
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyediaan Pelayanan yang berkualitas, dapat memicu potensi

sosial ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dari demokratisai

ekonomi. Penyediaan pelayanan publik yang bermutu merupakan salah

satu alat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada sistem

pelayanan organisasi baik swasta, maupun pemerintah. Hal tersebut

menjadikan pemberian pelayanan publik yang berkualitas kepada

masyarakat menjadi faktor pendorong lahirnya terobasan atau inovasi baru

dalam sistem pelayanan.

Globalisasi yang terjadi sekarang ini menyebabkan persaingan

yang semakin ketat antara institusi penyedia jasa. Persaingan yang ketat ini

juga disebabkan karena pelanggan pada saat ini cenderung lebih bersifat

kritis dan dihadapi banyak pilihan, oleh karena itu tuntutannya lebih

banyak terhadap kondisi kualitas produk, harga, dan pelayanan.

Seperti kita lihat di Negara Indonesia sangat tajam dan ketat,

terutama bisnis dibidang jasa yang merupakan jasa pelayanan, semakin

meningkatnya persaingan di Indonesia menuntut perusahaan untuk

menciptakan cara yang tepat untuk menjalankan usaha dan memfokuskan

perhatian terhadap konsumen atau pelanggan, dengan kata lain perusahaan

dituntut untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan,

serta memenuhi apa yang mereka harapkan dengan cara yang lebih



memuaskan dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pesaing.

Diiringi pula oleh tingginya tingkat mobilitas penduduk, lalu lintas uang

dan barang dalam arus perdagangan serta semakin tingginya persaingan

bisnis. Disisi lain beban tugas pemerintah semakin berat karena semakin

tingginya tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan

publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang

baik serta untuk memberi  perlindungan bagi setiap warga negara dan

penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan

pelayanan publik, dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia, maka pada tanggal

18 Juli 2009 Indonesia mensahkan Undang-Undang No 25 tahun 2009

tentang Pelayanan Publik. Menurut Undang-Undang tersebut, Pelayanan

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

publik.

Untuk mewujudkan hal diatas tentunya tidak cukup hanya

berandai-andai tanpa melakukan suatu perbuatan konkrit. Harus ada

perubahan dalam melaksanakan pelayanan publik, yang nantinya akan

merubah sistem. Salah satu upayanya adalah dengan memperbaiki sistem

dan prosedur layanan melalui program-program inovatif yang berorientasi



pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan atau masyarakat. Salah

satu institusi atau organisasi yang termasuk dalam BUMN dan cukup

krusial dalam hal pelayanan kepada masyarakat adalah PT. Pos Indonesia

(Persero).

PT. Pos Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang bergerak dibidang jasa dan merupakan bagian integral dari

pembangunan nasional, yaitu mempercepat pembangunan melalui

pembangunan jaringan komunikasi antar daerah. Oleh karena itu

penyelenggaraan pos dijalankan oleh Negara demi kepentingan umum dan

bertujuan menunjang pembangunan nasional (pertimbangan pembentukan

UU No.6 Tahun 1984 tentang Pos). Pos Indonesia mempunyai jaringan

yang sangat luas yaitu kurang lebih 3.800 Kantor Pos di Indonesia, dan

3.726 diantaranya telah Online.

Salah satu PT. Pos Indonesia adalah Kantor Pos Cabang

Pekanbaru, yang terletak dijalan Sudirman. PT Pos Indonesia di dunia

sangatlah penting keberadaanya karena sangat dibutuhkan oleh

masyarakat. Selain alat komunikasi, perusahaan ini juga sebagai alat

penghubung antara daerah satu dengan daerah lainnya Salah satu

kebutuhan hidup yang tidak kalah penting adalah kebutuhan akan jasa

pengiriman barang. Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang

dari tempat yang jauh membuat jasa ini menjadi sangat penting.

Berdasarkan kenyataan tersebut banyak bermunculan jasa pengiriman



barang swasta, sedangkan jasa pengiriman pemerintah dari dulu sampai

sekarang hanya satu, yaitu PT Pos Indonesia (Persero).

