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ABSTRAK 

 

 

Jamal Iskandar, (2019) :  Analisis Kepuasan Konsumen dalam 

Menggunakan Jasa Pengiriman Barang pada PT. 

Indah Logistic Cargo Cabang Bangkinang 

Menurut Perspektif Ekonomoi Islam. 

 

Latar belakang pada penelitian ini yaitu ada banyaknya perusahaan 

pengiriman barang di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Salah 

satunya adalah PT. Indah Logistic Cargo dimana perusahaan pengiriman barang 

ini mematok harga yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya, letak perusahaan 

sangat strategis, mudah dijangkau masyarakat, pelayanan dan promosi juga sudah 

dijalani dengan sangat baik. Akan tetapi pendapatan yang diterima malah 

menurun dan jumlah konsumen juga mengalami fluktuasi. adapun yang menjadi 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepuasan 

konsumen dalam menggunakan jasa pengiriman barang pada PT. Indah Logistic 

Cargo cabang Bangkinang dan bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap 

kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa pengiriman barang pada PT. Indah 

Logistic Cargo cabang Bangkinang 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan 

Bangkinang Kota Kabupaten Kampar yang menggunakan jasa pengiriman barang 

pada PT. Indah Logistic Cargo cabang Bangkinang. sebanyak 1367 diambil 10 % 

mengunakan rumus slovin. Jadi sampel dalam penelitian ialah 93 orang dengan 

teknik accidental sampling.g pengumpulan data, observasi, wawancara, kuisioner, 

dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. 

Dari hasil penelitian ini adapun analisis dari tingkat kepuasan konsumen 

dalam menggunakan jasa pengiriman barang pada PT. Indah Logistic Cargo jika 

diurutkan dari persentase dari yang tertinggi adalah citra dari perusahaan dengan 

persentase 79,6% atau 74 orang di ikuti dengan faktor persaingan 68,8% atau 64 

orang, kinerja dari karyawan 62,4% atau 58 orang, hubungan harga dengan nilai 

61,3% atau 57 orang, dan performa jasa 57% atau 53 orang. Sedangkan dari faktor 

sistem pengiriman belum dikatakan efektif yang mana dengan persentasen 44% 

atau 41 orang dari responden memberikan tanggapan pengiriman kurang cepat 

dari pengiriman lain ini yang dapat mengakibatkan penurunan dari jumlah 

konsumen yang melakukan pengiriman barang pada PT. Indah Logistic Cargo. 

Dan pada umumnya upaya yang dilakukan dalam melakukan pemasaran 

dapat ditinjau dengan teori marketing syariah. Hal ini dapat dilihat dari produk 

yang jelas yang mana dalam islam harus tolong menolong, harga yang ditetapkan 

juga pantas dan tidak mencurangi timbangan untuk transaksi perusahaan, tempat 

yang bersih, dan dalam menyampaikan promosi mereka bersikap ramah tamah 

terhadap konsumen. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum. Wr. Wb 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan 

karunianya, memberikan petunjuk, kemudahan dan kesabaran sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Shalawat dan salam atas 

junjungan alam nabi besar Muhammad Saw, dengan melafazkan Allahumma 

Shalli ‘Ala Sayyidina Muhammad Wa ‘Ala Ali Saiyyidina Muhammad, mudah-

mudahan dengan seringnya bershalawat kita termasuk umatnya yang mendapat 

syafaat di akhirat kelak, Amin. 

 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) oleh setiap mahasiswa strata satu 

(S1) Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif 

Kasim Riau. Adapun judul dari penelitian ini ”Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Menggunakan Jasa 

Pengiriman Barang pada PT. Indah Logistic Cargo Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam”.  

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada 

kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu 

berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka 

itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara 

berpikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak 

yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan 
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dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Praktik kehidupan di dunia, kehidupan akhirat tidak dapat diobservasi, 

namun perilaku manusia di dunia akan berpengaruh terhadap kehidupan dan 

kebahagiannya di akhirat. Upaya manusia untuk mewujudkan kebahagiaannya 

di dunia ini sering kali menimbulkan dampak negatif bagi orang lain, 

kelestarian lingkungan maupun kelangsungan hidup manusia jangka panjang. 

Ketidakmampuan manusia dalam menyeimbangkan pemenuhan berbagai 

kehidupan di dunia serta keinginan manusia yang sering kali berlebihan bisa 

berakibat pada gagalnya tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ekonomi 

islam mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di 

dunia  ini sehingga  tercapai kesejahteraan yang akan membawa kebahagiaan 

di dunia dan di akhirat (falah). 
1
 

Ekonomi islam mencakup tiga aspek dasar, yaitu konsumsi, produksi, 

dan distribusi. Pertama; Konsumsi, yaitu komoditas apa yang dibutuhkan 

untuk mewujudkan mashlahah. Masyarakat harus memutuskan komoditas apa 

yang diperlukan, dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan sehingga manfaat 

dapat terwujud. Sumber daya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai 

keinginan dan kebutuhan manusia, jadi terdapat pilihan-pilihan alternatif 

pemanfaatan sumber daya. Ilmu ekonomi berkewajiban untuk memilih 

                                                             
1
Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo, 2008 ). Hlm.3-4. 



 

 

 

2 

pemanfaatan sumber daya untuk berbagai komoditas yang benar-benar 

dibutuhkan untuk mancapai falah. Kedua; Produksi, yaitu bagaimana 

komoditas yang dibutuhkan itu dihasilkan agar mashlahah tercapai. 

Masyarakat harus memutuskan siapakah yang akan memproduksi, bagaimana 

teknologi produksi yang  digunakan dan bagaimana mengelola sumber daya 

sehingga manfaat dapat terwujud. Ketiga; Distribusi, yaitu bagaimana sumber 

daya dan komoditas di distribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat 

mencapai mashlahah. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang berhak 

mendapatkan barang dan jasa dengan cara bagaimana setiap masyarakat 

memiliki kesempatan untuk mendapatkan mashlahah. Ilmu ekonomi memiliki 

kewajiban untuk mendistribusikan sumber daya dan pemanfaatannya secara 

adil sehingga setiap individu  dapat merasakan kesejahteraan hakiki. 
2
 

Perkembangan dan perjalanan sejarah manusia dalam aspek ekonomi 

berkembang pesat dan semakin komplit. Kebutuhan manusia juga semakin 

tinggi dan tidak dapat dipenuhi sendiri menyebabkan mereka melakukan 

kegiatan tukar menukar dalam berbagai bentuk barter. Secara umum kegiatan 

ekonomi juga menyangkut tentang konsumsi yang pelakunya adalah 

konsumen.
3
  

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Istilah 

                                                             
2
Ibid, hlm. 9-10.  

3
Akhmad Mujahidin, Ekomoni Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007). Cet ke-

1 hlm. 180 
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konsumen sering digunakan untuk menggambarkan dua macam kesatuan 

konsumsi yang berbeda, konsumen perorangan dan konsumen organisasi. 

Konsumen perorangan membeli barang dan jasa untuk pemakaiannya sendiri 

(misalnya, note book elektronik), untuk pemakaian rumah tangga (misalnya, 

VCR) atau misalnya kado untuk teman (misalnya, video game). Dalam setiap 

konteks ini, berbagai produk dibeli untuk pemakaian akhir oleh perorangan, 

yang disebut pemakai akhir atau konsumen akhir. Golongan konsumen yang 

kedua, konsumen organisasi meliputi perusahaan yang mencari laba atau 

nirlaba, badan pemerintah (lokal, Negara bagian, dan nasional), dan lembaga 

(misalnya, sekolah, rumah sakit, dan penjara).Yang semuanya harus membeli 

berbagai produk, peralatan dan jasa untuk menjalankan organisasi mereka.
4
 

Perilaku konsumsi diatas tentunya sangat berbeda dengan perilaku 

konsumen dalam islam. Konsumsi yang islami selalu berpedoman pada ajaran 

islam. Perbedaan antara ekonomi modern dan ekonomi islam dalam hal 

konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan 

seseorang. Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan 

dan tidak juga keterlaluan, lebih lanjut Al-Qur’an melarang terjadinya 

perbuatan tabzir dan mubazir.
5
 

Menerangkan tentang definisi perilaku konsumen sebagai berikut: 

“peilaku yang ditunjukan oleh konsumen dalam pencariannya untuk membeli,  

menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk, jasa dan ide yang 

mereka kira dapat memenuhi kebutuhan mereka”.
6
 

                                                             
4
Schifman dan Kanuk, Perilaku Konsumen ( Jakarta:PT. Indeks, 2008 ) Ed. Ke -7 hlm 4 

5
Mawardi, Ekonomi Islam, (Pekanbaru:  Alaf Riau, 2007), hlm. 79 

6
Ibid hlm 8 
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Telah dikatakan bahwa perilaku konsumen adalah soal keputusan. Bagi 

para pemasar yang terpenting adalah bagaimana konsumen sampai pada 

keputusan. Ada berbagai pendapat tentang itu. Namun, kalau ditarik garis 

merah semua pendapat, proses pengambilan keputusan terdiri dari tahap-tahap 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian dan 

perilaku pembelian. Model ini menekankan bahwa proses pembelian bermula 

sejak pembelian belum dilakukan dan berakibat jauh setelah pembelian. Setiap 

konsumen pasti melalui kelima tahap ini setiap kali membuat keputusan 

pembelian. Dalam pembelian yang lebih rutin, mereka membalik tahap-tahap 

tersebut.
7
 

Model pengambilan keputusan dibedakan dalam 3 faktor, yaitu fakor 

sosial, strategi bauran pemasaran, dan faktor personal. Faktor sosial terdiri atas 

empat subfaktor yaitu demografi, kelas sosial, kelompok acuan, dan keluarga. 

Faktor bauran pemasaran terdiri atas delapan subfaktor yaitu product, place, 

process, promotion, physical evidence, people, price, dan customer service. 

Sedangkan faktor personal terdiri atas tujuh subvariabel yaitu persepsi, 

pembelajaran, memori, motif, kepribadian, emosi, dan sikap. 

