
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan

pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Kemampuan

tersebut ditunjukan oleh sumber daya manusia dan lingkungannya. Sumber daya

manusia merupakan sumber daya terpenting dalam suatu organisasi dimana

orang-orang tersebut memberikan tenaga, kreativitas, dan usaha mereka kepada

organisasi. Perusahaan dituntut untuk mengelola sumber daya manusia seefektif

dan seefisien mungkin.1 Oleh karena itu sebagai perusahaan yang bergerak

dibidang jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, PT.Pos Indonesia

pekanbaru dalam aktivitasnya tidak mengutamakan kepentingan perusahaan saja,

akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat akan pelayanannya

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

PT.Pos sebagai salah satu perusahaan pemerintah yang bersifat aktif

dalam pelayanan dan bertanggung jawab terhadap pelayanannya. Di tambah lagi

dengan adanya perkembangan pembangunan disegala bidang yang tinggi dan juga

disertai berbagai macam media baru. Dalam hal ini PT.Pos tentu harus bisa

menyeimbangkan dengan perkembangan zaman, khususnya zaman modern

ini.Sebagai Badan Usaha Milik Negara PT.Pos bersifat melayani kepentingan

1 Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002)
Cet.ke-5, h.14.
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umum atau publik utility, mempunyai kegiatan utama memberikan pelayanan

kepada pelanggan. Bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa memberikan

pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menarik konsumen

untuk menggunakan produk dan jasa yang di tawarkan.2 Pelayanan juga

merupakan kunci keberhasilan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan

pemasaran yang bersifat jasa.3

Di dalam memberikan pelayanan kepada konsumen setiap pihak harus

bekerja secara professional dan terampil. Sifat professional dan terampil ini

digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 84 yang berbunyi:







Artinya : “katakanlah: Masing-masing bekerja menurut bentuknya (bakatnya),

Tuhanmu lebih mengetahui orang yang mendapat jalan yang terlebih

baik”. (QS.Al-isra ayat 84)4

Pada ayat diatas dikemukakan bahwa setiap orang yang beramal dan

berbuat sesuai kemampuannya. Artinya, seseorang harus bekerja dengan penuh

ketekunan dan mencurahkan seluruh keahliannya. Jika seseorang bekerja sesuai

dengan kemampuannya maka akan melahirkan hal-hal yang optimal. Melayani

2 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2005), cet. Ke-2, .201.
3 Wayoto Adi Anton, Strategi untuk Memberikan Pelayanan Bermutu,(Jakarta: Bina Aksara,

1997), cet. Ke-1, h.21.
4 Departemen Agama RI, h.437.
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dengan sepenuh hati, tidak mengabaikan perintah serta aturan-aturan yang telah

ditetapkan Allah SWT merupakan pelayanan yang Islami.

Dalam undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

menyebutkan hak informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang atau jasa, yang harus diperhatikan oleh konsumen maupun pelaku

usaha dalam suatu transaksi.5 Menurut Mimi Chandra, dalam hal ini mendapatkan

kemudahan dalam memperoleh layanan, ketepatan pelaksanaan pelayanan,

mampu melayani secara cepat dan tepat, bertanggung jawab kepada setiap

pelanggan sejak awal hingga akhir pelayanan.6

Evaluasi terhadap kualitas pelayanan cenderung lebih rumit karena,

kriteria yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi kualitas jasa/pelayanan

menjadi lebih sulit dipahami oleh pemasar (marketer). Pemberian suatu kualitas

jasa/pelayanan tertentu akan menimbulkan penilaian yang berbeda dari setiap

konsumen, karena tergantung dari bagaimana konsumen mengharapkan kualitas

jasa/pelayanan tersebut.7

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis merasa

tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam karya ilmiah

dengan judul: PELAYANAN PADA PT. POS INDONESIA PEKANBARU

MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.

5 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum perlindungan konsumen, (Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2004) hlm.25-26

6 Mimi Chandra, Konsumen, PT.POS Indonesia Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 23 April
2015

7 Aufa Syofyan, Manajer Pelayanan, PT.Pos Indonesia Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru,
23 April 2015
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B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membatasi permasalahan

dengan memfokuskan kepada “Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Serta

Langkah-langkah Yang Dilakukan Oleh PT.POS Indonesia Pekanbaru Menurut

Perspektif Ekonomi Islam”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batas masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian

ini adalah:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelayanan pada PT.Pos Indonesia

Pekanbaru?

2. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan PT.Pos Indonesia Pekanbaru dalam

pelayanan pada PT.Pos Indonesia Pekanbaru?

3. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap pelayanan pada PT.Pos

Indonesia Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pelayanan pada PT.Pos Indonesia

Pekanbaru.

b. Menjelaskan langkah-langkah yang PT.Pos Indonesia Pekanbaru dalam

hal pelayanan.
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c. Menjelaskan perspektif ekonomi Islam terhadap pelayanan pada PT.Pos

Indonesia Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Dengan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perusahaan dalam

hal memenuhi pelayanan dalam setiap perkembangan zaman.

b. Sebagai upaya untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan penulis.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk meluangkan

ilmu pengetahuan yang di peroleh selama kuliah di Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dan informasi.

e. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan

strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam

di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi

di PT. Pos Indonesia jalan jend. sudirman kota Pekanbaru. Saya memilih

lokasi penelitian ini karena saya ingin mengetahui seluk beluk pelayanan pada

kantor pos tersebut.

2. Subjek dan Objek

a. Sebagai subjek penelitian ini adalah karyawan pada PT.Pos Indonesia

Pekanbaru.
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b. Sebagai objeknya adalah pelayanan pada PT.Pos Indonesia Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan

dan karyawan PT.Pos Indonesia Pekanbaru yang berjumlah 159 orang, serta

semua pelanggan PT.Pos Indonesia Pekanbaru pada bulan Maret-April tahun

2015 yang berjumlah 521 orang. Menurut Gay dan Diehl dalam bukunya yang

berjudul (Reseach Methods for Business) sampel di ambil 10% dari jumlah

populasi, jadi sampel yang di ambil penulis terdiri dari 8 orang karyawan dan

52 orang konsumen.Sample ditentukan dengan tekhnik purposive sampling

(yaitu sample dipilih oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian).

4. Sumber Data

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Pimpinan dan karyawan

PT.Pos Indonesia Pekanbaru.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang

berkaitan dengan pembahasan yang diteliti serta dari konsumen.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini

adalah:

1. Wawancara (interview)
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Wawancara (interview) yaitu percakapan dengan maksud tertentu atau

proses tanya jawab secara langsung dengan informan atau responden yang

dilakukan secara mendalam guna mendapatkan informasi data selengkap-

lengkapnya.

Dalam hal ini, penulis secara langsung mengadakan wawancara dengan

pimpinan dan karyawan-karyawan perusahaan serta responden untuk

mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti.

2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.8

Pengumpulan data dengan observasi ini di gunakan berkaitan dengan

prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala yang diamati.

3. Dokumen-dokumen (Documents)

Metode dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang terkait

dengan permasalahan berupa catatan, buku, surat kabar, prasasti, notulen, dan

dokumen.9

4. Studi Pustaka

Yaitu penulis mengambil data yang bersumber dari buku-buku yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti.

8 Chiod Narbuko, (dkk), Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.70.
9 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:Rineka

Cipta,1998) hal 115.
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G.  Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif,

yakni setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan

secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat

dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Penggambaran ini menggunakan

metode kualitatif.

H. Metode Penulisan

1. Metode Deduktif

Yaitu suatu uraian penulisan yang diawali menggunakan kaidah-kaidah

umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

2. Metode Induktif

Yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus, kemudian di analisis dan

disimpulkan secara umum.

3. Metode Deskriptif

Adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan

apa adanya tanpa mengurangi dan menambah sedikitpun.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini maka,

penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :
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BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PT. POS INDONESIA PEKANBARU

Dalam bab ini di uraikan tentang profil perusahaan. Penyajian

dalam bab ini meliputi sejarah berdirinya PT.Pos Indonesia

Pekanbaru, visi dan misi, struktur organisasi dan uraian tugas.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini penulis mencoba menguraikan tinjauan umum tentang

pelayanan, etika dalam pelayanan, pelayanan dalam Islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang

terdiri dari: faktor yang mempengaruhi pelayanan pada PT.Pos

Indonesia Pekanbaru, langkah-langkah yang dilakukan PT.Pos

Indonesia Pekanbaru dalam  memberikan pelayanan dan  tinjauan

ekonomi islam terhadap  pelayanan pada PT.Pos Indonesia

Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang meliputi

kesimpulan dan saran penulis.