Kantor Pos adalah tempat yang dibuat pemerintah Indonesia untuk

masyarakat Indonesia sebagai sarana komunikasi seperti mengirimkan

surat dan mengirim paket ke kerabat dan sahabat yang jauh atau pun dekat.

Dengan perkembangan teknologi yang sekarang, kantor pos

mengembangkan fungsi menjadi lebih luas lagi, seperti menerima western

union, pembayaran listrik, telepon dan lain-lain. Kantor pos juga menjual

benda-benda pos dan filateli, seperti prangko, kartu pos, amplop, dan

perlengkapan untuk membungkus paket. Dalam PT. Pos Indonesia

(Persero) terdapat 3 Tiga Jenis Pelayanan yaitu: 1) Surat dan Paket, dalam

pelayanan surat dan paket terdapat beberapa jenis pengiriman diantaranya

Posexpress, Surat Pos Biasa (Standar), Paketpos, Poskilat Khusus, Express

Mail Service (Ems), Admailpos, Dan Filateli. 2) Jasa Keuangan, yang

didalamnya melayani Pospay, Weselpos, Giropos, Fund Distribution, Dan

Bank Chaneling. 3) Logistik.

Adapun Fungsi dari PT Pos Indonesia adalah sebagai berikut: 1)

Memberikan kemudahan di dalam hubungan masyarakat dengan adanya

pelayanan surat-menyurat dan memudahkan dalam pengiriman barang

dalam waktu yang singkat yaitu dengan adanya pelayanan paket barang. 2)

menyediakan paket pos antara lain warkatpos dan kartupos. 3) salah satu

tempat pembayaran telpon, weselpos, dan uang pensiun Pegawai Negeri

Sipil dan TNI.



PT. Pos Indonesia (Persero) mempunyai visi dan misi yaitu:

1. Visi

Menjadi pemimpin pasar di Indonesia dengan menyediakan layanan

surat pos, paket, dan logistik yang handal serta jasa keuangan yang

terpercaya.

2. Misi

Berkomitmen kepada pelanggan untuk menyediakan layanan yang

selalu tepat waktu dan nilai terbaik, berkomitmen kepada karyawan

untuk memberikan iklim kerja yang aman, nyaman dan menghargai

konstribusi. Berkomitmen kepada pemegang saham untuk

memberikan hasil usaha yang menguntungkan dan terus bertumbuh.

Berkomitmen untuk berkonstribusi positif kepada masyarakat

berkomitmen untuk berperilaku transparan dan terpercaya kepada

seluruh pemangku kepentingan.

Kantor Pos Cabang Pekanbaru memiliki 15 (Lima Belas) loket

yang dibagi-bagi menurut jenis layanan, seperti loket pengiriman surat

dalam negeri, loket surat luar negeri, dan loket weselpos. Di ruangan

utama kantor pos biasanya memiliki beberapa meja yang di atasnya sering

diletakkan bolpen, pensil, lem, atau karet busa yang dibasahi dengan air.

Pemakai jasa pos bisa menggunakan meja untuk menulis atau menyiapkan

surat atau paket yang hendak dikirim. Di ruang belakang kantor pos

terdapat ruangan sortir untuk memilah-milah surat sebelum disampaikan

ke kantor pos yang lebih besar atau diantarkan kepada alamat yang dituju.



Selain itu juga pelayanannya sudah online, paketpos dan suratpos yang

akan dikirim ditimbang dan secara otomatis berat dengan harganya akan

terekam dikomputer, setiap transaksi yang terjadi akan terekam sehingga

tidak bisa mengubah ketentuan biaya yang ditetapkan oleh PT. Pos

Indonesia, semua akan terekam oleh komputer sesuai dengan kode tujuan

suratpos dan paketpos. selain itu juga ada sistem lacak online yaitu untuk

mengetahui paketpos dan suratpos yang dikirim sudah diterima oleh si

alamat yang dituju atau belum. Tujuan paketpos dan suratpos sangat

banyak diantaranya untuk Pekanbaru biasanya surat lamaran kerja dan

tagihan, Riau (Rengat, Dumai, Siak), kemudian Jawa, Batam, Kalimantan,

Sulawesi, Dan Papua.

