
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penelitian

Seiring dengan banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang

outsourcing, maka perusahaan-perusahaan tersebut harus berpikir bagaimana cara

untuk memuaskan costumernya dengan memberikan pelayanan yang memuaskan.

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi

kebutuhan dan harapan pelanggan. Sumber daya manusia memiliki faktor kendali

yang dapat menentukan keberlangsungan sebuah perusahaan. Dapat dikatakan

demikian karena faktor sumber daya manusia dalam hal kualitasnya akan

menentukan kualitas organisasi tersebut yang nantinya berpengaruh pada

kelangsungan hidupnya. Salah satu hal yang dapat dijadikan parameter tentang

kualitas kerja sumber daya manusia adalah tingkat prestasi kerja yang ada pada

sumber daya manusia tersebut.

PT. Cakra Garda Nusantara merupakan salah satu perusahaan yang

bergerak dibidang jasa keamanan yang saat ini sedang berkembang dan bekerja

keras untuk menampilkan kinerja yang dapat memenuhi harapan konsumen.

Seiring dengan berjalannya perusahaan ini maka banyak pula yang harus

diperhatikan untuk keberlangsungan perusahaan, salah satunya merupakan

prestasi dan kinerja karyawan PT. Cakra Garda Nusantara. Sumber daya yang

dimaksud adalah security yang merupakan salah satu posisi karyawan dari

perusahaan ini. Security ditekankan untuk selalu membina  ketertiban, keamanan,

penanganan dini dan penegakan peraturan. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk

sistem perlindungan, dimana kepentingan perusahaan konsumen sebagai hal yang

utama. Personil keamanan PT. Cakra Garda Nusantara ini beroperasi di PT.

Rifansi Dwi Putra. PT. Rifansi Dwi Putra menggunakan jasa security sebanyak 45

personil keamanan yang berlokasi di kota Duri.

Upaya perlindungan dan ketertiban, merupakan tantangan tersendiri bagi

PT. Cakra Garda Nusantara, khususnya bagi security itu sendiri dalam memenuhi

tugas pokok dan fungsinya. Dimana perlu didukung oleh kualitas sumber daya
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optimal, anggaran operasional dan sarana prasarana personil keamanan. Sumber

daya manusia, anggaran operasional dan sarana prasarana personil memiliki sisi

lemah terutama berkenaan dengan kemampuan skill dan manajerial khususnya

pemahaman, pendalaman pengetahuan indikator aspek hukum dalam menjalankan

tugas-tugas di lapangan.

Faktor-faktor penyebab utamanya adalah minimnya kemampuan dan

ketrampilan yang dimiliki oleh petugas keamanan. Perusahaan tidak dapat begitu

saja menyerahkan sepenuhnya upaya pemenuhan keamanan, perlindungan dan

ketertiban pada petugas keamanan, perusahaan juga harus turut aktif dalam

menyelenggarakan upaya perlindungan dan ketertiban dengan cara mematuhi

segala ketentuan yang ada, memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan dan

mengontrol atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Karena keamanan dan ketertiban

pada dasarnya adalah merupakan tanggung jawab bersama antara perusahaan dan

personil keamanan.

Security sebagai satuan organisasi perlu memiliki kemampuan untuk

menggerakkan, mengerahkan dan mengarahkan segala daya dan potensi sumber

daya secara optimal. Kemampuan tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan dan

Pelatihan. Melalui Competency Based Education and Training (CBET)

diharapkan dapat meningkatkan motivasi security dan menigkatkan kinerja dalam

menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak perlindungan dan ketertiban.

Setelah berjalan 3 tahun menggunakan jasa security dari PT. Cakra

Garda Nusantara ternyata masih terjadi kasus kehilangan di PT Rifansi Dwi Putra.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan pengkajian kualitas

pelayanan security yang ada di PT Rifansi Dwi Putra dengan menganalisa

harapan dan kinerja yang telah dilakukan saat ini agar bisa mengetahui tingkat

perbaikan yang sesuai dengan keinginan perusahaan terhadap pelayanan security.

Untuk itu penulis menggunakan metode Customer Statisfaction Index (CSI) dan

Importance- Performance Analisis (Peta Kuadran) dengan judul penelitian

Analisis Kepuasan Perusahaan Terhadap Kualitas Pelayanan Security PT.

Cakra Garda Nusantara di PT. Rifansi Dwi Putra .
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1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah di jabarkan di atas maka penelitian

ini memiliki rumusan masalah tentang Bagaimana kepuasan perusahaan terhadap

kualitas pelayanan security di PT. Rifansi Dwi Putra?

