oleh 

pelanggan

2,73 4,27 -1,53

7
Pengetahuan karyawan mengenai 

produk layanan logistik
3,22 4,07 -0,85

8
Kemudahan dalam pengurusan 

dokumen pengiriman barang
2,90 3,47 -0,57

9
Kepuasaan pelanggan terhadap 

penanganan komplain
2,57 4,40 -1,83

10
 Keakuratan dan ketepatan waktu 

pengiriman tagihan
3,17 4,17 -1,00

11
 Kecepatan dan kesiapan dalam 

merespon permintaan pelanggan
3,13 4,33 -1,20

12
 Proaktif menginformasikan status 

pengiriman kepada pelanggan 
3,00 3,87 -0,87

13
 Pengiriman tepat waktu dan barang 

diterima dengan lengkap
2,70 4,53 -1,83

14
 Perlakuan dan kecepatan dalam 

penyelesaian komplain/klaim
2,57 4,30 -1,73

15
 Kompensasi yang ditawarkan jika terjadi 

kerusakan/kehilangan barang.
3,13 4,27 -1,13

16
Sikap dan tingkah laku karyawan 

terhadap pelanggan
3,47 4,07 -0,60

3,00 4,13 -1,13

GAP 

Score

Rata - Rata

No Atribut Pelayanan
Nilai 

Persepsi

Nilai 

Ekspektasi
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  Dalam mengukur kepuasan pelanggan, Metode Importance 

Performance Analysis (IPA) digunakan untuk mengetahui posisi dari masing-

masing atribut di dalam Matrix Importance Performance Analysis, yang akan 

memperlihatkan bagaimana tingkat kualitas dari pelayanan yang telah 

diberikan. 

 Berikut ini merupakan tabel dari data hasil perhitungan, nilai rata-rata dari 

persepsi pelanggan diberi tanda (   ) serta rata-rata dari ekspektasi pelanggan 

(   ), dan nilai rata-rata skor tingkat persepsi (  ̿ ) serta ekspektasi (  ̿ ) yang 

dihitung menggunakan rumus yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya 

          Tabel 4.8 Nilai (   ) & (   ) 

      

      

 

1 3,10 4,07

2 2,90 4,30

3 3,60 3,47

4 2,70 4,30

5 3,10 4,17

6 2,73 4,27

7 3,22 4,07

8 2,90 3,47

9 2,57 4,40

10 3,17 4,17

11 3,13 4,33

12 3,00 3,87

13 2,70 4,53

14 2,57 4,30

15 3,13 4,27

16 3,47 4,07

No Atribut
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     Tabel 4.9 Nilai (  ̿ ) & (  ̿ ) 

      

 

 

Setelah semua dihitung maka Importance Performance Analysis Matrix 

dapat dibuat. Berikut merupakan Importance Performance Analysis 

Matrix yang dibuat dengan SPSS 

  

        Gambar 4.2 : Diagram Kartesius Importance Performance Analysis 

 

 

 

 

 ̿ 3,00 

 ̿ 4,13 



60 
 

 

 

 

 

BAB V 

ANALISA PEMBAHASAN 

5.1 Identifikasi Atribut Pelayanan 

  Dari hasil interview dan observasi yang dilakukan di PT CKB 

Logistik, dapat diidentifikasi 16 atribut pelayanan jasa yang ada di CKB. 

Identifikasi atribut tersebut didasarkan pada 5 dimensi kualitas jasa yakni:  

bukti langsung (tangibles), empati (emphaty), jaminan (assurance), daya 

tanggap (responsiveness) dan kehandalan (reliability). Berikut ini adalah 

uraian dari masing-masing atribut pelayanan: 

1. Bukti langsung ( Tangibles) 

 Yang diukur dalam dimensi ini yaitu: 

1. Kebersihan gudang yang disewakan 

2. Ketersediaan armada yang sudah uji emisi 

3. Memiliki web site yang mudah di akses 

2. Empati ( Empathy) 

 Yang diukur dari dimensi ini yaitu: 

1. Harga yang diberikan dapat diterima oleh pelanggan. 

2. Pemahaman karyawan terhadap kebutuhan logistik pelanggan. 
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3. Kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan uang yang 

dikeluarkan oleh pelanggan. 