Kantor Pos Cabang Pekanbaru mempunyai jam kerja dari hari

senin s/d hari minggu. Senin s/d jum’at jam ( 08.00 s/d 18.00 ), Sabtu

( 08.00 s/d 16.00 ), dan hari minggu ( 09.00 s/d 15.00 ). Jam kerja Kantor

Pos tidak ada libur dalam satu minggu, kecuali hari-hari libur yang

ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu Kantor Pos Pekanbaru dalam hal

pelayanan juga bekerjasama diantaranya dengan Perbankan ( BTN /

Muamalat), Cicilan (BAF, FIF, Adira), Mobil ( TAF, INDOMOBIL) dll.

Mengingat PT Pos Indonesia (Persero) bergerak dalam bidang jasa, PT.

Pos Indonesia (Persero) berkewajiban menerima, menyelenggarakan

pengiriman dan pengantaran suratpos dan paketpos dari suatu tempat

ketempat yang lain atau dari tempat asal ketempat tujuan tertentu dengan

selamat. Maka faktor penting yang patut diperhatikan adalah kepercayaan



pengguna jasa, dimana mereka menggunakan jasa pos karena mereka

percaya bahwa barang atau kiriman melalui jasa pos akan sampai dengan

selamat ditempat tujuan. Hal tersebut berhubungan erat dengan tanggung

jawab PT Pos Indonesia (Persero) dalam memberikan pelayanan jasa

berupa pengiriman suratpos dan paketpos.

Pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara

ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan

kehidupan manusia. Menurut Harbani (2007:128) pelayanan pada dasarnya

dapat diartikan sebagai “aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi

baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan”.

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang

berkualitas.

Tabel 1.1 Masyarakat yang menggunakan PT. Pos Indonesia
(Persero) Cabang Pekanbaru  Tahun 2013

No Jenis Pelayanan Perbuatan Lama Pengiriman

1 Surat/Paket 11.965.720 1-15 Hari

2 Jasa Keuangan 15.412.966 1 Hari

3 Logistik 11.965.720 1-15 Hari

Sumber: PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Pekanbaru Tahun 2013

Dari tabel 1.1 dapat kita lihat jumlah perbuatan atau yang kita sebut

dengan konsumen pada pelayanan Surat dan Paket tahun 2013 terhitung

dari bulan januari – oktober masyarakat yang menggunakan jasa PT. Pos

Indonesia (Persero) Cabang Pekanbaru berjumlah 11.965.720 dengan lama

pengiriman tergantung dengan jenis pengiriman yang digunakan seperti



pengiriman dengan menggukan paket Posexpress lama pengiriman selama

satu hari, Paket pos lama pengiriman 10-15 hari, Poskilat khusus selama 4

hari. Konsumen yang menggunakan pelayanan jasa keuangan berjumlah

15.412.966 dengan lama pengiriman 1 hari. Jumlah masyarakat yang

menggunakan pelayanan logistik sebanyak 11.965.720 sama dengan

jumlah surat dan paket karena secara umum dapat dikatakan bahwa

logistik adalah aliran barang atau jasa mulai dari sumber sampai tujuan.

Pengertian logistik yang lebih rinci adalah proses perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian aliran yang efisien dan efektif dari barang

atau jasa dan informasi terkait mulai dari titik asal sampai titik penggunaan

untuk memenuhi keperluan pelanggan. Kata kunci logistik adalah aliran

dengan obyek barang atau jasa dengan tujuan menyediakan barang dengan

jumlah yang tepat, waktu yang tepat, lokasi yang tepat, dan biaya yang

tepat. Kegiatan utama logistik adalah pengadaan, penyimpanan,

persediaan, pengangkutan, pergudangan, pengemasan, keamanan, dan

penanganan barang dan jasa baik dalam bentuk bahan baku, barang antara,

dan barang jadi. Lama pengiriman sesuai dengan surat dan paket.

Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik maka dapat

menimbulkan rasa puas dan sikap positif dari masyarakat. Hal ini

dikarenakan kepuasan merupakan perasaan senang atau kekecewaan

seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja

seseorang dan harapannya.



Masyarakat akan sangat puas apabila dirinya mendapat pelayanan

dengan baik, dan tentunya hal tersebut akan membawa kesan positif dalam

diri setiap masyarakat khususnya terhadap kinerja aparatur pemerintah.

Tingkat kepuasan masyarakat merupakan suatu indikator yang penting

bagi keberhasilan pelayanan publik dimana semakin besar manfaat yang

dirasakan publik, semakin bagus pula kualitas layanan yang dilaksanakan

oleh aparat, sebaliknya tingkat kepuasan yang rendah mengindikasikan

buruknya sistem pelayanan aparat publik.

Dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengantarkan suratpos

dan paketpos, PT Pos Indonesia melalui jajarannya berusaha memberikan

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Akan tetapi dalam

kenyataannya tetap ada pelaksanaan pelayanan PT Pos Indonesia (Persero)

yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini membuat pengguna jasa

PT Pos Indonesia (Persero) dirugikan karena paketpos atau suratpos yang

bersangkutan mempunyai arti penting. Adapun bentuk pelayanan yang

merugikan itu adalah suratpos dan paketpos yang gagal dihantar, terlambat

dan masyarakat yang komplain dapat kita lihat data berikut:



Tabel.1.2 Jumlah suratpos dan paket pos, yang dihantar, gagal
dihantar, dalam proses dan konsumen yang komplain.

No Bulan Surat/Paket Dihantar Gagal
dihantar

Dalam
Proses

Penggun
Komplain

1 Januari 197.309 188.098 9.116 95 80

2 Februari 181.519 173.558 7.960 1 73

3 Maret 180.454 172.958 7.453 43 58

4 April 187.347 176.964 9.914 469 65

5 Mei 179.219 170.938 8.277 4 72

6 Juni 258.584 174.550 7.641 76.393 69

7 Juli 182.759 174.813 7.196 750 98

8 Agustus 181.535 172.758 8.673 104 94

9 September 204.719 196.987 7.708 24 47

10 Oktober 272.620 261.001 11.609 10 76

Jumlah 1.767.481 1.862.625 85.547 1.576.393 732

Sumber: PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Pekanbaru Tahun 2013

Dari data tabel 1.2 dapat kita lihat pelayanan Kantor Pos

Pekanbaru dalam mengantar paket pos dan surat pos dalam setiap

bulannya dimana setiap bulannya mengalami kegagalan dalam mengantar

surat dan paket.

Pada bulan januari surat dan paket yang gagal dihantar berjumlah

9.116 menurut karyawan PT. Pos Indonesia Cabang Pekanbaru yang

dikategorikan gagal dihantar yaitu seperti dikarenakan si alamat tidak ada

ditempat, tidak adanya kejelasan alamat atau alamat tidak lengkap, alamat

tidak dikenal, orang yang dikirimi surat dan paket sudah meninggal, si

alamat yang dituju pindah. Maka surat dan paket dikembalikan kepada

pengirim ini merupakan alasan-alasan yang dikemukakan oleh PT. Pos



Cabang pekanbaru dalam pelayanannya dalam mengantar surat dan paket.