Dalam ilmu ekonomi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk 

ekonomi yang berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya dan selalu 

bertindak rasional. Para konsumen akan berusaha untuk memaksimalkan 

kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka 

memiliki pengetahuan tentang alternatif-alternatif produk yang dapat 

                                                             
7
Bilson Simamora, Membongkar Kotak Hitam Konsumen (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2003 ) hlm 13 
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memuaskan kebutuhan mereka. Selama utilitas marjinal yang diperoleh dari 

pembelian produk masih lebih besar atau sama dengan biaya yang 

dikorbankan, maka orang-orang akan membeli suatu produk.
8
 Karena 

konsumen merupakan faktor utama bagi eksistensi suatu perusahaan. Oleh 

sebab itulah orientasi pada konsumen merupakan syarat mutlak yang harus 

dikedepankan bagi perusahaan.
9
 

Setiap perusahaan selalu berusaha untuk dapat tetap hidup, 

berkembang dan mampu bersaing. Dalam rangka inilah, maka setiap 

perusahaan selalu menetapkan strategi dan cara pelaksanaan kegiatan 

pemasarannya. Kegiatan pemasaran yang dilakukan, diarahkan untuk dapat 

mencapai sasaran perusahaan yang dapat berupa tingkat laba yang diperoleh 

perusahaan dalam jangka panjang dan menyebarluaskan pasar tertentu dalam 

suatu jangka waktu tertentu.
10

 

Perusahaan didirikan untuk mendapatkan laba atau keuntungan 

semaksimal mungkin dengan mempergunakan berbagai sumber-sumber 

ekonomi yang dimiliki. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perusahaan atau 

badan usaha akan menempuh berbagai macam cara, antara lain meningkatkan 

kapasitas penjualan, memperluas pemasaran dan saluran distribusi, 

meningkatkan pelayanan dan promosi, serta meminimumkan biaya 

operasinya. 

                                                             
8
Ibid hlm 2-3 

9
 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori Penerapan Dalam Pemasaran, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2003). Cet ke-1 hlm. 56 
10

Assauri Sofjan, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), Cet ke-1, 

hlm. 197 
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Bidang usaha yang dijalankan oleh perusahaan adalah bergerak di 

bidang usaha jasa. Baik berupa jasa transportasi, jasa kesehatan, jasa 

penginapan, dan jasa pengiriman barang. Keberhasilan perusahaan jasa 

pengiriman barang sangat ditentukan oleh tingkat pelayanan dan ketepatan 

waktu yang dijadwalkan perusahaan. Faktor lain yang turut mempengaruhi 

juga adalah tarif yang ditetapkan perusahaan dan tingkat persaingan di pasar. 

Apabila hal ini tidak dicermati pihak perusahaan maka para konsumen akan 

menjauh dan berpaling pada perusahaan lain yang sejenis dan akhirnya hal ini 

akan menghambat kemajuan usaha perusahaan, karena sumber pendapatan 

utama dari perusahaan jasa ini adalah berupa imbalan jasa yang diberikan oleh 

para konsumen.  

Jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu obyek, alat 

atau benda maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, 

kinerja, atau usaha. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau 

diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Hal ini memiliki sejumlah implikasi 

bagi konsumen dan penyedia jasa. Bagi para pelanggan, ketidak pastian dalam 

pembelian jasa relatif tinggi dikarenakan terbatasnya kualitas penacarian yakni 

karakteristik fisik yang dapat dievaluasi pembeli sebelum pembelian 

dilakukan.
11

 

PT. Indah Logistik adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

pengiriman barang atau logistik yang mengkhususkan diri dalam pelayanan 

pengiriman kargo ke seluruh wilayah Indonesia dengan layanan pengiriman 

                                                             
11

Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014)  hlm.28-29 



 

 

 

7 

udara, pengiriman laut, ataupun pengangkutan darat. PT. Indah Logistik ini 

juga menjalin kerjasama strategis dengan beberapa operator penerbangan dan 

pelayaran baik kapal Ferry mau pun kapal Ro-ro, dan di dukung armada truk 

sendiri. 

PT. Indah Logistik bertujuan memberikan solusi terbaik untuk jasa 

pengiriman yang rendah biaya tanpa mengurangi kecepatan dan ketetapan 

dalam penyampaian pengiriman. Sehingga indah logistik hadir sebagai partner 

yang tepat untuk setiap konsumen yang dilayani. Para pemakai jasa 

pengiriman pada PT. Indah Logistic Cargo Bangkinang adalah para pedagang, 

pengusaha, aparat pemerintah dan swasta, serta konsumen lain yang 

mengirimkan barang, yang mana mereka menginginkan barang tersebut cepat 

sampai ke tempat tujuan dalam keadaan aman dan tepat waktu. 

PT. Indah Logistic Cargo cabang Bangkinang melayani pengiriman 

barang untuk kota-kota besar di seluruh Indonesia tidak terkecuali untuk 

daerah-daerah yang dilewati dengan rute. Pengiriman tersebut dimulai dari 

paket-paket berukuran kecil sampai ke paket berukuran besar. 

Tarif pengiriman yang dikenakan kepada konsumen jumlahnya 

bervariasi tergantung pada jauh dekatnya jarak kota tujuan. Harga atau tarif 

yang dibebankan ke konsumen berdasarkan ketetapan harga dari jasa cargo, 

berdasarkan beban angkutan per kilogramnya dan jarak tempuh yang telah 

ditetapkan.  

Ada beberapa jasa pengiriman barang yang ada di kota Bangkinang 

diantaranya, PT. Indah Logistic Cargo, PT. J&T Express, PT. Pos Persero 

Indonesia, PT. JNE, PT. TIKI, dll. Salah satu perusahaan jasa pengiriman 
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barang di kota Bangkinang yaitu PT. Indah Logistic Cargo dimana untuk tarif 

pengiriman barang dan estimasi harinya dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel I.1 

Tarif pengiriman barang pada PT. Indah Logistic Cargo cabang 

Bangkinang tahun 2018. 

 

Tujuan 
PT. Indah Cargo 

Tarif per kg (Rp) Estimasi (Hari) 

Jakarta 9.000 6-7 Hari 

Aceh 6.000 4-5 Hari  

Bandung 10.000 7-8 Hari 

Bengkulu 8.000 5-6 Hari 

Jogjakarta 11.000 9-10 Hari 

Medan 4.500 3-4 Hari 

Lampung 4.000 3-5 Hari 

Padang 3.000 2-3 Hari 

Palembang 4.000 3-4 Hari 

Jambi 4.000 2-3 Hari 

Semarang 11.000 9-10 Hari 

Sumber : PT. Indah Logistic Cargo Cabang Bangkinang 2018. 

 

Berdasarkan tabel diatas ada perbedaan tarif pengiriman barang mulai 

dari Rp. 3.000 s/d Rp. 11.000 per kilogramnya tergantung jauh dan lama 

perjalanannya. Dan juga PT. Indah Logistic Cargo mematok tarif relatif lebih 

murah dibandingkan dengan jasa pengiriman barang pada perusahaan yang 

lain. Dan juga PT. Indah Logistic Cargo cabang Bangkinang memiliki tempat 

yang sangat strategis dan mudah dituju oleh para konsumen. 

Namun fenomena yang didapat ternyata pendapatan PT. Indah Logistic 

Cargo mengalami penurunan dapat dilihat dari tabel berikut: 
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Tabel I.2 
Jumlah Pendapatan pada PT. Indah Logistic Cargo Bangkinang pada 

tahun 2018 
 

Bulan Pendapatan per Bulan 

Januari Rp. 19.320.000 

Februari Rp. 20.692.000 

Maret Rp. 20.703.000 

April Rp. 18.185.000 

Mei Rp. 21.177.000 

Juni Rp. 19.211.000 

Sumber : PT. Indah Cargo Cabang Bangkinag 2018 

 

Karena pendapatan PT. Indah logistic Cargo cabang Bangkinang 

mengalami penurunan maka berdampak pula terhadap jumlah konsumen yang 

melakukan pengiriman barang  

Tabel I.3 
Jumlah Konsumen pada PT. Indah Logistic Cargo Bangkinang pada 

tahun 2018 
 

Bulan 
PT. Indah Cargo 

Jumlah Konsumen Persentase (%) 

Januari 219 16,02% 
Februari 236 17,26% 

Maret 241 17,63% 
April 206 15,07% 
Mei 253 18,51% 
Juni 212 15,51% 

Sumber:  PT. Indah Logistic Cargo dan Cabang Bangkinang. 

 

Dari tabel I.3 diatas ditemukan fenomena PT. Indah Logistic Cargo 

telah memiliki harga yang relatif lebih rendah dan lokasi yang sangat strategis 

namun pada kenyataannya pendapatan PT. Indah Logistic Cargo mengalami 

penurunan dan jumlah konsumen juga mengalami fluktuasi.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“ Analisis Kepuasan 

Konsumen dalam Menggunakan Jasa Pengiriman Barang pada PT. 

Indah Logistic Cargo Cabang Bangkinang Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam”. 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan, penulis membatasi permasalahan penilitian ini pada Analisis 

Kepuasan Konsumen dalam Menggunakan Jasa Pengiriman Barang pada PT. 

Indah Logistic Cargo Cabang Bangkiang Menurut Perspektif Ekonomi Islam. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian dengan 

menitik beratkan kepada pokok permasalahan, yaitu Bagaimana tingkat 

Kepuasan Konsumen dalam Menggunakan Jasa Pengiriman Barang pada PT. 

Indah Logistic Cargo Cabang Bangkinang Menurut Perspektif Ekonomi Islam. 

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka penelitian ini dibatasi kepada 

beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Tingkat Kepuasan Konsumen dalam Menggunakan Jasa 

Pengiriman Barang pada PT. Indah Logistic Cargo Cabang Bangkinang? 

2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Kepuasan Konsumen dalam 

Menggunakan Jasa Pengiriman Barang pada PT. Indah Logistic Cargo 

Cabang Bangkinang? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian: 

Adapun tujuan dalam penelitian ini  adalah: 

a. Untuk mengetahui Tingkat Kepuasan Konsumen dalam Menggunakan 

Jasa Pengiriman Barang pada PT. Indah Logistic Cargo Cabang 

Bangkinang. 
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b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap Kepuasan 

Konsumen dalam Menggunakan Jasa Pengiriman Barang pada PT. 