3. Kehandalan ( Reliability) 

 Yang diukur dari dimensi ini yaitu: 

1. Pengetahuan karyawan mengenai produk layanan logistik. 

2. Kemudahan dalam pengurusan dokumen pengiriman barang. 

3. Kepuasaan pelanggan terhadap penanganan komplain. 

4. Keakuratan dan ketepatan waktu pengiriman tagihan. 

4. Daya Tanggap ( Responsivness) 

Yang diukur dari dimensi ini yaitu: 

1. Kecepatan dan kesiapan dalam merespon permintaan pelanggan 

2. Proaktif menginformasikan status pengiriman kepada pelanggan . 

5. Jaminan ( Assurance) 

Yang diukur dari dimensi ini yaitu: 

1. Pengiriman tepat waktu dan barang diterima dengan lengkap. 

2. Perlakuan dan kecepatan dalam penyelesaian komplain/klaim. 

3. Sikap dan tingkah laku karyawan terhadap pelanggan. 

4. Kompensasi yang ditawarkan jika terjadi kerusakan/kehilangan 

barang. 

5.2 Performa Kualitas Atribut Pelayanan 

Performa kualitas atribut pelayanan pada dasarnya adalah kualitas 

pelayanan, yakni seberapa jauh pelayanan yang ada dapat memuaskan 

kebutuhan pengguna jasa atau konsumen.Untuk mengetahui performa 

kualitas atribut pelayanan jasa logistik dilakukan dengan metode Servqual, 
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yakni mengukur ekspektasi (harapan) dan persepsi pengguna jasa logistik 

terhadap atribut-atribut pelayanan tersebut. Selanjutnya dapat diketahui 

skor kesenjangan atau skor Servqual (gap score) dari masing-masing 

atribut. Gap score diperoleh dari skor persepsi dikurangi skor ekspektasi. 

Dari data-data yang diperoleh menunjukkan bahwa gap score rata-rata 

yang diperoleh dari 16 atribut pelayanan logistik adalah -1,13. Hal ini 

menandakan bahwa secara umum (keseluruhan), pelayanan yang diberikan 

oleh jasa logistik belum memuaskan para pengguna jasanya. 

 Pelayanan dapat dikatakan memuaskan apabila gap scorenya positif. 

Apabila gap scorenya berharga negative, berarti kualitas pelayanan belum 

dapat memuaskan kebutuhan pengguna. Sedangkan apabila gap score 

berharga nol, berarti kualitas pelayanan sesuai dengan yang diharapkan 

pengguna jasa. 

Dari 16 atribut pelayanan logistik, hanya 1 atribut yang mempunyai gap 

score positif, yakni atribut (3) “Memiliki Website yang mudah di akses”  

yang gap score-nya 0,13. Sedangkan atribut-atribut lainnya berharga 

negative. Hal ini bearti atribut-atribut tersebut perlu mendapatkan 

perhatian untuk diperbaiki dan tingkatkan kualitasnya, agar dapat 

memuaskan kebutuhan pengguna jasa logistik di PT CKB.  

Masing-masing dimensi dapat diketahui gap score rata-rata-nya. 

Tabel 5.1 sampai dengan Tabel 5.5. menyajikan gap-score masing-masing 

dimensi kualitas pelayanan jasa logistik di CKB, beserta gap score atribut 

pelayanan. 
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Tabel 5.1. Gap Score Rata-Rata Dimensi Tangibles 

No Atribut Pelayanan 

GAP 

Score 

Gap Score 

Rata -Rata 

1 

Kebersihan gudang yang 

disewakan -0,97 

-0,74 2 

Ketersediaan Armada yang 

sudah uji emisi -1,40 

3 

Memiliki Website yang 

mudah di akses 0,13 

 

Pada dimensi dari 3 atribut, ada 1 atribut yang gap score nya di atas rata-

rata yakni : memiliki website yang mudah di akses. Sedangkan untuk 

atribut lainnya, gap score nya di bawah rata-rata 

Tabel 5.2. Gap Score Rata-Rata Dimensi Emphaty 

No Atribut Pelayanan 

GAP 

Score 

Gap Score 

Rata -Rata 

4 

Harga yang diberikan dapat 

diterima oleh pelanggan -1,60 

-1,40 

5 

Pemahaman karyawan 

terhadap kebutuhan logistik 

pelanggan -1,07 

6 

Kualitas layanan yang 

diberikan sesuai dengan biaya 

yang dikeluarkan oleh 

pelanggan -1,53 
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 Pada dimensi Emphaty dari 3 atribut, hanya ada 1 atribut yang di atas rata 

rata yaitu pemahaman karyawan terhadap kebutuhan logistik pelanggan. 