Surat dan paket yang dalam proses berjumlah 95, hal ini dikarenakan

dengan alasan bahwa surat dan paket tersebut sedang dalam keadaan

dikirim yang tidak diketahui nantinya sampai atau tidak, didalamnya bisa

juga sampai tetapi terlambat, bisa juga hilang ataupun rusak. Dari hasil

wawancara dengan Coustomer Service PT. Pos Indonesa, kami

mendapatkan informasi bahwa dalam satu hari PT. Pos pasti mendapatkan

keluhan yang datang dari masyarakat. Keluhan-keluhan ini terjadi karena

berbagai alasan mulai dari ada pengiriman paket yang terlambat,

pengiriman paket rusak, sampai pada pengiriman hilang ditengah

perjalanan. Dan masyarakat yang komplain pada bulan januari berjumlah

80 namun tidak semua masyarakat komplain dengan keterlambatan sampai

atau hilang.

Pada bulan februari surat dan paket yang berhasil dihantar sejumlah

173.558 dan yang gagal dihantar sejumlah 7.960 sedangkan surat dan

paket yang dalam proses hanya berjumlah 1, dan jumlah masyarakat yang

komplain berjumlah 58 dengan keterlambatan surat dan paket, hilang atau

tidak menerima paket sesuai dengan lama hari pengiriman. Pada bulan

maret jumlah paket dan surat yang gagal dihantar berjumlah 7.453 dan

yang masih dalam proses berjumlah 43 paket dan surat dengan jumlah

konsumen yang komplain sebanyak 58. Pada bulan april surat dan paket

yang gagal dihantar sejumlah 9.914 sedangkan yang sedang dalam proses



jauh lebih banyak dibandingkan dengan pada bulan sebelumnya yaitu

dengan jumlah 469 dan jumlah masyarakat yang komplain berjumlah 65.

Pada bulan mei surat dan paket yang gagal dihantar berjumlah

8.277 dan yang berada dalam proses berjumlah 4 paket dan surat,

sementara jumlah konsumen yang komplain meningkat dibanding dua

bulan sebelumnya.

Pada bulan juni jumlah paket dan surat yang masuk jauh lebih

banyak dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya dengan jumlah

258.584 hal ini dikarenakan pada bulan juni adanya Kartu Perlindungan

Sosial (KPS) untuk rumah tangga yang kurang mampu yang didalamnya

merupakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang

nantinya masyarakat bisa mengambilnya dikantor pos dengan

menggunakan kartu KPS yang telah diberikan kepada mereka, dan juga

ada surat dan paket yang lainnya. jumlah surat dan  paket yang gagal

dihantar sebanyak 7.641 dan yang berada dalam proses juga merupakan

jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya

dengan jumlah 76.393 dalam pengantaran KPS ini PT. Pos Indonesia juga

mengemukakan berbagai alasan sebagai kendala sampainya kepada alamat

yang di tuju, alasannya diantaranya rumah kosong, alamat tidak lengkap,

alamat tidak dikenal, rumah tangga pindah, kiriman ditolak, dan rumah

tangga yang seluruh anggota keluarganya telah meninggal. Jumlah

masyarakat yang komplain berjumlah 69.



Pada bulan juli surat dan paket yang gagal dihantar berjumlah

7.196 dengan alasan yang sama, dan yang masih dalam proses yang tidak

diketahui akan sampai atau tidak, rusak, dan bisa saja hilang berjumlah

750 dan jumlah masyarakat yang komplain juga terlihat banyak dengan

jumlah 98. pada bulan agustus jumlah paket dan surat yang gagal dihantar

lebih banyak dari bulan sebelumnya dengan jumlah 8.673, kemudian yang

masih dalam proses itu lebih sedikit dibandingkan dengan bulan

sebelumnya yang berjumlah 104 dan jumlah komplain sebanyak 94. Pada

september jumlah surat dan paket yang masuk lebih banyak dan yang

gagal antar berjumlah 7.708 yang berada dalam proses lebih sedikit hanya

berjulah 24 dan jumlah komplain 47. Pada bulan oktober jumlah surat dan

paket yang masuk naik secara drastis dan yang gagal hantar mencapai

11.609 sedangkan yang dalam proses hanya 10 dan jumlah komplain 76,

tidak semua masyarakat melakukan kompalin atas keterlambatan

sampainya surat dan paket dikarenakan tidak semua tempat tinggal

masyarakat dekat dengan kantor pos.

