
L PENDAHULUAN 

Peranan jasa angkutan dalam menunjang pembangunan 

ekonomi memiliki fungsi yang vital. Pengembangan ekonomi suatu 

negara sulit mencapai hasil yang optimum tanpa adanya sarana 

transpwtasi sebagai sarana penunjang (Salim, 1998). Jasa 

transportasi sendiri mencakup transportasi darat, udara, maupun 

sungai atau laut. 

Kebutuhan akan angkutan barang sebagian besar merupakan 

kebutuhan yang berkaitan dengan faktor-faktor lain. Suatu jenis 

barang dapat lebih bermanfaat di suatu tempat daripada ditempat 

lain, sehingga pemilik barang sanggup membayar harga untuk 

terciptanya kegunaan barang tersebut di tempat yang bersangkutan 

(place utile), bukan semata-mata untuk pemindahan barangnya 

tersebut (Salim, 1998). 

Transportasi melalui samudera telah dikenal sejak dahulu, d m  

kapal merupakan alat angkut yang utama dalam menunjang 

kelancaran arus perdagangan luar negeri antar bangsa. Hampir tiga 

perempat dan seluruh angkutan di dunia masih diangkut melalui 

lautan. Disamping itu sampai saat ini angkutan melalui laut 

merupakan jenis angkutan yang termurah di dunia. Hal ini telah 

dibuktikan oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat selama 

perang dunia II dengan pengalaman mengangkut minyak mentah 

(crude oil) per 1000 tonlmil yang hasilnya adalah sebagai berikut: 



a. diangkut dengan truk, biyanya sebesar US$61.25 

b. diangkut dengan kereta api, biayanya sebesar US$16.95 

c. diangkut dengan saluran pipa, biayanya sebesar US$3.44 

d. diangkut dengan tanker samudera, biayanya sebesar US$0.82 

Jelaslah disini bahwa pengangkutan melalui sarnudera di dalam 

menunjang perdagangan internasional dipandang yang termurah 

dalam volume yang besar. 

Jasa transportasi laut khususnya pengangkutan barang, 

mencakup beberapa kegiatan usaha di dalamnya, yaitu antara lain 

instansi administrator pelabuhan, instansi bea dan cukai, instansi PT 

Pelabuhan, instansi kesehatan pelabuhan, instansi karantina, instansi 

keamanan, perusahaan pelayaran, perusahaan bongkar muat, tenaga 

kerja bongkar muat, serta freight forwarder. Pada penelitian ini, kajian 

akan dibatasi pada perusahaan jasa freight forwarder angkutan 

barang melalui laut. 

Freight forwarder sendiri menumt Keputusan Menteri 

Perhubungan No. KM 10 th 1998 tanggal 26 Februari 1998 tentang 

jasa pengurusan transportasi (freight forwarder) pasal 1 berbunyi: 

"yang dimaksud dengan Jasa Pengurusan Transportasi (frsight 

forwarder) dalam keputusan ini adalah usaha yang ditujukan untuk 

mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua 

kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan 

penerimaan barang melalui darat, laut, udara yang dapat mencakup 

kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, 



penundaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian 

dokumen, penerbitan dokumen, perhitungan biaya angkut, klaim 

asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan 

biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang 

tersebut sampai dengan diterirnanya barang oleh yang berhak 

menerirnanya". Freight forwarder juga menyelesaikan biaya-biaya 

yang timbul akibat dari kegiatan transportasi, penanganan muatan di 

pelabuhanlgudang, pengurusan dokumentasi dan juga mencakup 

insurance liabilities yang umumnya diperlukan oleh pemilik barang. 

Data dari Gafeksi (Gabungan Perusahaan Freight Fonvanler 

Indonesia) wilayah Sulawesi Selatan, pada tahun 2001 jumlah 

anggota sebanyak 85 perusahaan (Lampiran 3). Dengan jumlah 

kompetitor yang sedemikian banyak pada industri freight forwarder, 

PT Wyranda utama dalam menjalankan usahanya perlu memiliki 

kelebihan dalam ha1 pelayanan dan pemenuhan kepuasan 

konsumen. Hal ini didukung oleh Levitt (1997) yang menyatakan 

bahwa syarat yang hams dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat 

sukses dalam persaingan adalah berusaha rnencapai tujuan untuk 

rnenciptakan dan mempertahankan pelanggan. 

1.2. Perurnusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini antara lain perusahaan 

pesaing pada industri freight forwarder semakin banyak dan tingkat 

keluhan pelanggan terhadap layanan PT Wyranda Utama meningkat. 



1.3. Tujuan Penelitlan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk rnengukur tingkat 

kepuasan pelanggan terhadap jasa freight forwarder PT Wyranda 

Utama dan rnengidentifikasi faktor-faktor yang rnernpengaruhi 

kepuasan pelanggan 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi manajernen PT 

Wyranda Utarna, bahwa dengan mengetahui tingkat kepuasan 

pelanggannya, maka perusahaan dapat memperbaiki kinerja yang 

belurn rnernenuhi apa yang diharapkan agar kepuasan pelanggan 

dapat terpenuhi. Melalui penelitian ini diharapkan perusahaan dapat 

rnenentukan strategi peningkatan layanan pada pelanggan untuk 

rnernenangkan persaingan. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian hanya ditujukan terhadap perusahaan 

pelanggan PT. Wyranda Utama, dan berada pada daerah Makassar 

dan Tangerang. (dapat dilihat pada larnpiran 4). 