Sedangkan atribut lainnya, gap score nya di bawah rata-rata 

  Tabel 5.3. Gap Score Rata-Rata Dimensi Reliability 

No Atribut Pelayanan 

GAP 

Score 

Gap Score 

Rata -Rata 

7 

Pengetahuan karyawan 

mengenai produk layanan 

logistik -0,85 

-1,06 

8 

Kemudahan dalam pengurusan 

dokumen pengiriman barang -0,57 

9 

Kepuasaan pelanggan terhadap 

penanganan komplain -1,83 

10 

 Keakuratan dan ketepatan 

waktu pengiriman tagihan -1,00 

 

Pada dimensi Emphaty dari 4 atribut, hanya ada 1 atribut yang di bawah 

rata rata yaitu kepuasan pelanggan terhadap penganganan komplain. 

Sedangkan atribut lainnya, gap score nya di atas rata-rata 
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  Tabel 5.4. Gap Score Rata-Rata Dimensi Responsiveness 

No Atribut Pelayanan 

GAP 

Score 

Gap Score 

Rata -Rata 

11 

 Kecepatan dan kesiapan dalam 

merespon permintaan pelanggan -1,20 

-1,03 

12 

 Proaktif menginformasikan 

status pengiriman kepada 

pelanggan  -0,87 

 

Pada dimensi Emphaty dari 2 atribut, terdapat 1 atribut yang gap score nya 

di bawah rata-rata yaitu kecepatan dan kesiapan dalam merespon 

permintaan pelanggan. Sedangan 1 atributnya lagi, gap score nya di atas 

rata-rataa 

  Tabel 5.5. Gap Score Rata-Rata Dimensi Assurance 

No Atribut Pelayanan 

GAP 

Score 

Gap Score 

Rata -Rata 

13 

 Pengiriman tepat waktu dan 

barang diterima dengan lengkap -1,83 

-1,33 

14 

 Perlakuan dan kecepatan dalam 

penyelesaian komplain/klaim -1,73 

15 

 Kompensasi yang ditawarkan 

jika terjadi kerusakan/kehilangan 

barang. -1,13 

16 

Sikap dan tingkah laku karyawan 

terhadap pelanggan -0,60 
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 Pada dimensi Assurance dari 4 atribut, ada 2 atribut yang gap score nya di 

bawah rata-rata yakni pengiriman tepat waktu dan barang diterima dengan 

lengkap dan perlakuan dan kecepatan dalam penyelesaian komplain/klaim. 

Sedangkan atribut yang lainnya, gap score nya di atas rata-rata. 

5.2.1 Prioritas Berdasarkan Gap 

 Berdasarkan perhitungan skor servqual (gap) sebelumnya maka 

dapat dibuat suatu prioritas berdasarkan gap yang di dapat. Urutan 

berdasarkan gap tersebut dapat dilihat dalam tabel 5.6 dibawah ini 

   Tabel 5.6 Peringkat servqual score 

 

1 -0,97 6

2 -1,40 11

3 0,13 1

4 -1,60 13

5 -1,07 8

6 -1,53 12

7 -0,85 4

8 -0,57 2

9 -1,83 15

10 -1,00 7

11 -1,20 10

12 -0,87 5

13 -1,83 16

14 -1,73 14

15 -1,13 9

16 -0,60 3

No GAP Score

Pengetahuan karyawan mengenai produk 

layanan logistik

Kemudahan dalam pengurusan 

dokumen pengiriman barang

Atribut Pelayanan

 Perlakuan dan kecepatan dalam 

penyelesaian komplain/klaim

 Kompensasi yang ditawarkan jika terjadi 

kerusakan/kehilangan barang.

