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Aspek kepuasan pelanggan adalah salah satu kunci keberhasilan 
suatu perusahaan dalam rnernpertahankan eksistensinya di pasar apalagi 
dengan sernakin tingginya tingkat persaingan. Dengan rnernperhatikan 
aspek ini diharapkan perusahaan akan dapat mendorong pelanggan rnenjadi 
sernakin loyal yang pada gilirannya akan rneningkatkan profitabilitas serta 
mernperrnudah akuisisi pasar. PT Wyranda Utarna rnerupakan salah satu 
perusahaan jasa freight forwarder yang rneliputi bidang jasa pengurusan 
dokurnen kelengkapan barang dan pengirirnan barang. Angkutan barang 
sangat berkepentingan untuk rnengetahui tingkat kepuasan pelanggannya 
serta rnengidentifikasi atribut yang mernpengaruhi kepuasan tersebut. 

~enelitian ini bertujuan untuk rnengukur tingkat kepuasan pelanggan 
terhadap iasa freisht forwarder PT Wvranda Utama dan rnenaidentifikasi - 
faktor-fakior yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

Penelitian ini dilakukan dengan rnetode survei dengan rnelibatkan 39 
responden pelanggan PT Wyranda Utarna Makassar yang berdornisili di 
sekitar Makassar dan Palopo (Sulawesi Selatan), DKI Jakarta dan 
Tangerang. Wawancara dilakukan dengan panduan kuesioner terstruktur 
guna rnendapatkan data primer, sedangkan waktu penelitian pada bulan 
Desember 2002 sarnpai Februari 2003. Untuk melengkapi data tersebut juga 
dikumpulkan data sekunder dari internal perusahaan, Badan Pusat Statistik, 
studi literatur yang berkaitan dengan penelitian dan website Gafeksi. 

Untuk rnengetahui inforrnasi dari data, rnetode analisis yang digunakan 
rneliputi: analisis kuadran ditujukan untuk rnengetahui tingkat kepentingan 
dan kepuasan atribut dan analisis CHAlD untuk mengetahui cirinya yang 
berkaitan dengan atribut kepuasan pelanggan. 

Hasil penelitian ini diperoleh informasi bahwa pelanggan PT Wyranda 
Utama yang rnenyatakan puas terhadap pelayanan perusahaan sebanyak 
52%. Atribut yang mernpengaruhi kepuasan total pelanggan apakah 
pelanggan rnerasa sangat puas atau tidak puas adalah atribut pemenuhan 
kebutuhan pelanggan yang sifatnya insidentil. 

Sernentara itu berdasarkan tingkat kepentingan dan kepuasan atribut, 
terlihat bahwa hanya atribut tanggungjawab terhadap kearnanan dan 
keselarnatan barang yang rnerniliki tingkat kepentingan dan kepuasan berada 
di atas rata-rata. Sedangkan atribut kepuasan yang merniliki tingkat 
kepuasan tinggi dan tingkat kepentingan rendah adalah kecepatan 
pelayanan dan kernampuan perusahaan mernenuhi kebutuhan pelanggan 
yang sifatnya insidentil. Hal lain yaitu atribut yang rnerniliki tingkat kepuasan 
rendah dan kepentingan rendah antara lain atribut pengetahuan karyawan 



tentang kepelabuhanan, harga, dan sarana prasarana perusahaan. 
Sedangkan tingkat kepuasan rendah dan kepentingan tinggi adalah atribut 
penanganan keluhan, ketepatan waktu pengiriman barang serta supewisi 
terhadap pelanggan. 

Saran dari hasil penelitian ini antara lain bahwa informasi mengenai 
tingkat kepuasan pelanggan dapat menjadi masukan bagi PT Wyranda 
Utama untuk fokus pada peningkatan layanan pada atribut ketepatan waktu 
pengiriman, penanganan keluhan dan supervisi terhadap pelanggan, serta 
membuat divisi pelayanan pelanggan untuk menangani keluhan pelangan. 
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