1.3 Tujuan penelitian

Dari rumusan  masalah diatas, maka adanya tujuan penelitian ini antara

lain :

1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan perusahaan terhadap kualitas

pelayanan security PT. Cakra Garda Nusantara di PT. Rifansi Dwi Putra.

2. Untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang perlu dipertahankan,

ditingkatkan, diperbaiki, dihilangkan atau dievaluasi berdasarkan

hubungan tingkat kepentingan dan kepuasan terhadap kualitas pelayanan

perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai acuan dan referensi yang dapat digunakan bagi pimpinan

perusahaan guna melakukan perubahan dan perbaikan demi

keberlangsungan perusahaan yang lebih baik.

2. Penelitian ini diharapkan dapat  menambah pengetahuan dan pengalaman

bidang pendidikan dan pelatihan karyawan serta dapat menunjang

motivasi karyawan.

1.5 Batasan penelitian

Agar  penelitian  ini  tidak  mengambang  dan  memudahkan  penulis

dalam menyusun laporan ini, maka perlu pembatasan masalah diantaranya adalah:

1. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Rifansi Dwi Putra yang berlokasi di

Duri.

2. Penelitian ini  hanya  membahas  tentang kepuasan perusahaan terhadap

kualitas pelayanan security di PT. Rifansi Dwi Putra.

3. Metode yang digunakan adalah Customer Statisfaction Index (CSI) dan
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Importance- Performance Analisis (Peta Kuadran)

4. Penelitian ini hanya membahas security PT. Cakra Garda Nusantara.

1.6 Posisi penelitian

Agar dalam hal ini tidak terjadi penyimpangan penelitian, maka perlu

ditampilkan posisi pelitian. Berikut adalah tampilan posisi penelitian.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian
No Penulis Judul Tujuan Lokasi Tahun

1
Ayip

muhamad
ikhwan

Analisis tingkat
kepuasan pelanggan
Gumati cafe – bogor

1. menganalisa karakteristik
pelanggan gumati cafe.

2. Menganalisa tingkat
kepuasan pelanggan
gumati cafe terhadap
mutu jasa Pelayanan
yang diberikan oleh
gumati cafe.

Gumati – café
Bogor

2007

2
Satriardi

Analisis kepuasan
pelanggan dengan
menggunakan
Metode importance-
performance matrix
Sebagai dasar
perbaikan strategi
pelayanan
Di perusahaan daerah
air minum (pdam)
Tirta siak pekanbaru

1.Untuk mengetahui
tingkat kepuasan
pelanggan terhadap
kualitas pelayanan yang
diberikan perusahaan.

2.Untuk mengetahui
variabel-variabel apa saja
yang perlu
dipertahankan,
ditingkatkan, diperbaiki,
dihilangkan atau
dievaluasi berdasarkan
hubungan tingkat
kepentingan dan
kepuasan terhadap
kualitas pelayanan
perusahaan.

PDAM Pekanbaru 2008

3 Habibi hamta

Analisis Kepuasan
Perusahaan Terhadap
Kualitas Pelayanan
Security PT. Cakra
Garda Nusantara di
PT. Rifansi Dwi Putra

1.Menganalisis kinerja PT.
Cakra Garda Nusantara
terhadap atribut kualitas
pelayanan yang
menentukan kepuasan
pelanggan.

2.Menganalisis kepuasan
pelanggan terhadap
kualitas security di Rifan
yang disediakan oleh PT.
Cakra Garda Nusantara

PT. Rifansi Dwi
Putra

2014



1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dapat dilihat sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan  tentang  latar  belakang,  tujuan,  rumusan  masalah,

manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisikan  tentang  teori-teori  yang  berhubungan  dengan

penelitian serta teori pendukung dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan  penjelasan  secara  skematis  langkah-langkah

pembahasan yang digunakan dalam proses penelitian.

BAB IV : PENGUMPULAN DATA PENGOLAHAN DATA

Berisikan tentang data-data yang diperoleh dilapangan yang

digunakan  untuk diolah sesuai dengan masalah yang sedang

diteliti. Sedangkan  pengolahan data berisikan tentang proses

perubahan data mentah  menjadi suatu hasil yang bisa dipahami

sehingga membantu didalam menganalisa.

BAB IV : ANALISA

Analisa dari hasil pengolahan data yang dilakukan berdasarkan

teori yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Menyimpulkan dan menjawab apa yang menjadi tujuan

dilakukannya penelitian, serta memberikan saran kepada

perusahaan serta peneliti berikutnya, sesuai dengan hasil penelitian.