Sikap dan tingkah laku karyawan 

terhadap pelanggan

Kebersihan gudang yang disewakan

Ketersediaan Armada yang sudah uji 

emisi

Memiliki Website  yang mudah di akses

Peringkat

Kepuasaan pelanggan terhadap 

penanganan komplain

 Keakuratan dan ketepatan waktu 

pengiriman tagihan

 Kecepatan dan kesiapan dalam 

merespon permintaan pelanggan

 Proaktif menginformasikan status 

pengiriman kepada pelanggan 

 Pengiriman tepat waktu dan barang 

diterima dengan lengkap

Harga yang diberikan dapat diterima oleh 

pelanggan

Pemahaman karyawan terhadap 

kebutuhan logistik pelanggan

Kualitas layanan yang diberikan sesuai 

dengan biaya yang dikeluarkan oleh 

pelanggan
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  Berdasarkan Tabel 5.6 di atas maka dapat dilihat diperlukan 

beberapa perbaikan yaitu atribut no 13 “ Pengiriman tepat waktu dan 

barang diterima dengan lengkap, atribut no 9 “Kepuasan pelanggan 

terhadap penanganan komplain”, atribut  no 14 “Perlakuan dan kecepatan 

dalam penyelesaian komplain/klaim”, atribut no 2 “Ketersediaan Armada 

yang sudah uji emisi”, atribut no 4 “Harga yang diberikan dapat diterima 

oleh pelanggan” dan atribut no 6 “Kualitas layanan yang diberikan sesuai 

dengan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan”. 

5.3 Analisa Importance Performance Analysis (IPA) 

Analisa tingkat kepuasan dan kepentingan pelanggan terhadap 

kualitas pelayanan dapat menghasilkan sebuah matrix importance 

performance yang dapat menunjukan dimana letak masing-masing atribut. 

Dimana dalam matrix ini masing-masing atribut dijabarkan ke dalam 4 

kuadaran yang masing-masing kuadaran memiliki penilaian tersendiri. 

Penilaian ini yang nantinya dapat menjadi patokan untuk menentukan 

prioritas untuk perbaikan. Berikut merupakan Importance Performance 

Analysis Matrix yang di dapat dari bab sebelumnya. 
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   Gambar 5.1 Importance Performance Matrix 

a.  Kuadran 1 (Concentrate Here :konsentrasi di sini) 

Faktor-faktor yang terletak dalam kuadran ini dianggap sebagai faktor 

yang penting dan atau diharapkan oleh konsumen tetapi kondisi 

Persepsi dan atau Kinerja Aktual yang ada pada saat ini belum 

memuaskan sehingga pihak manajemen berkewajiban mengalokasikan 

sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kinerja berbagai 

faktor tersebut. Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini 

merupakan prioritas untuk ditingkatkan. 

Atribut yang masuk dalam kuadran ini adalah: 

- Atribut No 13, “Pengiriman tepat waktu dan barang diterima 

dengan lengkap”. Atribut ini memiliki nilai persepsi 2,70 dan nilai 

ekspektasi 4,53 dengan nilai Gap -1,83 
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- Atribut No 9, “Kepuasaan pelanggan terhadap penanganan 

komplain”. Atribut ini memiliki nilai persepsi 2,57 dan nilai 

ekspektasi 4,40 dengan nilai Gap -1,83 

- Atribut No 14, “Perlakuan dan kecepatan dalam penyelesaian 

komplain/klaim”. Atribut ini memiliki nilai persepsi 2,57 dan nilai 

ekspektasi 4,30 dengan nilai Gap -1,73 

- Atribut No 4, “Harga yang diberikan dapat diterima oleh 

pelanggan”. Atribut ini memiliki nilai persepsi 2,70 dan nilai 

ekspektasi 4,30 dengan nilai Gap -1,60 

- Atribut No 6, “Kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan 

biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan”. Atribut ini memiliki nilai 

persepsi 2,73 dan nilai ekspektasi 4,27 dengan nilai Gap -1,53 

- Atribut No 2, “Ketersediaan Armada yang sudah uji emisi” 

memiliki nilai persepsi 2,90 dan nilai ekspektasi 4,30 dengan nilai 

Gap -1,40  

b.  Kuadran 2 (Keep up with the good work : pertahankan prestasi).  

Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap penting dan 

diharapkan sebagai faktor penunjang bagi kepuasan konsumen 

sehingga pihak manajemen berkewajiban memastikan bahwa kinerja 

institusi yang dikelolanya dapat terus mempertahankan prestasi yang 

telah dicapai. 