Banyak sekali yang perlu diperhatikan dalam pelayanan karena

kepuasan yang dirasakan masyarakat akan meninggalkan kesan positif atau

negatifnya pada sebuah organisasi apakah pelayanan yang diberikan sudah

dikategorikan baik atau belum, terkhusus pada pelayanan pos surat dan

paket karena kebutuhan masyarakat untuk saling mengirimkan barang dari

satu tempat ketempat yang lain, dan sesama kerabat. Berdasarkan hasil

wawancara dengan pengguna jasa PT. Pos indonesia (Persero) diantara



mereka masih banyak yang mengeluh beberapa kali paket mereka sampai

tidak tepat waktu, padahal mereka menggunakan paket eksxpress yang

waktu pengirimannya paling cepat yaitu 1-2 hari dan biayanya lebih

mahal. Bila masih ada surat dan paket yang terlambat datang, rusak, atau

hilang maka pengguna jasa PT. Pos Indonesia (Persero) merasa dirugikan,

kecewa karena paketpos dan suratpos yang bersangkutan mempunyai arti

penting. Untuk mendukung efektifitas pelayanan juga harus dilengkapi

dengan sarana pengiriman yang memadai. Dapat kita lihat jumlah sarana

dan prasarana pengiriman pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang

Pekanbaru pada data berikut.

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Pengiriman PT. Pos Indonesia
(Persero) Cabang Pekanbaru.

No Jenis Kendaraan Unit

1 Mobil Milik Perusahaan 8

2 Mobil Rental 10

3 Motor milik Perusahaan 0

4 Motor Rental 56

5 Komputer 60

6 Printer 35

Jumlah 169

Sumber: PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Pekanbaru Tahun 2013

Dari tabel 2.3 dapat kita lihat jumlah mobil milik sendiri atau milik

PT. Pos Indonesia (Persero) berjumlah 8 unit, sedangkan mobil rental

berjumlah 10 unit, maksud dari mobil rental disini adalah PT. Pos Indonesia

(Persero) merental kepada karyawan yang bekerja di kantor Pos Cabang

pekanbaru tersebut dengan membayar per hari dan isi BBM. Motor milik



perusahaan sekarang sudah tidak ada lagi dikantor Pos Cabang Pekanbaru,

yang ada adalah motor rental yang mana mereka mengirim paketpos dan

suratpos menggunakan motor karyawan yang bekerja di Kantor Pos tersebut

dengan cara mereka membayar per hari dan isi BBM, serta PT. Pos

Indonesia juga membelikan motor secara kredit kepada karyawan untuk

mengantarkan suratpos dan paketpos dengan memotong gaji karyawan

tersebut setiap bulannya namun tidak dibebankan semua cicilannya kepada

karyawan tersebut diberi keringanan oleh perusahaan dan selama 5 (lima)

tahun motor tersebut akan menjadi milik sikaryawan tersebut. Jumlah

komputer sebanyak 60 unit, diloket ada 15 unit komputer sebagai

pelayanan, dan oprasionalnya 45 buah. Jumlah printer diloket 15 unit dan

oprasional 20 buah.

Selain dari sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan

jasa yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Cabang Pekanbaru khususnya

pelaksanaan pengiriman suratpos dan paketpos dari satu tempat ketempat

yang lain, yang tujuannya memberi pelayanan sebaik mungkin kepada

masyarakat. Dapat kita lihat data Karyawan dan tingkat pendidikan yang

ada pada PT. Pos Indonesia Cabang Pekanbaru seperti berikut.



