
1.1. Latar Belakang 

Kepuasan pelanggan diartikan Gerson (2002) sebagai persepsi pelanggan 

bah~va harapan mereka telah terlampaui atau terpenuhi oleh produk atau jasa yang 

diterima dari produsen. Kepuasan pelanggan bukan berarti nlernberikan kepada 

pelanggan yang dianggap baik oleh produsen, tapi memberikan yang diinginkan, 

kapan serta bagaimana pelanggan menginginkan produk dan jasa tersebut. 

Pengukuran kepuasan pelanggan penting bagi perusahaan, karena dengan 

kepuasan pelanggan pada akhirnya d i i a p k a n  mampu menciptakan loyalitas 

pelanggan. Loyalitas pelanggan adalah salah satu kunci pendorong perolehan 

keuntungan perusahaan. Pengukuran kepuasan pelanggan dapat menjadi cer~nin 

perusahaan dalan? meliat posisi perusahaan berdasarkan pandangan pelanggan, 

sehingga diketahui barang dan jasa yang harus disediakan untuk pelanggan 

berdasarkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan 

dapat nlenjadi parameter untuk mengetahui kelemahan perusahaan sehingga 

kelemahan tersebut dapat dinlin'inakan dan dicari solusi untuk mengatasinya. 

Kepuasan pelanggan bersifat dinamis dan dapat berubah dari waktu ke waktu seirig 

perubahan lingkungan binis. Kepuasan pelanggan perlu diteliti secara berkala agar 

perubahan yang terjadi dapat dengan cepat direalisasikan oleh produsen (Supranto, 

2001). 

Loyalitas pelanggan sangat sulit didapat karena banyak pilihan yang dimiijki 

pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pada umumnya semakin 



ringgi tingkat kepuasan pelanggan, semakii besar rasa percaya dan keyakiian mereka 

terhadap barang atau jasa dari suatu perusahaan. Semakin besar rasa percaya 

pelanggan maka semakin kecil persentase kemungkinan pelanggan beralih ke produk 

atau jasa lain (Castiglione, 2002). 

Perusahaan merasa telah melakukan segala ha1 untuk memenuhi kebutuhan 

dan kepuasan pelanggan, tapi ada kemungkinan perusahaan tersebut ditinggal 

pelanggannya. Produsen ternyata memberikan sesuatu yang menurut pelanggan tidak 

penting. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya gap antara kepuasan pelanggan 

menurut produsen dan kepuasan menurut pelanggan. Produsen harus mengerti dan 

beradaptasi dengan motivasi serta perilaku pelanggan agar daya saing pemsahaan 

dapat tetap terjaga (Engel, 1994). 

Pelanggan pada umumnya mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sangat 

beragam satu sama lain. Sebuah perusahaan tidak mungkii dapat memutaskan semua 

pelanggan dengan permintaan yang sangat beragam tersebut. Sebuah perusahaan 

hams memilih serta menetapkan pelanggannya agar dapat mneinberiksu~ pelayanan 

yang makshnal. 

Usaha yang dilakukan oleh PT ISM BSPD terasa belum optimal karena 

jumlah keluhan pelanggan yang masuk masih sangat besar setiap bulannya, yaitu 

rata-rata tujuh keluhan pelanggan setiap bulan atau atau jwnlah ini sama dengan 14 

persen keluhan dari jumlah pengiriman dalam satu bulan. PT ISM BSPD melakukan 

pengiriman barang rata-rata 50 kali dalam sebulan dengan kuantitas p e n g i r i i  rata- 
A-. 

rata 15.000 lembar PP bag dalam setiap pengiriman. Data keluhan pelanggan PT ISM 

BSPD periode Juni-Desemnber 2002 (Lampiran 1) menunjukkan bahwa keluhan 



keterlambatan pe~giri ian barang adalah yang paling banyak, disusul dengan keluhan 

terhadap hasil cetak, niutu anyaman karung; lebar dan atau panjang karung yang tidak 

sesuai, nlutu cat, berat karung, jludab karung, lnutu layanan karyawan, lnutu jahitan 

karung serta mutu pengepakan. 