Atribut yang masuk dalam kuadran ini adalah: 
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- Atribut no 11, “Kecepatan dan kesiapan dalam merespon 

permintaan pelanggan’’.Atribut ini memiliki nilai persepsi 3,13 dan 

niai ekspektasi 4,33 dengan nilai Gap -1,20 

- Atribut No 15, “Kompensasi yang ditawarkan jika terjadi 

kerusakan / kehilangan barang. Atribut ini memiliki nilai persepsi 

3,13 dan nilai ekspektasi 4,27 dengan nilai Gap -1,13. 

c.  Kuadran 3 (Low Priority : prioritas rendah)  

Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini mempunyai tingkat 

Persepsi atau Kinerja Aktual yang rendah sekaligus dianggap tidak 

terlalu penting dan atau terlalu diharapkan oleh konsumen sehingga 

manajemen tidak perlu memprioritaskan atau terlalu memberikan 

perhatian pada faktor-faktor tersebut. 

Atribut yang masuk dalam kuadran ini adalah: 

- Atribut No 5, “Pemahaman karyawan terhadap kebutuhan logistik 

pelanggan”.Atribut ini memiliki nilai persepsi 3,10 dan nilai 

ekspektasi 4,17 dengan nilai Gap -1,07 

- Atribut No 1,”Kebersihan gudang yang disewakan,”. Atribut ini 

memiliki nilai persepsi 3,10 dan nilai ekspektasi 4,07 dengan nilai 

Gap -0,97 

- Atribut No 12, “Proaktif menginformasikan status pengiriman 

kepada pelanggan,”. Atribut ini memiliki nilai persepsi 3,00 dan 

nilai ekspektasi 3,87 dengan nilai Gap -0,87. 
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- Atribut No 8, “Kemudahan dalam pengurusan dokumen pengirman 

barang”. Atribut ini memiliki nilai persepsi 2,90 dan nilai 

ekspektasi 3,47 dengan nilai Gap -0,57. 

 

 

d.  Kuadran 4 (Possibly Overkill : terlalu berlebih).  

Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap Tidak Terlalu 

Penting dan atau Tidak Terlalu Diharapkan sehingga pihak 

manajemen perlu mengalokasikan sumber daya yang terkait dengan 

faktor-faktor tersebut kepada faktor-faktor lain yang mempunyai 

prioritas penanganan lebih tinggi yang masih membutuhkan 

peningkatan, semisal di kuadran B. 

Atribut yang masuk dalam kuadran ini adalah: 

- Atribut No 3,”Memiliki website yang mudah di akses”. Atribut ini 

memiliki nilai persepsi 3,60  dan nilai ekspektasi 3,47 dengan nilai 

Gap 0,13. 

- Atribut No 16,”Sikap dan tingkah laku karyawan terhadap 

pelanggan”. Atribut ini memiliki nilai persepsi 3,47 dan nilai 

ekspektasi 4,07 dengan nilai Gap -0,60. 

- Atribut No 7,”Pengetahuan karyawan mengenai produk layanan 

logistik”. Atribut ini memiliki nilai persepsi 3,22 dan nilai 

ekspektasi 4,07 dengan nilai Gap  -0,85. 
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- Atribut No 10,”Keakuratan dan ketepatan waktu pengiriman 

tagihan”. Atribut ini memiliki nilai persepsi 3,17 dan nilai 

ekspektasi 4,17 dengan nilai Gap -1,00 

5.4 Usulan Perbaikan 

 Dilihat dari analisa servqual dengan nilai gap terbesar, ada beberapa 

atribut yang perlu diperbaiki yaitu pada atribut ke 13, 9, 14, 4, 6, dan 2 

yang mana ke 6 atribut tersebut masuk pada kuadran I. Berikut mrupakan 

usulan yang kiranya dapat diambil perusahaan berdasarkan analisa yang 

telah dilakukan. 