Indah Logistic Cargo Cabang Bangkinang. 

2. Manfaat Penelitian: 

a. Untuk mendapat pengetahuan tentang Analisis Kepuasan Konsumen 

dalam Menggunakan Jasa Pengiriman Barang pada PT. Indah Logistic 

Cargo Cabang Bangkinang. 

b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap 

Kepuasan Konsumen dalam Menggunakan Jasa Pengiriman Barang 

pada PT. Indah Logistic Cargo Cabang Bangkinang. 

c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi ( S.E ) 

pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau. 

 

E. Metodologi Penelitian 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dan pengambilan data ini dilakukan penulis di 

PT. Indah Logistic Cargo yang terdapat di Kota Bangkinang. 

2. Subjek dan Objek 

a. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah para konsumen PT. Indah 

Logistic Cargo cabang Bangkinang. 

b. Sebagai objek penelitian ini adalah PT. Indah Logistic Cargo cabang 

Bangkinang. 
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3. Populasi dan Sampel 

Populasi berasal dari kata pupolation yang berarti jumlah 

penduduk. Populasi merupakan keseluruhan subjek yang berada dan 

memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau 

keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.
12

 

Populasi dalam penelitian ini adalah para konsumen PT. Indah Logistic 

Cargo cabang Bangkinang dengan jumlah 1367 konsumen. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak 

diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Dalam 

menentukan sampel penulis menetapkan jumlah sampel menggunakan 

rumus Slovin. Rumus Slovin adalah sebuah formula untuk perhitungan 

besaran sampel minimal dikarenakan perilaku dari sebuah populasi 

memiliki karakter yang sukar dimengerti. 
13

 

  
 

(      )   
 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

a = ukuran ketidaktelitian (dalam persen) 

  
    

(           )   
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Burhan Bungin, Metodologi Penelitian (Jakarta: Persada Media Group, 2006), cet. 1, 

h.99  
13 

Tukiran Taniredja dan Hidayati  Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar) 

(Bandung: ALFABETA, 2011) hlm. 39 
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  Ukuran sampel dalam penelitian ialah 93 orang dijadikan sampel 

dengan metode accidental sampling. 

4. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer, yaitu data berhubungan langsung dengan responden. 

Sumber dari data primer adalah para konsumen PT. Indah Logistic 

Cargo cabang Bangkinang. 

b. Data sekunder, yaitu data yang tidak langsung berhubungan dengan 

responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa 

data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti.
14

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap 

kejadian yang berhubungan dengan kejadian tersebut.
15

 

b. Wawancara, yaitu Tanya jawab langsung sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan Karyawan dan para konsumen PT. Indah 

Logistic Cargo cabang Bangkinang. 

c. Kuisioner, yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada responden 

dalam bentuk angket serta beberapa alternatif pilihan jawabannya.
16

 

d. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar data dan fakta tersimpan dalam 

bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data 

yang ada dalam masalah penelitian. 

                                                             
14

Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian, 

(Yogyakarta: ANDI, 2010), hlm. 190. 
15

Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

1996), Cet-7 hlm. 125 
16

Juliansyah Noor, Metodologi : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, (Jakarta : 

Kencana, 2011), Ed 1 Cet. 1, hlm. 139 
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6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan teknik 

penelitian lapangan menggunakan metode analisis deskriptif. 

Menggambarkan apa adanya secara keseluruhan apa yang dilihat dan 

diamati, yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan yang bersifat 

Kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis, sehingga 

permasalahan dapat terungkap secara objektif. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak 

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian 

penulis. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.  

1. Yayah Yuningsih (2015), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjualan 

Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Eka Sari Lorena Express Cabang 

Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan penulis faktor-fakor yang mempengaruhi penjualan jasa 

pengiriman barang PT. Eka Sari Lorena Express adalah promosi, 

pelayanan, lokasi/letak, dan proses. Sedangkan faktor ekstern yang 

mempengaruhi penjualan jasa pengiriman barang PT.  Eka Sari Lorena 

Express adalah persaingan. 
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2. Ika Pertiwi (2016), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan 

Penggunaan Jasa Pengiriman JNE (Study Kasus Masyarakat yang Tinggal 

di Kota Bogor). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 13 faktor 

yang mempengaruhi pengambilan keputusan penggunaan JNE yaitu daya 

saing, motif dan persepsi, pekerjaan dan pelayanan, operasional, 

komunikasi dan pembelajaran, layanan tambahan, fasilitas layanan, 

demografi, gaya hidup, pengaruh lingkungan, kondisi, lingkungan fisik 

dan media. Faktor paling dominan adalah daya saing dengan nilai 

persentase keragaman data mencapai 26,59%. 

3. Yusdiana (2008), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan 

Konsumen Memilih Jasa Pengiriman pada PT. Pos Indonesia (Persero) 

Medan. Hasil penelitian yaitu faktor-faktor yang terdiri dari motivasi, 

persepsi, dan sikap konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

konsumen memilih jasa pengiriman pada PT. Pos Indonesia (Persero) 

Medan. Sedangkan perusahaan pesaing berpengaruh highly significant 

terhadap jasa pengiriman pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

  Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II  :  GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN  

  Pada bab ini memuat sejarah singkat tentang berdirinya 

perusahaan, pertumbuhan dan perkembangan organisasi, aktifitas 

perusahaan dan keadaan karyawan serta perkembangan 

karyawan. 

BAB III  :  TINJAUAN TEORITIS 

  Pada bab ini berisikan mengenai tinjauan teoritis tentang defenisi 

konsep, landasan hukum, dan bagaimana analisis tingkat 

kepuasan konsumen serta pandangan Ekonomi Islam 

terhadapnya. 

BAB IV  :  HASIL PENELITIAN 

  Pada bab ini berisikan hasil penelitian, jenis dan sumber data, 

serta analisis data penelitian dari analisis kepuasan konsumen 

dalam menggunakan jasa pengiriman barang pada PT. Indah 

Logistic Cargo cabang Bangkinang dan tinjauan ekonomi islam 

terhadap kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa 

pengiriman barang pada PT. Indah Logistic Cargo cabang 

Bangkinang. 

BAB V  :  PENUTUP 

  Pada bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta 

saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaannya. 

Selanjutnya diikuti oleh daftar kepustakaan yang dijadikan 

sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kecamatan Bangkinang Kota 

1. Geografi 

 Kecamatan Bangkinang Kota dengan luas wilayah 177,18 km
2
. 

Kecamatan Bangkinang Kota merupakan kondisi geografis dataran rendah 

yang terdiri dari 2 Desa dan 2 Kelurahan yaitu Bangkinang, Langgini, 

Kumantan dan Ridan Permai. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan 

Bangkinang Kota dengan Kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten 

Kampar sebagai berikut: 

a. Sebelah utara dengan Kecamatan Bangkinang 

b. Sebelah selatan dengan Kecamatan Kampar Kiri 

c. Sebelah barat dengan Kecamatan Salo 

d. Sebelah timur dengan Kecamatan Kampar
17

 

Secara geografis masyarakat Bangkinang Kota sangat diuntungkan 

dari sisi administratif, sebab seluruh perkantoran pemerintahan Kabupaten 

Kampar yang berfungsi sebagai pelayanan publik berada di Kecamatan 

Bangkinang Kota. Mulai dari kantor seluruh badan dan dinas hingga ke 

Kantor Bupati terdapat di Kota ini. Hal ini menguntungkan beberapa 

Kecamatan lain yang ada berdekatan dengan Kota Bangkinang antara lain: 

Kecamatan Salo dengan luas wilayah 207,83 Km
2
, Kecamatan 
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 Kantor Kecamatan Bangkinang, 2018 
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Bangkinang dengan luas wilayah 253,50 Km
2
, dan Kecamatan 

Bangkinang Barat dengan luas wilayah 151,41 Km
2
. 

2. Demografi 

Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari kantor Kecamatan 

Bangkinang Kota, jumlah penduduk Kecamatan Bangkinang Kota adalah: 

a. Kependudukan 

Tabel II.1 

Jumlah Penduduk Kecamatan Bangkinang Kota 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 18.309 50,5% 

2 Perempuan 17.966 49,5% 

Jumlah 36.305 100% 

Sumber: Kantor Kecamatan Bangkinang Kota 

Berdasarkan sumber data diatas bahwa penduduk Kecamatan 

Bangkinang Kota berjumlah 36.305 jiwa. Dengan jumlah laki-laki 

18.309 jiwa atau 50,5%, dan jumlah perempuan 17.966 jiwa atau 

49,5%. Dari jumlah diatas dapat dilihat bahwa jumlah laki-laki lebih 

besar dari jumlah perempuan. 

b. Agama dan Sosial Budaya 

Warga Kecamatan Bangkinang kota mayoritas memeluk agama 

islam dengan kebudayaan melayu dan menganut garis keturunan 

Ibu/matriakhat seperti halnya suku Minang Kabau, kebudayaan dan 

kebiasaan masyarakat lebih dikaitkan dengan kegiatan yang bernuansa 

keagamaan seperti kesenian Gubano yang syairnya berisikan salawat 

kepada Nabi, kesenian rebana dengan nyanyian islami yang dimiliki 
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oleh hampir setiap kelompok majlis ta’lim di Kecamatan Bangkinang 

Kota. 