1.2. Rnmusaa Masalah 

Berdasarkan latar belakang da11 identifikasi masalah yang telah dipaparkmb 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

a. Atribut apa yang penting bagi tiap segmen pasar PT ISM BSPD dalam memilih 

pemasok PP bag 

b. Segmen pasar zpa yang paling puas dengan pelaksanaan atribut produk dan jasa 

yang diberikan PT ISM BSPD 

c. Segmen pasar apa yang sebaiknya dipilih PT ISM BSFD sebagai pasar targetnya 

d. Faktor apa yang dapat meningkarkan pelaksanaan PT ISM BSPD agar atribut 

kepuasan pelanggan dapat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

pasar target 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengidentifikasi dan menganalisis atribut produk yang dinilai penting oleh 

pelanggan 

b. Mengidentifikasi dan menganalisis kepuasan masing-masing segmen pasar PT 

ISM BSPD 



c. Menentukan pasar target PT ISM BSPD berdasarkan semen pasar yang paling 

puas dengan pelaksanaan produk dan jasa PT ISM BSPD 

d. Menentukan prioritas perbaikan pelaksanaan produk dan jasa PT ISM BSPD agar 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan pasar target 

1.4. Manfaat 

Infornasi dan hasil dari penelitian hi di~arapkan inanpu ~neningkatkan 

kepuasan pelanggan dengan melakukan identifikasi area mana yang hams ditingkatan 

dan diperbaiki. Peningkatan dan perbaikan tersebut diiakukan dengan 

~nengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh PT ISM BSPD, sehingga produk 

dan pelayanan yang diberikan PT ISM BSPD dapat memenuhi tuntutan pelanggan. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan lnampu menetapkan target dan indikator 

aktivitas perusahaan agar mmnpu memberikan kepuasan pelanggan dan mampu 

menunjang terpenuhinya tuntutan pelanggan. Pada akhirnya, penelitian ini 

diharapkan mampu menetapkan target pasar, meningkatkan jumlah pelanggan dan 

jumlah pesanan serta inembuat pelanggan menjadi puas, sehingga mampu 

meningkatkan profit PT ISM BSPD. 

1.5. Ruang Lingkup 

Penelitian ini hanya berfokus pada kepuasan pelanggan ekstemal domestik, 

yaitu pelangan yang berada di luar perusahaan penghasil produk yang meneri~na 

suatu produk (end user) yang berada dalan wilayah Indonesia. Pernilihm~ ruang 

lingkup penelitian didasarkan pada efisiensi waktu dan biaya yang menjadi kendala 



peneliti. Penelitian ini juga hanya berfokus pada pelanggan ekternal do~nestik dan 

tidak pada pelanggan ektemal luar negeri karena diasulnsikan terdapat faktor 

pembeda ddam menentukrul suatu keputusan, lnisalnya kebudayaan, antara 

pelanggan ekternal domestik dan pelanggan eksternal luar negeri. 

Penelitian ini lebii berfokus pada atribut yang ada pada karung plastik (PP 

hag) dan tidak pada jenis materi kemasan lain yang juga diproduksi PT ISM BSPD, 

karena penjualan untuk produk lain relatif stabil dengan pemain yang sedikit dan 

mayoritas pasar mas* dipegang PT ISM BSPD (terutanla untuk calico bag). 

Penelitian ini hanya srunpai pada penentuan atribut kepuasan pelanggan PP 

bag PT ISM BSPD, tidak membahas loyalitas pelanggan karenapenelitian tentang 

loyalitas pelanggan membutuhkan waktu penelitian dan pengamatan yang lebih 

panjang untuk mendapatkan hasil yang akurat. 