    Tabel 5.7 Usulan Perbaikan 

Prioritas Atribut 

No 

Gap 

Score 

Kondisi lapangan Usulan Perbaikan 

1 13 -1,83 Salah memilih rekanan 

vendor 

Sebelum memilih rekanan vendor, 

seharusnya lebih dicari tau perihal 

kualitas jasa nya dilihat dari data 

rekanan customer nya 

2 9 -1,83 Butuh waktu terlalu lama 

dari pihak internal dalam 

pengecekan kronologis 

kejadian penyebab 

kerusakan/kehilangan 

barang pada saat 

pengiriman 

 Dibuatkan sistem yang dapat 

mengontrol lama cepatnya proses 

penanganan claim customer karena 

dari sistem tersebut dapat dijadikan 

alat mengontrol kinerja karyawan 

3 14 -1,73 Kurang respon yang cepat 

dalam memproses atau 

Pihak-pihak yang berhubungan 

dengan customer harus lebih di 
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menerima komplain dari 

customer 

ingatkan bahwa penanganan 

komplain customer sangat penting  

dan dibuatkan sistem untuk 

mengontrol nya 

4 4 -1,60 Harga jasa yang diberikan 

kurang kompetitif dan 

cukup mahal dari biaya jasa 

logistik dari perusahaan 

lain 

Harga jasa cukup tinggi dikarenakan 

menggunakan vendor lagi, jika 

menggunakan moda transportasi 

perusahaan sendiri, harga nya akan 

jauh lebih kompetitif. 

5 6 -1,53 Terkadang harga jasa yang 

diberikan sudah cukup 

mahal akan tetapi jasa yang 

diberikan tidak memuaskan 

seperti barang tiba di 

destinasi tidak sesuai waktu 

yang diharapkan. 

Mempunyai kerja sama dan 

komitmen kerja sama yang baik 

dengan pihak ke tiga yaitu pihak 

vendor agar barang yang dikirim 

dapat diterima tepat waktu dan sesuai 

dengan harga yang sudah dibayar 

oleh pihak customer. 

6 2 -1,40 Armada terkadang tidak 

sesuai dengan standart 

customer karena armada 

yang digunakan sebagian 

besar adalah armada pihak 

ke tiga yaitu vendor 

Lebih mengontrol akan kualitas 

armada pihak vendor dan melakukan 

rutin cek terhadap kelengkapan 

dokumen apakah  siap beroprasi serta 

cek fisik armada secara berkala. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan sesuai dengan 

tujuan penelitian yang telah ditetapkan, yaitu: 

1. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap jasa CKB Logistik, penilaian 

dengan menggunakan Servqual didapatkan hasil: Dari 14 atribut hanya 

1 atribut yang memiliki performa bagus yang ditunjukan oleh gap 

score ( servqual score) positif, yaitu “Memiliki website yang mudah di 

akses”. Sedangkan untuk 13 atribut yang lainnya, gap score nya 

negatif. Rata-rata keseluruhan gap score atribut pelayanan jasa logistik 

di CKB adalah sebesar -1,13. 

2. Atribut yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap kualitas jasa 

yang diberikan CKB Logistik diperoleh 16 Atribut, yang 

dikelompokan dalam 5 dimensi atribut kualitas, yakni :  

- Tangibles 3 atribut yaitu kebersihan gudang yang disewakan, 

ketersediaan armada yang sudah uji emisi, memiliki web site yang 

mudah di akses. 

-  Emphaty 3 atribut yaitu ketersediaan jenis produk layanan dan 

cakupan wilayah layanan, kecepatan dan kesiapan dalam merespon 
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permintaan pelanggan., proaktif menginformasikan status 

pengiriman kepada pelanggan . 

- Reliability 4 atribut yaitu Pengetahuan karyawan mengenai produk 

layanan logistik, Kemudahan dalam pengurusan dokumen 

pengiriman barang, Kepuasaan pelanggan terhadap penanganan 

komplain, Keakuratan dan ketepatan waktu pengiriman tagihan.  