Pakaian adat lebih didominasi oleh pakaian melayu Riau asli 

dengan pelaminan yang khas dan rumah adat yang dikenal dengan 

rumah adat lantiak. Pesta adat perkawinan tradisional atau pesta tradisi 

lainnya seperti ziarah kubur pada hari raya tanggal 6 syawal tiap tahun 

pasti ada dan sampai saat ini masih terpelihara yaitu makan bajambau 

dengan isi aneka lauk terutama ikan sungai menjadi hidangan adat atau 

hidangan inti  pada setiap jambau dengan didampingi makanan lainnya 

yang juga disajikan dalam jambau dikenal dengan jambau kawa yang 

isinya makanan kue khas Kabupaten Kampar dan makanan penutup. 

c. Pendidikan 

Tabel II.2 

Sarana Pendidikan Bangkinang Kota 

 
 

No. Sarana Pendidikan Jumlah 

1 TK 16 

2 SD 17 

3 SMP 6 

4 SMA/SMK 11 

5 PTN/PTS 2 

JUMLAH 52 

Sumber: Kantor Kecamatan Bangkinang Kota 2018 

Dari table diatas dilihat bahwa sarana pendidikan di kecamatan 

Bangkinang Kota berjumlah 52 tempat pendidikan. Yaitu, 16 Taman 

Kanak-Kanak, 17 Sekolah Dasar, 6 SMP, 11 SMA/SMK, dan 2 

PTN/PTS. 
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B. Sejarah Singkat PT. Indah Logistic Cargo 

PT. Indah Cargo merupakan Group Company dari perusahaan CV. 

Indah Travel yang melayani angkutan penumpang, baik angkutan darat, laut 

maupun udara dengan pelayanan yang handal serta jaringan disemua kota 

yang ada di Indonesia. 

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa 

pengiriman, PT. Indah Cargo selalu berupaya memberikan pelayanan yang  

terbaik bagi seluruh pelanggannya demi terwujudnya suatu integritas dan 

kualitas yang memuaskan. 

Dengan dukungan para karyawan yang berpengalaman dan armada 

transportasi serta cabang dan agen yang tersebar di kota-kota di Indonesia 

yang ada di propinsi Sumatra, Jawa, dan Bali serta kabupaten kabupatennya, 

membuat PT. Indah Cargo semakin yakin dalam peningkatan mutu pelayanan 

terhadap konsumen yaitu dengan memberikan pelayanan door to door dengan 

moto kami “lebih cepat lebih aman”. 

Dalam meningkatkan kepuasan konsumen, PT. Indah Cargo pun 

memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memilih jalur makanan 

yang akan mereka pilih untuk transportasi yang digunakan dalam pengiriman 

paket mereka, yaitu dengan 3 (tiga) pilihan armada transportasi: 

1. Armada transportasi darat 

2. Armada transpotasi laut 

3. Armada transportasi udara 

Awalnya Indah Group di dirikan pada tahun 2007 dengan nama PT. 

Indah Cargo yang khusus melayani pengiriman barang untuk area sumatera. 
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Pendiri Indah Cargo Bapak H. Arisal Azis, adalah salah seorang pengusaha 

besar asal kota Padang Pariaman, Kecamatan Lima Koto, Kampung Dalam, 

Sumatera Barat yang sudah berkecimpung di bisnis Travel dan pengiriman 

barang sejak tahun 2000. 

Bermodalkan kerja keras, ketulusan dan keinginan untuk membuka 

lapangan pekerjaan serta mensejahterakan anak yatim dan kaum dhuafa, maka 

pada pertengahan 2008, PT. Indah Cargo melebarkan sayap dengan membuka 

cabang di Jakarta. 

Perkembangan Perusahaan selanjutnya meningkat dengan pesat, 

dimana sampai dengan pertengahan 2016, mereka sudah memiliki 9 anak 

perusahaan yang seluruhnya  bergerak di Jasa Pengiriman Barang. Mereka 

sudah melayani pengiriman barang dengan tujuan hampir ke seluruh 

Indonesia. Pertimbangan efektif dan efisien, membuat manajemen 

memutuskan untuk membuka Kantor Cabang di seluruh Indonesia, sehingga 

saat ini jumlah Kantor Cabang sudah mencapai 256 cabang. 

Peningkatan jumlah Kantor Cabang tentunya juga harus diimbangi 

dengan hadirnya tenaga kerja yang Profesional, Terampil dan Berdedikasi 

tinggi, oleh karenanya manajemen memutuskan untuk memperkerjakan 

beberapa profesional yang berpengalaman dalam bidangnya masing-masing, 

dimana saat ini jumlah karyawan mencapai 2.500 orang dengan didukung +/- 

1.200 kendaraan operasional.
18
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C. Visi dan Misi PT. Indah Logistic Cargo 

Suatu perusahaan apabila ingin menjadi sukses mereka menentukan 

visi dan misi serta tujuan dalam menjalankan suatu usahanya tersebut agar 

menjadi terarah dengan baik. Visi dan misi tersebut yang membuat suatu 

perusahaan menjadi lebih fokus dalam melakukan suatu hal tertentu. Visi yang 

jelas membuat perusahaan dapat melihat kedepan. Misi yang jelas membuat 

perusahaan kongkret dalam mengejar misi yang mereka miliki. 

Dalam kegiatan jasa pengiriman barang PT. Indah Logistic Cargo 

cabang Bangkinang memiliki visi dan misi yang nantinya akan digunakan 

sebagai acuan dalam mengembangkan usaha tersebut. 

1. Visi PT. Indah Logistic Cargo 

Memajukan dan mengembangkan perusahaan Jasa Titipan / Cargo 

dengan manajemen resiko yang handal, terkemuka dan dipercaya oleh 

masyarakat di seluruh Indonesia, serta mensejahterakan masyarakat 

kurang mampu. 

2. Misi PT. Indah Logistic Cargo 

a. Menyediakan produk Jasa Angkutan/titipan ke seluruh pelosok 

TANAH AIR dengan mengutamakan kepuasan Pelanggan. 

b. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang 

kondusif bagi komunitas perusahaan untuk berkonstribusi secara 

maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup Perusahaan. 

c. Menjalankan Bisnis Cargo/Jasa Titipan dan Manajemen resiko secara 

etikal untuk meningkatkan nilai pemegang saham secara maksimal. 

d. Berperan serta dalam usaha pengembangan ekonomi nasional. 
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e. Berusaha dan bekerja dengan semangat bertumbuh kembang bersama 

pelanggan dan peningkatan modal untuk kepentingan Pemegang 

saham. 

f. Turut serta membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan 

dengan memberi santunan kepada anak yatim piatu dan kaum dhuafa. 

g. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas, terutama masyarakat 

menengah kebawah dengan penghasilan minimal sesuai ketentuan 

Pemerintah. 

h. Membantu Pemerintah dalam peningkatan ekonomi rakyat dengan 

pendistribusian barang-barang kebutuhan rakyat sampai ke pelosok 

tanah air dengan harga yang terjangkau.
19

 

 

D. Profil PT. Indah Logistic Cargo Cabang Bangkinang 

PT. Indah Logistic Cargo Bangkinang adalah cabang dari PT. Indah 

Group yang berlokasikan di Jl. Ahmad Yani Bangkinang kab. Kampar. PT 

Indah Logistic Cargo cabang Bangkinang berdiri hampir bersamaan dengan 

PT. Indah Cargo yang dulunya berpusat di Pekanbaru yaitu pada tahun 2007.
20

 

Sama halnya dengan perusahaan jasa dibidang pengiriman lainnya, perusahaan 

ini menerima segala bentuk paket barang yang akan dikirimkan baik dalam 

ukuran kecil ataupun besar dengan cepat. Dan mereka juga menjamin 

keselamatan barang yang akan dikirimkan dengan kemasan pengamanan dari 
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mereka sendiri sehingga dapat dipastikan barang sudah pasti aman sampai 

tujuan. 

 

E. Struktur Organisasi Perusahaan 

Dalam menjalankan kegiatan perusahaaan baik itu perusahaan 

komersil maupun non komersil diperlukan adanya suatu kerja sama dan jalur 

koordinasi diantara para anggota dalam mencapai tujuan yang telah digariskan 

terlebih dahulu. Terjalinnya kerjasama antara unit kerja  yang ada dalam suatu 

perusahaan pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien, yakni profit atau keuntungan (laba) yang 

tinggi bagi organisasi swasta. Sehubungan dengan upaya mendukung 

pencapaian tujuan yang diharapkan, maka diperlukan penataan struktur 

organisasi yang jelas karena lazimnya setiap usaha sangat membutuhkan 

struktur organisasi agar operasi perusahaan dapat berjalan dengan lancar. 

Struktur organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan, 

karena struktur organisasi adalah gambaran skematis tentang hubungan kerja 

sama antara orang-orang yang terliabat didalam sebuah organisasi untuk 

melakukan kegiatannya. Melalui penataan struktur oraganisasi, segala 

kegiatan yang dijalankan oleh unit organisasi harus sesuai dengan tujuan 

orgnisasi atau terdapat sinkronisasi tujuan organisasi dengan tugas yang harus 

dilakukan setiap unit kerja. Selanjutnya pimpinan perusahaan dapat 

mengadakan koordinasi, pengawasan serta mengambil keputusan bagi 

kebijaksanaan yang dijalankan. 
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Dalam menyusun struktur organisasi yang baik adalah kejelasan tugas, 

tanggung jawab, wewenang masing-masing unit kerja yang jelas serta 

hubungan dan koordinasi masing-masing bagian atau unit kerja dan antar 

bagian yang harus jelas. PT. Indah Logistic Cargo cabang Bangkinang telah 

menentukan struktur organisasinya sebagaimana terlihat pada bagian struktur 

organisasi berikut ini: 

Gambar II.1 

Stuktur Organisasi PT. Indah Logistic Cargo  

Cabang Bangkinang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen PT. Indah Logistic Cargo Cab. Bangkinang 

Berdasarkan gambar diatas, secara singkat mengenai tugas dan 

wewenang dari masing-masing bagian yang terdapat dalam struktur organisasi 

adalah: 

1. Pimpinan/Kepala Cabang 

Pimpinan bertugas menetapkan berbagai kebijakan terkait 

operasional perusahaan, membuat perencanaan, mengkoordinir, 

memberikan wewenang kepada tiap bagian untuk melakukan tugasnya 

Pimpinan / kepala 

cabang 

 

Men. Pemasaran 

Administrasi / 

Keuangan 

 

Kepala bag. Barang 

Masuk / Keluar 

 

Kasir 
Kurir Office boy 
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masing-masing, serta melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan 

usaha. Bertanggung jawab kepada tugas dan tanggung jawab yang 

dibebankan kepadanya. 