Tabel.1.4 Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan PT. Pos
Indonesia (Persero) Cabang Pekanbaru

No Jenis Pendidikan Sarjana Sarmud SLTA SLTP SD Jumlah

1 POSTAL

1. DIKTIPOS

2. DIKMENPOS

3. DIKSAR I (Jatpos)

4. DIKSAR II (JTUPOS)

5. Komputer

3

5

-

3

-

-

4

-

-

1

-

3

-

24

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

13

-

27

2

2 NON POSTAL - 2 79 25 22 128

Jumlah 11 7 107 26 22 173

Sumber: PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Pekanbaru Tahun 2013

Dari data tabel 2.4 dapat kita lihat jumlah karyawan di PT. Pos

Indonesia (Persero) Cabang Pekanbaru, beserta jenjang pendidikannya.

Jenis pendidikan yang pertama disebutkan POSTAL yang maksudnya

adalah karyawan yang sebelum bekerja di PT. Pos Indonesia (Persero)

mereka menjalani atau mengecap pendidikan pos. Diantaranya: 1)

DIKTIPOS yaitu Pendidikan Tinggi Pos dengan jumlah sarjana sebanyak

3 orang. 2) DIKMENPOS yaitu Pendidikan Menengah Pos dengan jumlah

sarjana sebanyak 5 orang, sarjana muda 4 orang, Tamatan SLTA 3 orang,

SLTP 1 orang. 3) DIKSAR I (Jatpos) yaitu Pendidikan Dasar I (Juru antar

pos) tidak ada kaeyawan yang mengecap pendidikan tersebut pada PT. Pos

Indonesia (Persero) Cabang Pekanbaru. 4) DIKSAR II (JTUPOS) yaitu

Pendidikan Dasar II (Juru Tata Usaha Pos) sarjana berjumlah 3 orang,

tamatan SLTA sebanyak 24 orang. 5) Komputer sarjana muda 1 orang,

SLTA 1 orang. Kemudian NON POSTAL adalah karyawan yang sebelum

bekerja di PT. Pos Indonesia (Persero) mereka tidak mengecap pendidikan



tentang pos, mereka akan faham tentang pos ketika mereka bekerja di PT.

Pos Indonesia (Persero) tersebut, hal seperti itu sudah menjadi kebudayaan

negara Indonesia seperti meletakan seseorang bukan pada bidangnya,

sarjana muda berjumlah 2 orang, tamatan SLTA sebanyak 79 orang,

tamatan SLTP 25 orang dan juga masih adanya tamatan SD sebanyak 22

orang. Jumlah keseluruhan karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang

Pekanbaru sebanyak 173 orang.

Dari uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui dan

menganalisis kendala-kendala apa saja yang menyebabkan pelayanan surat

pos dan paket pos terlambat, rusak, atau hilang. Berdasarkan hal diatas

maka maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis

Efektifitas Pelayanan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang

Pekanbaru”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektifitas PT. Pos

Indonesia (Persero) Cabang Pekanbaru dalam memberikan Pelayanan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Pelayanan PT. Pos Indonesia

(Persero) Cabang Pekanbaru dalam memberikan pelayanan.



1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis

melalui karya ilmiah serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh

selama perkuliahan.

2. Sebagai masukan serta informasi bagi PT. Pos Indonesia (Persero)

Cabang Pekanbaru terhadap efektifitas pelayanan kantor pos pekanbaru.

3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian

yang sama pada masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan

masalah tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika

penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisikan landasan teoritis yang mendukung

penelitian, seperti teori efektifitas, pelayanan, dan teori

efektifitas pelayanan juga berisi penelitian terdahulu,

pandangan islam, definisi konsep, variabel penelitian dan

konsep operasional.



BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis memaparkan metode yang digunakan

dalam penelitian yang akan dilaksanakan, yang berisi

tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data,  populasi dan sampel, serta analisi data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan gambaran umum tentang kota

pekanbaru, kantor pos pekanbaru, yang berisikan Letak

Geografis kota pekanbaru, Kehidupan Beragama dan

pendidikan.

BAB V : HASIL PENELITIAN

bab ini membahas tentang identitas responden, tanggapan

responden terhadap efektifitas pelayanan PT. Pos Indonesia

(Persero) Cabang Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil

penelitian dan saran yang dapat dijadikan masukan bagi

kantor pos pekanbaru.


