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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Industri logistik merupakan industri yang memegang peranan penting bagi 

industri lainnya. Perusahaan logistik menjadi penghubung bagi perusahaan lainnya 

dalam rangka mengantarkan bahan baku, barang jadi dan atau barang lainnya 

kepada perusahaan lainnya yang dituju. Rahayu (2015) menjelaskan bahwa industri 

logistik dapat berkembang jika terdapat perkembangan ekonomi serta 

meningkatnya perdangangan disuatu negara. 

Perkembangan ekonomi menjadi faktor yang dijelaskan dapat mempengaruhi 

perkembangan bisnis lainnnya khususnya bisnis logistik. Ditengah ketidakpastian, 

Indonesia berhasil tumbuh rata-rata 5.61 persen sejak tahun 2010-2017. Hal ini 

menjadi dasar bahwa iklim bisnis Indonesia dapat terus tumbuh tiap waktunya 

(Gambar 1). 

 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik (2017) 

Gambar 1  Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
  

Dari Gambar 1 diketahui bahwa ekonomi Indonesia cenderung mengalami 

penurunan yang diakibatkan beberapa kejadian penting diantaranya pada tahun 

2011 terjadi krisis di Amerika dan Eropa yang berimbas hingga ke Asia termasuk 

di Indonesia. Selain itu, pada tahun tahun 2014 nilai tukar rupiah kembali jatuh 

sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. 

Disisi lain perkembangan perdagangan juga dianggap menjadi faktor penting 

yang dapat mempengaruhi bisnis logistik. Setiap tahunnya di Indonesia terjadi 

perdagangan produk migas dan non migas, baik impor maupun ekspor. Pada 

dasarnya bagi perusahaan logistik defisit perdagangan disuatu negara bukan 

menjadi permasalahan besar. Selama masih ada perdagangan maka hal tersebut 

dapat menjadi peluang bagi perusahaannya. Pada Gambar 2 disajikan 

perkembangan perdagangan impor dan ekspor di Indonesia.  
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Sumber : Badan Pusat Statistik (2017) 

Gambar 2  Perkembangan ekspor dan impor Indonesia  (Milyar Dollar) 

 

Dari Gambar 2 diketahui bahwa pada tahun 2013 dan tahun 2014, lebih 

didominasi pada aktifitas impor yang menggambarkan bahwa perusahaan logistik 

luar negeri lebih baik kinerjanya daripada yang ada di Indonesia. Namun pada tahun 

2015 hingga 2017, diketahui bahwa lebih didominasi ekspor sehingga 

perkembangan bisnis akan lebih baik bagi perusahaan didalam negeri. 

Majunya industri logistik di Indonesia tidak lepas dari pengaruh 

perkembangan teknologi dan sistem informasi. Adanya multiplier effect dari bisnis 

e-commerce memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan industri logistik sebesar 

30 persen. Hal ini disebabkan meningkatnya penggunaan ecommerce serta 

masyarakat yang ingin semakin praktis. 

Industri logistik yang terus berkembang dan semakin besar tiap waktunya 

menyebabkan banyaknya pelaku usaha yang tertarik untuk terlibat dalam bisnis 

tersebut. Hal ini tentu saja dapat memberikan  pengaruh terhadap semakin tingginya 

tingkat persaingan antar perusahaan. Untuk itu diperlukan sebuah langkah yang 

dapat memenangkan persaingan di industri logistik. 

Loyalitas penting untuk keberlanjutan perusahaan logistic. Menurut 

Kavaliauskiene dan Leva (2014) loyalitas konsumen dapat menjadi hal penting 

dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif. Tim et al. (2010) DHL 

merupakan perusahaan besar memberikan fokus besar terhadap peningkatan 

pelayanan dan service dalam rangka memiliki keunggulan kompetitif perusahaan 

khususnya dibidang jasa logistik DHL. Dapkevicius dan Melnikas (2009) 

penetapan harga sangat memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen, 

perusahaan harus dapat memberikan pesan melalui penetapan harga yang secara 

langsung memberikan pengaruh pada keinginan konsumen untuk terus 

menggunakan produknya. 

PT BEX merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri logistik 

yang telah berdiri sejak tahun 2000.  PT BEX memiliki fokus utama pada aktifitas 

bisnis terkait dengan pendistribusian barang-barang yang membutuhkan special 
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handling serta waktu. Hal ini menjadi kekuatan dasar bagi perusahaan dalam 

memenangkan persaingan dengan perusahaan sejenisnya. 

 

 

Perumusan Masalah 

  

Ketidakpastian bisnis saat ini memberikan dampak hampir pada seluruh 

industri. Begitupun untuk industri logistik terjadi penurunan penjualan hampir 

disetiap tahunnya. PT BEX menyadari bahwa saat ini terjadi permasalahan dalam 

perusahaannya. Hal ini tergambarkan dalam beberapa tahun terakhir, seperti terlihat 

pada Gambar 3. 