2. Kepala Bagian Barang Masuk dan Keluar 

Kepala bagian barang masuk/keluar memiliki tugas untuk mencatat 

segala bentuk objek barang yang akan dikirimkan dari kantor cabang 

maupun barang yang diterima dari kantor pusat atau kantor cabang lain 

untuk di berikan kepada konsumen yang berhak menerima barang yang 

telah diamanahkan oleh perusahaan. 

3. Administrasi dan keuangan  

Bagian ini bertugas membuat pembukuan keuangan perusahaan, 

membuat laporan bulanan dan membuat laporan keuangan perusahaan 

setiap tahun sehingga terakumulasinya data keuangan perusahaan dengan 

baik. 

4. Manajemen Pemasaran 

Bertugas sebagai marketing yang melaksanakan riset terhadap 

konsumen dan memiliki pola pikir atau ide-ide bagaimana cara 

meningkatkan penjualan produk yang sesuai terhadap keinginan 

konsumen. Dan mereka ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 

5. Kurir  

Kurir memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan barang yang 

diterima oleh kantor cabang dari kantor lainnya ke alamat konsumen 

penerima yang ditujukan  oleh konsumen pengirim, dengan jangkauan 

masing-masing daerah kantor cabang/pusat. 
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6. Kasir 

Bagian ini bertugas berkoordinasi dengan kegiatan keuangan dari 

penjualan jasa dan menjalankan kegiatan penerimaan uang hasil dari 

penjualan. 

7. Office Boy / Cleaning Service 

Cleaning service berfungsi menjaga kebersihan serta kondisi 

ruangan perusahaan agar tetap nyaman bagi konsumen yang datang. 

Demikianlah gambaran umum PT. Indah Logistic Cargo cabang 

Bangkinang yang bergerak dibidang jasa logistik/pengiriman barang, serta 

struktur organisasi yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab setiap 

unit kerja yang ada secara jelas dan tegas. Dengan kondisi ini diharapkan 

dapat mendukung kelancaran kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan 

yang diharapkan kedepannya.
21

 

 

F. Produk Indah PT. Indah Cargo 

Produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Indah Cargo meliputi: 

1. Pengiriman barang melalui darat & laut: 

a. Paket express Indah Logistic Cargo 

b. Pelayanan angkutan barang Indah Cargo Mandiri  

c. Jemput cepat antar cepat Indah Logistic Internasional 

d. Pengiriman dari pasar ke pasar Indah Padati Express 
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2. Pengiriman melalui udara: 

a. Indah Yatama air Cargo 

b. Yatama prioritas 

3. Indah Trucking 
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BAB III 

LANDASAN TEORITIS 

 

 

A. Kepuasan Konsumen 

1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Menurut Kotker dalam The American Marketing Assosiation, 

sebagaimana dikutip Nugroho J. Setiadi, prilaku konsumen merupakan 

interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan lingkungannya, 

dimana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Dari 

hal tersebut terdapat tiga ide penting yang dapat disimpulkan yaitu: 1) 

perilaku konsumen adalah dinamis, 2) hal tersebut melibatkan interaksi 

antara afeksi dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar; 3) juga 

melibatkan pertukaran.
22

 

John C. Mowen juga mendefinisikan perilaku konsumen 

(consumer behavior) sebagai studi tentang unit pembelian (buying units) 

dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan konsumsi, dan 

pembuangan barang dan jasa, pengalaman, serta ide-ide.
23

 

Sedangkan menurut Amirullah perilaku konsumen adalah sejumlah 

tindakan-tindakan nyata individu (konsumen) yang dipengaruhi faktor-

faktor kejiwaan (psikologis) dan faktor-faktor luar lainnya (eksternal) yang 
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 Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010), hlm. 3 
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 John C. Mowen Michael Minor, Prilaku Konsumen, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), 
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mengarahkan mereka untuk memilih dan mempergunakan barang-barang 

yang diinginkannya.
24

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen 

adalah tindakan-tindakan nyata individu (konsumen) yang dipengaruhi 

faktor-faktor kejiwaan (psikologis) dan faktor-faktor luar lainnya 

(eksternal) dalam mendapatkan dan mepergunakan barang-barang dan 

jasa-jasa termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusul 

tindakan ini. 

2. Pengertian Kepuasan Konsumen 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan antara persepsi/kesannya terhadap kinerja 

(atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya.
25

 Jika kinerja gagal 

memenuhi harapan/ekspektasi maka pelanggan tidak akan puas. Jika 

kinerja sesuai dengan harapan/ekspektasi maka pelanggan akan puas dan 

senang. Harapan/ekspektasi tersebut berasal dari pengalaman pembelian di 

masa lalu, nasihat teman dan rekan, serta informasi dan janji pemasar dan 

pesaing. Konsumen sering membentuk persepsi yang lebih menyenangkan 

tentang sebuah produk dan merek yang sudah mereka anggap positif. 
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Pada dasarnya, kepuasan konsumen dapat didefinisikan secara 

sederhana sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan 

harapan konsumen dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi.
26

 

Kepuasan konsumen juga dapat diartikan sebagai tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan 

dibandingkan dengan harapannya. Beberapa pengertian kepuasan 

konsumen menurut para ahli.
27

: 

a. Menurut Zeithaml dan Bitner, kepuasan konsumen adalah respon atau 

tanggapan konsumen mengenai pemenuhan kebutuhan. Kepuasan 

merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau 

jasa, atau produk itu sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan 

konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi. 

b. Menurut Kotler dan Armstrong, kepuasan konsumen adalah sejauh 

mana anggapan kinerja produk memenuhi harapan pembeli. Bila 

kinerja produk lebih tinggi ketimbang harapan pelanggan, maka 

pembelinya merasa puas atau amat gembira. 

c. Menurut Pasurma, kepuasan konsumen adalah keadaan emosional, 

reaksi pascapembelian dapat berupa kemarahan, ketidakpuasan, 

kejengkelan, kegembiraan, atau kesenangan. Perasaan pelanggan 

terhadap satu jenis pelayanan yang didapatkannya. 
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d. Menurut Schiffman, Kepuasan konsumen merupakan perasaan 

seseorang terhadap kinerja suatu produk atau jasa yang dibandingkan 

dengan harapannya. 

e. Menurut Ziethaml, kepuasan konsumen adalah konsep yang jauh lebih 

luas dari hanya sekedar penilaian kualitas pelayanan, tetapi juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

Setelah mengkonsumsi suatu jasa, konsumen akan memiliki 

perasaan puas atau tidak puas terhadap produk atau jasa yang 

dikonsumsinya. Kepuasan akan mendorong konsumen membeli dan 

mengkonsumsi ulang jasa tersebut. Sebaliknya perasaan yang tidak puas 

akan menyebabkan konsumen kecewa dan menghentikan pembelian 

kembali dan mengkonsumsi jasa tersebut. 

Teori yang menjelaskan bagaimana kepuasan atau ketidakpuasan 

konsumen terbentuk adalah the expectancy disconfirmation model, yang 

mengemukakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan konsumen merupakan 

dampak dari perbandingan antara harapan konsumen sebelum pembelian 

dengan yang sesungguhnya diperoleh konsumen dari produk yang dibeli 

tersebut.
28

 Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan adalah 

kebutuhan konsumen, harapan-harapan terselubung, pelayanan khusus, 

sentuhan emosional, dan zona toleransi.
29

 

 

 

                                                 
28

 Ujang Sumarwan, Op Cit, hlm. 322 
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B. Jasa 

1. Pengertian Jasa 

Jasa menurut Kotler adalah kegiatan yang bersifat tidak teraba atau 

tindakan yang tak kasat mata yang dapat ditawarkan dari satu pihak 

kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud fisik dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun.
30

 

Ada empat karakteristik yang membedakan antara jasa dengan 

barang yaitu: 

a. Tidak berwujud atau tidak bisa dilihat 

Jika barang merupakan suatu objek, alat, atau benda, maka jasa 

adalah suatu perbuatan, kinerja atau usaha. Bila barang dapat dimiliki, 

maka jasa dapat dikonsumsi, tetapi tidak dapat dimiliki. Jadi, produk 

jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium, atau didengar sebelum 

dibeli. 

b. Keterlibatan konsumen di dalam proses jasa 

Konsumen terlibat secara terus-menerus, sehingga suasana dan 

fasilitas yang digunakan seperti dekorasi interior, tata letak, 

ketenangan, bahkan warna yang menarik, serta personel yang terlibat 

di dalam proses jasa tersebut sangat mempengaruhi nilai persepsi 

konsumen terhadap kualitas jasa yang dijual. 

c. Keanekaragaman output dari jasa tidak ada standarisasinya. Setiap unit 

jasa sedikit berbeda dengan unit jasa yang sama. 
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d. Cepat hilang atau rusak 

Jasa cepat hilang dan tidak dapat disimpan pasaran jasa selalu 

berubah menurut waktu.
31

 

Keempat karakteristik jasa di atas membawa dampak berupa 

munculnya beberapa permasalahan yang sesuai dengan 

karakteristiknya masing-masing sehingga harus mempunyai strategi 

mengatasi masalah tersebut sesuai dengan karakteristik masing-

masing.
32

 

2. Jenis-Jenis Jasa 

a. Jasa dibidang bisnis, seperti konsultasi jasa-jasa keuangan dan 

perbankan 

b. Jasa dibidang perdagangan, seperti jasa-jasa perdagangan, eceran, 

grosir, jasa-jasa pemeliharaan, dan perbaikan. 

c. Jasa dibidang infrastruktur, seperti jasa-jasa komunikasi dan 

transportasi. 

d. Jasa untuk kepentingan sosial dan Pribadi, seperti rumah sakit, 

restoran, dan salon kecantikan. 

e. Jasa administrasi pemerintah, seperti jasa-jasa pendidikan dan 

pemerintahan (militer, polisi, pengadilan)
33
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3. Jasa Pengiriman Barang 

Jasa pengangkutan adalah perpindahan barang dari suatu tempat 

ketempat lainnya dengan menggunakan alat yang digerakkan manusia atau 

mesin. Pengangkutan digunakan untuk memudahkan manusia dalam 

melakukan kegiatan sehari-hari.
34

 

Ada tiga jenis transportasi yang dapat digunakan dalam 

pengangkutan barang, yaitu pengangkutan darat, laut, dan udara. 