- Responsiveness 2 atribut yaitu: kecepatan dan kesiapan dalam 

merespon permintaan pelanggan, proaktif menginformasikan status 

pengiriman kepada pelanggan 

- Assurance 4 atribut yaitu: pengiriman tepat waktu dan barang 

diterima dengan lengkap, perlakuan dan kecepatan dalam 

penyelesaian komplain/klaim, kompensasi yang ditawarkan jika 

terjadi kerusakan/kehilangan barang, sikap dan tingkah laku 

karyawan terhadap pelanggan 

3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan di 

CKB Logistik adalah melakukan upaya perbaikan terhadap atribut 

yang masuk dalam kuadran 1  berdasarkan klasifikasi metode 

Importance Performance Analysis Matrix ( IPA), atribut yang ada di 

kuadran 1 adalah atribut no 13, 9, 14, 4, 6 dan 2 dikarenakan faktor-

faktor yang terletak dalam kuadran ini dianggap sebagai faktor yang 

penting dan atau diharapkan oleh konsumen tetapi kondisi Persepsi dan 

atau Kinerja Aktual yang ada pada saat ini belum memuaskan sehingga 

pihak manajemen berkewajiban mengalokasikan sumber daya yang 

memadai untuk meningkatkan kinerja berbagai faktor tersebut. 
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Adapun ususlan perbaikannya adalah: 

- Sebelum memilih rekanan vendor, seharusnya lebih dicari tau perihal 

kualitas jasa nya dilihat dari data rekanan customer nya. 

- Dibuatkan sistem yang dapat mengontrol lama cepatnya proses 

penanganan claim customer karena dari sistem tersebut dapat dijadikan 

alat mengontrol kinerja karyawan. 

- Pihak-pihak yang berhubungan dengan customer harus lebih di ingatkan 

bahwa penanganan komplain customer sangat penting  dan dibuatkan 

sistem untuk mengontrol nya. 

- Harga jasa cukup tinggi dikarenakan menggunakan vendor lagi, jika 

menggunakan moda transportasi perusahaan sendiri, harga nya akan jauh 

lebih kompetitif. 

- Mempunyai kerja sama dan komitmen kerja sama yang baik dengan 

pihak ke tiga yaitu pihak vendor agar barang yang dikirim dapat diterima 

tepat waktu dan sesuai dengan harga yang sudah dibayar oleh pihak 

customer. 

- Lebih mengontrol akan kualitas armada pihak vendor dan melakukan 

rutin cek terhadap kelengkapan dokumen apakah  siap beroprasi serta cek 

fisik armada secara berkala. 

6.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Dilihat dari hasil penilaian dengan menggunakan Servqual bahwa nilai 

gap score dapat ditekan lagi agar tidak bernilai negatif yaitu dengan 

cara lebih meningkatkan customer satisfaction terhadap customer dan 

lebih meningkatkan lagi pelayanan yang diberikan 
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2. Dilihat dari hasil pembagian klasifikasi berdasarkan metode 

Importance Performance Analysis Matrix ( IPA), dapat memudahkan 

dalam memutuskan atribut yang mana yang butuh konsentrasi utama 

untuk perbaikan pelayanan. 

3. Berdasarkan usulan perbaikan yang telah dibuat penulis diharapkan 

dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

jasa logistik di PT CKB 
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Lampiran 2: Lembar Kuesioner 

Part-A. Respondent Profile

year(s) in current company (di perusahaan saat ini)
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

TANGIBLES
1 Kebersihan gudang yang disewakan

2 Ketersediaan Armada yang sudah uji emisi

3 Memiliki Web site yang mudah di akses

EMPHATY
4 Harga yang diberikan dapat diterima oleh pelanggan

5
Pemahaman karyawan terhadap kebutuhan logistik 

pelanggan

6
Kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan biaya yang 

dikeluarkan oleh pelanggan

RELIABILITY

7 Pengetahuan karyawan mengenai produk layanan logistik.

8
Kemudahan dalam pengurusan dokumen pengiriman 

barang.

9 Kepuasaan pelanggan terhadap penanganan komplain.

10  Keakuratan dan ketepatan waktu pengiriman tagihan.

RESPONSIVENESS

11
 Kecepatan dan kesiapan dalam merespon permintaan 

pelanggan

12
 Proaktif menginformasikan status pengiriman kepada 

pelanggan 

ASSURANCE

13
 Pengiriman tepat waktu dan barang diterima dengan 

lengkap

14
 Perlakuan dan kecepatan dalam penyelesaian 

komplain/klaim

15
 Kompensasi yang ditawarkan jika terjadi 

kerusakan/kehilangan barang.

16 Sikap dan tingkah laku karyawan terhadap pelanggan

 We will take notes on your input and take actionon improvement suggestion you give. 

Thank you for taking the time to participate in CKB Logistics Customer Satisfaction Survey 2015. 