 

 
Sumber : Laporan Perusahaan (2018) 

Gambar 3  Penjualan perusahaan 2015-2018 (dalam Rp Milyar) 

  

Berdasarkan Gambar 3, setiap triwulan di tahun yang berbeda mengalami 

penurunan yang besar. Pada triwulan 1 jika dirata-ratakan terjadi penurunan 24 

persen, triwulan 2 mengalami penurunan sebesar 27 persen, triwulan 3 mengalami 

penurunan sebesar 22 persen dan  triwulan 4 mengalami penurunan sebesar 59 

persen.  

Penurunan penjualan perusahaan yang berlanjut pada dasarnya tidak baik 

untuk perusahaan. PT BEX perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang penting 

tentang kepuasan pelanggan agar dapat terus menjadi pilihan bagi para pelanggan 

serta calon pelanggan. Disisi lain terjadi permasalahan penurunan pelanggan yang 

begitu besar yang digambarkan melalui penurunan jumlah resi dan jumlah 

pelanggan (Gambar 4). 
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Sumber : Laporan Perusahaan (2018) 

Gambar 4  Perbandingan jumlah pelanggan dan resi  

 

Dari Gambar 4 diketahui terjadi penurunan besar jumlah resi dan jumlah 

pelanggan. Sejak tahun 2015 hingga 2018 PT BEX kehilangan jumlah resi yang 

melambangkan jumlah pengiriman sebanyak 41.578 resi dan pada perbandingan 

tahun yang sama PT BEX juga mengalami kenaikan jumlah pelanggan sebanyak 

296 orang. PT BEX menyadari untuk bertahan ditengah ketidakpastian salah 

satunya adalah dengan menjaga kepuasan serta loyalitas dari setiap pelanggannya.  

Fraering et al. (2013) menjelaskan bahwa kepuasan dari pelanggan merupakan 

dasar dari pelanggan tersebut untuk tetap menggunakan produknya, namun 

perusahaan tetap diharuskan memiliki suatu nilai yang dapat menjadi daya tarik 

dibandingkan pesaing lainnya. 

PT BEX saat ini sedang melakukan program intimacy. Konsep ini merupakan 

bagian dari aktifitas marketing yang terkait dengan kemampuan seorang pemberi 

jasa untuk menjadi lebih diterima dan dikenali sebagai regular partner oleh 

pelanggannya. Dasarnya semakin diterima seorang pemasar atau perusahaan akan 

semakin baik interaksi antar keduanya yang berdampak pada output yang semakin 

meningkat pula. Berdasarkan fenomena tersebut, beberapa pertanyaan antara lain : 

1. Bagaimana pengaruh bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, 

intimacy dan harga terhadap kepuasan dalam menggunakan kargo di PT 

BEX? 

2. Bagaimana pengaruh kepuasan terhadap loyalitas dalam menggunakan 

kargo di PT BEX? 

3. Bagaimana merumuskan kebijakan manajemen dalam meningkatkan 

kepuasan dan loyalitas pelanggan? 
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Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, 

intimacy dan harga terhadap kepuasan dalam menggunakan kargo di PT 

BEX. 

2. Menganalisis pengaruh kepuasan terhadap loyalitas dalam menggunakan 

kargo di PT BEX. 

3. Merumuskan kebijakan manajemen dalam meningkatkan kepuasan dan 

loyalitas pelanggan. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian kepuasan dan loyalitas pada PT BEX ini diketahui memiliki 

beberapa manfaat antara lain : 

1. Perusahaan 

Dapat dijadikan informasi dan referensi dalam rangka meningkatkan jumlah 

pelayanan untuk mencapai kepuasan dari pelanggan serta loyalitas 

pelanggan. 

2. Akademisi 

Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam lingkup 

pemasaran. 

3. Peneliti 

Dapat dijadikan penambah ilmu pengetahuan terkait manajemen 

pemasaran. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada jasa logistik dengan enam variabel independen 

(bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, intimacy dan harga), satu variabel 

intervening (kepuasan pelanggan) dan satu variabel dependen (loyalitas pelanggan).  

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Jasa 

 

Jasa merupakan semua aktifitas ekonomi yang hasilnya tidak berupa bentuk 

fisik namun dapat dihasilkan serta dikonsumsi secara bersama-sama guna 

memberikan nilai tambah terhadap produk (Zethaml dan Bitner 1996). Kotler 

(2010) menjelaskan jasa sebagai setiap tindakan yang dapat ditawarkan dan tidak 

berwujud. Hal ini juga dijelaskan oleh Nasution (2004) yang menyatakan bahwa 

jasa merupakan aktifitas ekonomi yang hasil tidak berupa bentuk namun 

dikonsumsi dalam rangka memberikan nilai tambah pada konsumen. 

Pada dasarnya jasa memiliki beberapa karakteristik penting menurut Tjiptono 

(2010) diantaranya adalah : 

1. Tidak berwujud 
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