Pengangkutan udara membutuhkan lebih banyak biaya karena 

menggunakan teknologi yang lebih canggih dan merupakan jalur tercepat 

dibandingkan pengangkutan yang lain. Ada beberapa contoh dari tiap-tiap 

jenis pengangkutan tersebut. Pengangkutan darat yang umumnya 

digunakan adalah truk, mobil pick up, mobil box, dan truk kontainer. 

Untuk pengangkutan laut digunakan perahu dan kapal. Dan untuk udara 

yang digunakan adalah pesawat terbang.
35

 

Jasa pengangkutan barang ini biasanya menentukan tarif 

pengiriman berdasarkan berat barang dan jarak kota yang ditempuh, 

beararti semakin berat suatu barang, harga yang dikeluarkan untuk 

mengirimnya ke daerah tertentu semakin mahal. Semakin jauh jarak, harga 

pengiriman barang juga semakin mahal.
36
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Pengiriman barang yang ada di Indonesia ada yang menggunakan 

kendaraan pribadi dan juga ada yang menggunakan kendaraan umum. 

Untuk berbagai jenis ekspedisi yang cukup terkenal, mereka akan 

menitipkan barang yang dikirim di kendaraan umum yang memang telah 

bekerja sama dengan mereka. Jadi kendaraan yang beroperasi pada hari itu 

akan membawa barang-barang para pelanggan. Setiap jasa ekspedisi 

biasanya memberikan layanan berupa pengiriman kilat, pengiriman 

standar, atau jenis pengiriman lainnya. Seseorang yang memilih paket 

pengiriman kilat akan didahulukan pengiriman barangnya. Jadi saat barang 

sudah sampai, barang akan langsung didistribusikan ke penerima barang 

yang tercantum di alamat.
37

 

 

C. Strategi Pemasaran  Jasa 

Strategi marketing paling utama pada dasarnya adalah: 

1. Segmentasi 

Dapat diartikan sebagai salah satu aktivitas yang mengelompokkan 

pasar atau pembeli berdasarkan persamaan mereka atau dapat juga 

dikatakan sebagai aktifitas mengubah pasar heterogen menjadi pasar yang 

sifatnya homogen. 

2. Targeting 

Secara definisi dapat diartikan sebagai sesuatu atau beberapa 

segmen pasar yang akan dituju. Dengan demikian sebelum suatu 
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perusahaan bisa menentukan target market, maka pekerjaan yang harus 

dilakukan dahulu adalah membagi-bagi pasar (segmentasi). 

3. Positioning 

Strategi segmentasi dan targeting harus diikuti dengan positioning 

strategi sebagai upaya untuk mengkomunikasikan konsep produk yang 

perusahaan tawarkan agar masuk dalam benak konsumen. Strategi 

segmentasi dan positioning merupakan dasar untuk melakukan differensi 

produk, perencanaan dari seluruh program bauran pemasaran bagaimana 

sumber daya perusahaan dialokasikan.
38

 

Pendekatan strategi pemasaran 4P sering berhasil untuk barang, tetapi 

berbagai elemen tambahan perlu diperhatikan dalam bisnis jasa. Ada 3P 

tambahan dalam pemasaran jasa, yaitu manusia (people), bukti fisik (physical 

evidence), dan proses. Pollack (2009) memberi tambahan supaya bauran 

pemasaran lebih aplikatif untuk sektor jasa, (produk, harga, promosi, dan 

tempat) diperluas dan ditambahi empat unsur lainnya, yaitu manusia, proses, 

bukti fisik dan layanan konsumen.
39

 

1. Product, produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang 

ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan. Dalam konteks ini, produk bisa berupa apa saja 

(baik yang berwujud fisik maupun yang tidak) yang dapat ditawarkan 

kepada pelanggan potensial untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

tertentu. Keputusan bauran produk yang dihadapi pemasar jasa bisa sangat 
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39

 Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 

2013) hlm. 98 



 

 

38 

berbeda dengan yang dihadapi pasar barang. Aspek pengembangan  jasa 

baru juga memiliki keunikan khusus yang berbeda dengan barang, yakni 

jasa baru sukar diproteksi dengan paten. 

2. Price, keputusan bauran harga berkenan dengan kebijakan strategis dan 

taktikal, seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan 

tingkat diskriminasi harga diantara berbagai kelompok pelanggan. Pada 

umumnya aspek-aspek ini mirip dengan yang biasa dijumpai pemasar 

barang. Akan tetapi, ada pula perbedaannya, yaitu bahwa karakteristik 

tidak berwujud jasa menybabkan harga menjadi indikator signifikan atas 

kualitas. Karakteristik personal dan tidak dapat dipindah tangankan pada 

beberapa tipe jasa memungkinkan diskriminasi harga dalam pasar jasa 

tersebut, sementara banyak pula jasa yang dipasarkan oleh sektor publik 

dengan harga yang disubsidi atau bahkan gratis. Hal ini menyebabkan 

kompleksitas dalam penetapan harga jasa. 

3. Promotion, bauran promosi tradisional meliputi berbagai metode untuk 

mengkomunikasikan manfaat jasa kepada pelanggan potensial dan aktual. 

Metode-metode tersebut terdiri atas periklanan, promosi penjualan, 

pemasaran langsung, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. 

Meskipun secara garis besar bauran promosi untuk barang sama dengan 

jasa, promosi jasa sering kali membutuhkan penekanan tertentu pada 

upaya meningkatkan kenampakan tengibilitas jasa. Selain itu, dalam kasus 

pemasaran jasa, personil produksi juga menjadi bagian penting dalam 

bauran promosi. 

4. Place, keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa 

bagi para pelanggan potensial. Keputusan ini meliputi keputusan lokasi 
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fisik (misalnya keputusan mengenai di mana sebuah hotel atau restoran 

harus didirikan). Keputusan mengenai penggunaan perantara untuk 

meningkatkan aksesibilitas jasa bagi para pelanggan (misalnya, apakah 

akan menggunakan jasa agen perjalanan ataukah harus memasarkan 

sendiri paket liburan secara langsung kepada konsumen), dan keputusan 

tidak sedang di lokasi yang ditetapkan demi ketersediaan jasa (contohnya, 

penggunaan sistem pengiriman panggilan). 

5. People, bagi sebagian besar jasa, orang merupakan unsur vital dalam 

bauran pemasaran. Bila produksi dapat dipisahkan dengan konsumsi, 

sebagaimana dijumpai dalam kebanyakan kasus pemasaran barang 

manufaktur, pihak manajemen biasanya dapat mengurangi pengaruh 

langsung sumber daya manusia terhadap output akhir yang diterima 

pelanggan. Oleh sebab itu, bagaimana sebuah mobil dibuat umumnya 

bukanlah faktor penting bagi pembeli mobil tersebut. Konsumen tidak 

terlalu memusingkan apakah karyawan produksi berpakaian acak-acakan, 

berbahasa kasar ditempat kerja atau datang terlambat ke tempat kerjanya. 

Yang penting bagi pembeli adalah kualitas mobil yang dibelinya. Di lain 

pihak, dalam industri jasa, setiap orang merupakan pemasar yang tindakan 

dan perilakunya memiliki dampak langsung pada pandangan yang diterima 

pelanggan. Oleh sebab itu, setiap organisasi jasa (terutama yang tingkat 

kontaknya dengan pelanggan tinggi) harus secara jelas menentukan apa 

yang diharapkan dari setiap karyawan dalam interaksinya dengan 

pelanggan. Untuk mencapai standar yang ditetapkan, metode-metode 

rekrutmen, pelatihan, pemotivasian, dan penilaian kinerja karyawan tidak 
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dapat dipandang semata-mata sebagai keputusan personalia, semua itu 

juga merupakan keputusan bauran pemasaran yang penting. 

6. Physical evidence, karakteristik tidak berwujud pada jasa menyebabkan 

pelanggan potensial tidak bisa menilai suatu jasa sebelum 

mengkonsumsinya. Ini  menyebabkan risiko yang dipersepsikan konsumen 

dalam keputusan pembelian semakin besar. Oleh sebab itu, salah satu 

unsur penting dalam bauran pemasaran adalah upaya mengurangi tingkat 

resiko tersebut dengan jalan menawarkan bukti fisik dari karakteristik jasa. 

Bukti fisik ini bisa dalam berbagai bentuk, misalnya brosur paket liburan 

yang atraktif dan memuat foto lokasi liburan dan tempat menginap, 

penampilan staf yang rapi dan sopan, seragam pilot dan pramugari yang 

mencerminkan kompetensi mereka, dekorasi internal dan eksternal 

bangunan yang atraktif (contohnya, banyak rumah sakit khusus anak dan 

ruang praktik dokter anak yang didekor dengan nuansa anak-anak dengan 

harapan agar anak-anak tidak takut sewaktu diperiksa dokter), ruang 

tunggu yang nyaman, dan lain-lain. 

7. Process, proses produksi atau operasi merupakan faktor penting bagi 

konsumen langganan. yang kerap kali juga berperan sebagai pengatur 

jalannya jasa bersangkutan. Pelanggan restoran misalnya, sangat terganggu 

oleh cara staf melayani mereka dan lamanya menunggu selama proses 

produksi. Berbagai isu muncul sehubungan dengan batas antara produsen 

dan konsumen dalam hal alokasi fungsi-fungsi produksi. Misalnya, sebuah 

restoran bisa saja mengharuskan para pelanggannya untuk mengambil 

makanannya sendiri dari konter tertentu atau menaruh piring dan alat-alat 



 

 

41 

makanan yang sudah mereka pakai di tempat-tempat khusus. Dalam bisnis 

jasa, manajemen pemasaran dan manajemen operasi terkait erat dan sulit 

dibedakan dengan tegas. 