Office Address (Alamat Lengkap Kantor) :                            

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY - 2015

Respondent Name (Nama Responden) :                                   

Company Name (Nama Perusahaan) :                                    

Department/Division Name (Nama Departemen/Divisi):

Industry Type (Jenis Industri) :                                                      

Job Position (Jabatan Pekerjaan) :                                            

Working Period (Masa Bekerja) :                                                  

  

SERVICE QUALITY ATTRIBUTE/ATRIBUT 

KUALITAS LAYANAN

IMPORTANCE OF SERVICE QUALITY 

ATTRIBUTE
PERCEPTION OF SERVICE PERFORMANCE

(Tingkat Kepentingan terhadap Atribut 

Kualitas Layanan)

(Tingkat Kepuasan yang Dirasakan oleh 

Pelanggan terhadap Kinerja Layanan)

 



Lampiran 3: Data perhitungan Expectation 

Expectation

Atribut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah

Respondent

1 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 75

2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 78

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 78

4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 69

5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 71

6 4 5 2 5 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 55

7 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 75

8 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 69

9 4 5 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 64

10 4 3 3 3 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 65

11 4 5 2 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 62

12 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 71

13 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 3 5 5 3 4 62

14 4 5 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 64

15 3 2 2 2 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 50

16 5 5 3 5 5 4 5 3 5 5 5 3 5 4 4 5 71

17 4 4 3 4 4 5 4 3 5 4 5 3 5 4 5 4 66

18 3 2 2 2 4 3 3 2 4 4 4 2 4 4 3 3 49

19 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 5 4 4 4 55

20 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 69

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64

22 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 76

23 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 71

24 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 70

25 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 66

26 4 5 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 64

27 4 5 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 64

28 4 5 2 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 62

29 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 5 4 5 4 4 4 62

30 4 5 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 64  

 

 

 



Lampiran 4: Data Perhitungan Perception 

Perception

Atribut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah

Respondent

1 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 55

2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 47

3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 4 53

4 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 38

5 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 47

6 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 38

7 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 55

8 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 38

9 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 4 45

10 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 56

11 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 41

12 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 44

13 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 55

14 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 49

15 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 55

16 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 69

17 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 2 4 4 50

18 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 55

19 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 52

20 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 36

21 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 39

22 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 54

23 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 44

24 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 43

25 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 45

26 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 52

27 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 49

28 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 41

29 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 3 52

30 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 41  

 

 



Lampiran 5: Tabel Validitas dan Reliabilitas Perception ( SPSS 16) 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,763 17 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 92,77 203,564 ,853 ,741 

P2 92,97 208,240 ,674 ,747 

P3 92,27 212,823 ,576 ,753 

P4 93,17 213,799 ,405 ,756 

P5 92,77 203,564 ,853 ,741 

P6 93,13 210,809 ,762 ,750 

P7 92,70 206,631 ,771 ,745 

P8 92,97 208,240 ,674 ,747 

P9 93,30 208,148 ,714 ,747 

P10 92,70 206,631 ,771 ,745 

P11 92,73 209,789 ,626 ,750 

P12 92,87 211,844 ,552 ,752 

P13 93,17 212,351 ,639 ,753 

P14 93,30 208,148 ,714 ,747 

P15 92,73 214,961 ,496 ,756 

P16 92,40 206,662 ,687 ,746 

Total_Score 47,93 55,651 1,000 ,929 

 



Lampiran 6: Tabel Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Expectation                    

( SPSS 16 ) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,757 17 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 128,00 207,517 ,671 ,748 

P2 127,77 200,185 ,545 ,741 

P3 128,60 189,697 ,837 ,724 

P4 127,77 200,185 ,545 ,741 

P5 127,90 208,369 ,588 ,749 

P6 127,80 200,786 ,773 ,739 

P7 128,00 207,517 ,671 ,748 

P8 128,60 189,697 ,837 ,724 

P9 127,67 208,023 ,566 ,749 

P10 127,90 208,369 ,588 ,749 

P11 127,73 209,306 ,430 ,751 

P12 128,20 199,752 ,732 ,738 

P13 127,53 208,602 ,515 ,750 

P14 127,77 207,909 ,532 ,749 

P15 127,80 200,786 ,773 ,739 

P16 128,00 207,517 ,671 ,748 

Total_Score 66,03 54,102 1,000 ,907 

 



Lampiran 7: Tabel “r” Product Moment 

 