8. Customer service, makna layanan pelanggan berbeda antarorganisasi. 

Dalam sektor jasa, layanan pelanggan dapat diartikan sebagai kualitas total 

jasa yang dipersepsikan oleh pelanggan. Oleh sebab itu, tanggung jawab 

atas unsur bauran pemasaran ini tidak bisa diisolasi hanya pada 

departemen layanan pelanggan, tetapi menjadi perhatian dan tanggung 

jawab semua personil produksi, baik yang dipekerjakan oleh organisasi 

jasa maupun oleh pemasok. Manajemen kualitas jasa yang ditawarkan 

kepada pelanggan berkaitan erat dengan kebijakan desain produk dan 

personalia.
40

 

 

D. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen Menggunakan 

Jasa 

Kepuasan konsumen harus disertai dengan pemantauan terhadap 

kebutuhan dan keinginan mereka. Mengidentifikasi atribut produk dan 

dukungan pelayanan yang dianggap penting oleh para pembeli pada saat 

mereka membeli dan menggunakan produk tersebut merupakan tujuan 

manajemen. Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh system pengiriman produk, 

performa produk atau jasa, citra perusahaan/produk/merek, nilai harga yang 
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dihubungkan dengan nilai yang diterima konsumen, prestasi para karyawan, 

keunggulan dan kelemahan para pesaing,
41

 berikut penjelasannya: 

1.  Sistem Pengiriman 

Memindahkan produk dari produsen ke konsumen atau pemakai 

akhir dalam bisnis biasanya meliputi saluran distribusi dari para pemasok, 

pabrikan, dan para perantara. Untuk dapat memuaskan konsumen, jaringan 

ini harus berfungsi sebagai unit yang terpadu dan terkoordinir, dimana 

semua anggotanya mengerti dan menanggapi kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 

2.  Performa produk atau jasa 

Performa dan keunggulan suatu produk atau jasa sangatlah 

penting dalam mempengaruhi kepuasan konsumen. Keberhasilan 

produsen mobil jepang dalam menguasai pasar dihasilkan oleh mutu 

produk yang tinggi. Mutu produk merupakan keunggulan bersaing 

yang utama. 

3.  Citra 

Para eksekutif bisnis mengakui bahwa citra atau merek perusahaan 

yang baik merupakan keunggulan bersaing yang mempengaruhi tingkat 

kepuasan konsumen dari sudut positif. Perusahaan-perusahaan 

menghabiskan jutaan dolar untuk mempromosikan citra produk yang baik 

kepada para pembeli yang sudah ada dan potensial. Terbentuknya citra 

merek dan nilai merek adalah pada saat konsumen memperoleh 

pengalaman yang menyenangkan dengan produk. Walaupun tidak terlihat 
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sebagai harta dalam laporan keuangan perusahaan, nilai yang terbentuk 

dari merek atau nama tersebut merupakan aktiva utama perusahaan. 

4.  Hubungan Harga dengan Nilai 

Pembeli menginginkan nilai yang ditawarkan merek sesuai dengan 

harga yang diberikan, oleh karenya terdapat hubungan yang 

menguntungkan antara harga dan nilai. Merek dipromosikan oleh 

perusahaan sebagai suatu nilai yang unik sesuai harganya. Di lain pihak, 

manajemen memutuskan untuk bersaing atas dasar harga rendah diantara 

merek-merek dimana para pembeli sudah menetapkan nilai yang 

seimbang. 

5.  Kinerja atau Prestasi Karyawan 

Kinerja produk dan system pengiriman tergantung pada bagaimana 

semua bagian organisasi bekerja sama dalam proses pemenuhan kepuasan 

konsumen. Setiap orang dalam organisasi mempengaruhi konsumen, baik 

hal-hal yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Bisnis 

telah menemukan bahwa kesadaran akan keinginan konsumen dan 

pelatihan karyawan membantu mereka untuk memenuhi tanggung 

jawabnya. 

6.  Persaingan 

Kelemahan dan kekuatan para pesaing juga mempengaruhi 

kepuasan konsumen dan merupakan peluang untuk memperoleh 

keunggulan bersaing. Menganalisis konsumen dan pesaing merupakan hal 

yang terpenting. Pesaing yang spesifik menimbulkan dampak baik atau 
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buruk dalam rangka memenuhi keinginan kelompok konsumen yang 

spesifik.
42

 

 

E. Strategi Pemasaran Jasa Islami 

Dalam pemasaran syariah ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan. 

The Ten Credos of Compassionate Marketing dikembangkan dari Mark Plus 

Forum di Bandung pada tanggal 13 Oktober 2005. Prinsip-prinsip yang perlu 

diterapkan dalam pemasaran mengacu pada:
43

  

1. Love Yours Customers, Respect Your Competitors. 

Cintai pelanggan, beri pelayanan terbaik dengan penuh tanggung 

jawab. Responsiflah terhadap segala komplain dan keluhan pelanggan. 

Biarlah perusahaan rugi dari pada berkonflik dengan pelanggan, 

berkorbanlah untuk langganan. Demikian pula terhadap pesaing, jangan 

anggap mereka sebagai musuh yang harus dihancurkan dan disingkirkan, 

tapi buatlah mereka sebagai teman, bahkan jika perlu kerjasamalah. 

2. Be Sensitive to Change, Be Ready to Transform 

Perlu kepekaan terhadap perubahan yang terjadi setiap saat, dimana 

perlu adanya kemampuan untuk merubah nilai-nilai dan teknologi ke 

dalam kegiatan bisnis. Perubahan demi perubahan tidak bisa dipungkiri. 

Perubahan akan selalu ada menuju ke arah yang lebih baik. Mari kita 

renungkan firman Allah Swt. Dalam Qs. Ar-Ra’d ayat 11: 
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Artinya: Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga 

mereka sendiri mengubah keadaan yang ada pada mereka 

sendiri. 

 

3. Guard Your Name, Be Clear of Who You Are 

Jaga nama baik dan tunjukkan siapa sebenarnya perusahaanmu. 

Tentu ini dari segi yang positif, bukan berarti sok jagoan atau premanisme. 

Ikuti Muhammad yang dijuluki dengan gelar Al-Amien. 

4. Customer are Divers, Go First to Who Really Need You 

Banyak konsumen yang perlu dilayani dan layanilah lebih dulu 

orang yang betul-betul memerlukan anda dan komoditi yang anda 

perdagangkan. Mari kita perhatikan Qs. Al-Hujarat ayat 13 sebagai 

berikut: 

                                

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal. 

 

5. Always Offer a Good Package, at A Fair Price 

Jagalah selalu agar menjual barang yang baik, dengan harga 

normal, jangan menipu, misalnya barang yang jelek dikatakan baik, barang 

murah dikatakan mahal, sehingga anda mengeruk keuntungan berlipat 

ganda yang sifatnya sesaat. 

6. Always Make Yourself Available, Spread the Good News 

Perusahaan harus selalu siap dengan menyebarluaskan berita-berita 

baik. Terutama tentang diri dan komoditi yang menjadi bisnisnya. 
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Sebarkan berita baik, bukan sebaliknya yang bisa menghancurkan reputasi 

perusahaan. 

Lebih lanjut lagi mari kita simak firman Allah Swt. Dalam Qs. Al-

Anbiya ayat 107 sebagai berikut: 

            

 Artinya: Dan tidaklah kami mengutus kamu ya Muhammad melainkan 

rahmat bagi semesta alam. 

7. Get Your Customer, Keep and Grow With Them 

Pelanggan harus selalu didekati, mereka harus selalu ada dan 

tumbuh bersama perusahaan. Artinya, perlu kemampuan yang memadai 

untuk mengenal pelanggan dengan baik, bersilaturahmi kepada mereka, 

baik secara individu maupun secara kelompok. 

8. Whatever Your Business, It Is a Service Business 

Inti dari kegiatan berbisnis adalah pelayanan, para pelaku bisnis 

akan selalu berhubungan dengan pelanggan. Para pengusaha harus 

memberi pelayanan yang baik bagi masyarakat yang sebaik-baiknya. 

9. Always Refine Your Business Process, In Terms of Quality, cost, and 

Delivery. 

Perhatikan, teliti dan kajilah bisnis perusahaan. Bagaimana proses 

bisnisnya, utamakan kualitas, tekan faktor biaya, dan percepat pengiriman. 

Kadang-kadang anda harus berjanji dalam kegiatan bisnis, dan janji ini 

harus ditepati. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam Qs. 

Al-Isra ayat 34: 
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Artinya:  dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta 

pertanggung jawabannya 

 

10. Gather Relevant Information, but Use Wisdom in Final Decision. 

Cari, renungi, dan analisis informasi yang sesuai dengan 

permasalahan bisnis, dan buatlah keputusan yang bijaksana dalam 

menetapkan langkah-langkah selanjutnya. Hal tersebut dalam syariah 

dikenal dengan istilah “tabayun”, selidiki dulu, cari informasi sebanyak-

banyaknya, baru ambil keputusan, tapi tetap dengan kepala dingin. 

 

Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa dalam bukunya “Manajemen 

Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktis Syariah dalam Bisnis 

Kontemporer”, menyatakan bahwa praktik pemasaran Nabi Muhammad SAW 

antara lain sebagai berikut:
44

 

1. Segmentasi dan Targeting 

Segmentasi dan targeting dipraktikan Nabi Muhammad SAW 

tatkala ia berdagang ke negara Syam, Yaman, Bahrain. Muhammad 

mengenal betul barang apa yang disenangi oleh penduduk dan diserap oleh 

pasar setempat. Setelah mengenal target pasarnya (targeting), Nabi 

Muhammad menyiapkan barang-barang dagangan yang dibawa ke daerah 

tersebut.  

Nabi Muhammad SAW betul-betul profesional dalam memahami 

dengan baik segmentasi dan targeting sehingga sangat menyenangkan hati 

Khadijah, yang saat itu berperan sebagai bosnya. Barang-barang yang 
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diperdagangkan Muhammad selalu cepat terjual karena memang sesuai 

dengan segmen dan target pasarnya (targeting). 

2. Positioning 

Positioning berarti bagaimana membuat barang yang kita hasilkan 

atau kita jual memiliki keunggulan, disenangi dan melekat dihati 

pelanggan dan bisa melekat dalam jangka waktu yang lama. Positioning 

berhubungan dengan apa yang ada dibenak pelanggan, berhubungan 

dengan persepsi, di mana persepsi tersebut akan melekat dalam waktu 

yang lama  

Positioning Nabi Muhammad SAW yang sangat mengesankan dan 

tidak terlupakan oleh pelanggan merupakan kunci kenapa Muhammad 

menjadi pebisnis yang sukses. Beliau menjual barang-barang asli yang 

memang original serta sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Tidak pernah terjadi pertengkaran atau klaim dari pihak pelanggan bahwa 

pelayanan dan produk yang dijual Muhammad mengecewakan. 

3. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

a. Produk (Product) 

Berarti menawarkan produk yang terjamin kualitasnya. Produk 

yang dijual harus sesuai dengan selera serta memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. Muhammad dalam praktik elemen produk selalu 

menjelaskan kualitas barang yang dijualnya. Kualitas produk yang 

dipesan oleh pelanggan selalu sesuai dengan barang yang diserahkan. 

Seandainya terjadi ketidak cocokan, beliau mengajarkan, bahwa pada 
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pelanggan ada hak khiyar, dengan cara membatalkan jual beli, 

seandainya terdapat segala sesuatu yang tidak cocok. 

b. Harga (Price) 

Penetapan harga ini tidak mementingkan keinginan pedagang  

sendiri, tapi juga harus mempertimbangkan kemampuan daya beli 

masyarakat. Pada ekonomi Barat, ada taktik menetapkan harga 

setinggi-tingginya yang disebut ”Skimming Price”. Dalam ajaran 

syariah tidak dibenarkan mengambil keuntungan sebesar-besarnya, tapi 

harus dalam batas-batas kelayakan. Dan tidak boleh melakukan perang 

harga dengan niat menjatuhkan pesaing, tapi bersainglah secara fair, 

bikin keunggulan dengan tampil beda dalam kualitas dan pelayanan 

yang diberikan. 

c. Lokasi/Distribusi (Place) 

Perusahaan memilih saluran distribusi atau menetapkan tempat 

untuk kegiatan bisnis. Dalam perspektif Barat, para penyalur produk 

berada dibawah pengarus produsen, atau bahkan sebaliknya para 

penyalur dapat melakukan tekanan-tekanan yang mengikat kaum 

produsen, sehingga produsen tidak bisa lepas dari ikatan penyalur. 

Nabi Muhammad SAW melarang orang-orang atau perantara 

memotong jalur distribusi dengan melakukan pencegatan terhadap 

pedagang dari desa yang ingin menjual barangnya ke kota. Mereka 

dicegah dipinggir kota dan mengatakan bahwa harga barang bawaan 

mereka sekarang harganya jatuh, dan lebih baik barang itu dijual 
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kepada mereka yang mencegah. Hal ini sangat dilarang oleh Nabi 

Muhammad SAW. 

Kemudian dalam hal perantara, para tengkulak yang suka 

menjalankan politik ijon, dan membeli buah di atas pohon, yang 

ditaksir berapa harganya. Hal ini dilarang Muhammad tidak 

membenarkan membeli buah di atas pohon, karena belum jelas jumlah 

hasilnya, sehingga jual beli itu meragukan. 

d. Promosi (Promotion) 

Banyak pelaku bisnis menggunakan teknik promosi dengan 

memuji-muji barangnya setinggi langit dan tidak segan-segan 

mendiskreditkan produk saingan. Bahkan ada kejadian, produk pesaing 

dipalsukan kemudian dilepas ke pasar sehingga pesaingnya 

memperoleh citra tidak baik dari masyarakat. Tidak boleh mengatakan 

bahwa modal barang ini mahal jadi harganya tinggi, dan sudah banyak 

orang membeli produk ini, tapi kenyataan tidak. Untuk melariskan jual 

belinya, pedagang tidak segan-segan melakukan sumpah palsu, 

padahal hal tersebut merusak. Juga tidak dibenarkan, para penjual main 

mata dengan teman-temannya agar pura-pura berminat dengan barang 

yang dijual dan membelinya dengan harga mahal sesuai dengan harga 

yang diminta oleh penjual. Ini disebut najasi, praktik ini sangat 

dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan 

sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah penulis 

uraikan serta saran bagi PT. Indah Logistic Cargo cabang Bangkinang. 

Kesimpulan dan saran ini diharapkan dapat membantu permasalahan tentang  

bagaimana tingkat kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa pengiriman 

barang. Adapun kesimpulan-kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Adapun analisis dari tingkat kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa 

pengiriman barang pada PT. Indah Logistic Cargo jika diurutkan dari 

persentase dari yang tertinggi adalah citra dari perusahaan dengan 

persentase 79,6% atau 74 orang di ikuti dengan faktor persaingan 68,8% 

atau 64 orang, kinerja dari karyawan 62,4% atau 58 orang, hubungan 

harga dengan nilai 61,3% atau 57 orang, dan performa jasa 57% atau 53 

orang. Sedangkan dari faktor sistem pengiriman belum dikatakan efektif 

yang mana dengan persentasen 44% atau 41 orang dari responden 

memberikan tanggapan pengiriman kurang cepat dari pengiriman lain ini 

yang dapat mengakibatkan penurunan dari jumlah konsumen yang 

melakukan pengiriman barang pada PT. Indah Logistic Cargo. 

2. Pada umumnya upaya yang dilakukan dalam melakukan pemasaran dapat 

ditinjau dengan teori marketing syariah. Hal ini dapat dilihat dari produk 

yang jelas yang mana dalam islam harus tolong menolong, harga yang 
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ditetapkan juga pantas dan tidak mencurangi timbangan untuk transaksi 

perusahaan, tempat yang bersih, dan dalam menyampaikan promosi 

mereka bersikap ramah tamah terhadap konsumen.   

 

B. Saran  

 Berdasarkan hasil uraian dan kesimpulan diatas, ada beberapa 

saran yang menurut penulis perlu untuk dipertimbangkan, diantaranya yaitu: 

1. Dalam melakukan pemasaran jasa PT. Indah Logistic Cargo sudah 

menjalankannya dengan baik akan tetapi perusahaan harus memperhatikan 

lagi strategi pemasarannya terutama dalam faktor sistem pengiriman 

mengingat jawaban dari responden yang menyatakan kurang cepat dari 

pengiriman lain. Hal ini perlu disadari oleh perusahaan karena faktor 

sistem pengiriman sangatlah penting dalam perusahaan bergerak dibidang 

jasa terutama perusahaan pengiriman barang. 

2. Peneliti menyatakan agar penelitian ini tidak hanya sampai di sini, 

melainkan peneliti berharap semoga masih banyak lagi ilmuan-ilmuan 

yang melanjutkan penelitian ini khususnya mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan ekonomi islam. 

3. Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis dapat menjadikan 

kazanah keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi islam. 
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DAFTAR ANGKET 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN 

KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA PENGIRIMAN BARANG 

PADA PT. INDAH LOGISTIC CARGO CABANG BANGKINANG 

MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

A. Nama Responden (inisial) : 

B. Jenis Kelamin   :  

C. Umur    : 

D. Pekerjaan   : 

 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

A. Quesioner ini semata mata untuk penelitian ilmiah 

B. Diharapkan kesedian bapak/ibu untuk mengisi angket ini dengan 

memberikan tanda silang (x) pada salah satu alternatif jawaban yang 

benar. 

C. Kesedian Bapak/Ibu/saudara dalam mengeluarkan waktu untuk membantu 

mengisi serta mengembalikan quesioner ini tepat pada waktunya 

diucapkan terima kasih, semoga Allah SWT meridhai usaha kita semua. 

  



 

 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK  KONSUMEN  

PT. INDAH LOGISTIC CARGO 

 

1. Mengapa Bapak/Ibu/Saudara memutuskan melakukan pengiriman barang 

lewat PT. Indah Logistic Cargo? 

a. Pelayanan yang nyaman 

b. Dekat dari tempat tinggal 

c. Harga yang di tetapkan 

2. Sudah berapa lama bapak menggunakan jasa PT. Indah Logistic Cargo? 

a. Kurang dari setahun 

b. 1 sampai 5 tahun 

c. Lebih dari 5 tahun 

3. Apa Bapak/Ibu/Saudara memilih PT. Indah logistic Cargo karena pengaruh 

ajakan atau saran dari teman atau saudara? 

a. Pilihan sendiri   

b. b. Keluarga   

c. c. Teman 

4. Apa jenis pengiriman yang sering Bapak/Ibu/Saudara gunakan pada PT. Indah 

Logistic Cargo? 

a. Darat 

b. Udara 

c. Laut 

5. Bagaimana system pengiriman yang dilakukan oleh PT. Indah Logistic Cargo? 

a. Lebih cepat dari pengiriman lain 

b. Sama dengan pengiriman lain 

c. Kurang cepat dari pengiriman yg lain 

6. Bagaiman performa jasa atau dari segi keamanan pengiriman melalui PT. 

Indah Logistic Cargo? 

a. Sangat memuaskan 

b. Cukup memuaskan 

c. Kurang memuaskan 



 

 

7. Menurut Bapak/Ibu bagaimana citra perusahaan dari PT. Indah Logistic 

Cargo? 

a. Sangat baik 

b. Cukup baik 

c. Kurang baik 

8. Bagaimana hubungan harga dengan nilai yang di dapat ketika menggunakan 

jasa pengiriman pada PT. Indah Logistic Cargo? 

a. Sangat sesuai   c. Tidak sesuai 

b. Cukup sesuai       

9. Bagaimana kinerja dari karyawan PT. Indah Logistic Cargo ketika 

Bapak/Ibu/Saudara melakukan pengiriman barang? 

a. Sangat kompeten   c. Kurang kompeten 

b. Cukup kompeten  

10. Bagaimana persaingan yang dilakukan PT. Indah Logistic Cargo cabang 

Bangkinang? 

a. Bekerjasama dengan pesaing 

b. Bekerja sendiri sendiri 

c. Menghancurkan pesaing    

11. Bagaiman transaksi yang dilakukan perusahaan, apakah transaksi tersebut 

sesuai dengan syariat agama? 

a. Sangat sesuai syariat agama 

b. Sesuai syariat agama 

c. Kurang sesuai syariat agama 
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