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BAB I  

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

 Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri 

keberadaannya oleh bangsa Indonesia karena hutan memiliki peranan yang sangat penting 

dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini. Hutan adalah suatu wilayah yang terdapat 

banyak tumbuh-tumbuhan seperti pohon, semak, rumput, jamur dan lain sebagainya. Fungsi 

keberadaan hutan sangat penting bagi kehidupan di bumi, salah satunya hutan berfungsi 

sebagai penampung karbondioksida sekaligus menghasilkan oksigen yang baik bagi kehidupan 

manusia. Hutan ialah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia, hutan dapat ditemui di 

baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di daratan rendah maupun di pegunungan, 

di pulau kecil maupun di benua besar. 

 Indonesia merupakan negara beriklim tropis, di mana sinar matahari terjadi sepanjang 

tahun dan mampu menyuburkan aneka hayati di areanya. Hal tersebut memberikan Indonesia 

banyak hutan lebat di berbagai daerah yang mampu menghasilkan sumber daya alam yang 

melimpah. Kondisi tersebut seharusnya mampu membangkitkan Perekonomian negara 

Indonesia menjadi negara yang makmur oleh hasil kekayaan alam yang dihasilkan. Selain itu 

juga dapat sebagai salah satu penyumbang devisa negara sekaligus sebagai bahan pangan yang 

dapat dinikmati dan mampu mensejahterahkan masyarakat Indonesia. Salah satu hasil hutan 

ialah kayu jati. Kayu jati merupakan hasil hutan yang memiliki daya tarik sangat tinggi bagi 

masyarakat. Kayu jati biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam mebel dan furnitur 

yang bermutu tinggi. Dengan memiliki karakteristik kayu yang unik, kuat, serta awet membuat 

kayu jati banyak diminati oleh masyarakat. 

 Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki 

tanggung jawab dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, 

pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya khususnya di pulau Jawa dan 

Madura. Menurut Informasi laman website PerumPerhutani.com wilayah kerja Perum 

Perhutani meliputi seluruh Kawasan Hutan Negara yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, 

Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, kecuali kawasan hutan konservasi. Total wilayah hutan 

yang dikelola oleh Perum Perhutani seluas 2.566.889 hektar. Pengelolaan hutan Perhutani telah 

menerapkan sepuluh prinsip Sustainable Forest Management yang mengacu standar 

internasional Forest Stewardship Council (FSC).  Bahkan pada tahun 1990, Perhutani 
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merupakan perusahaan kehutanan pertama di dunia yang mendapat sertifikat Internasional 

“Sustainable Forest Management” dari Smartwood Rain Forest Allience, lembaga sertifikasi 

kehutanan dari Amerika Serikat. Sebagai BUMN, Perum Perhutani mengusahakan pelayanan 

bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan 

perusahaan yang telah ditetapkan. Sejak awal dekade 1970-an, sektor kehutanan di Indonesia 

telah memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar 

perolehan devisa nonmigas, pelopor perkembangan industri, penyedia lapangan kerja, dan 

penggerak pembangunan.  

 Saat ini pendapatan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur berasal dari 

penjualan kayu bulat, pengolahan madu alam, produksi kayu putih, getah pinus (gondorukem), 

pengolahan sagu serta ekowisata. Perhutani terus berupaya meningkatkan kualitas produk 

maupun pelayanan yang diberikan kepada konsumen dengan melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan. Dapat dilihat pada tahun lalu Perhutani berhasil menjual 

kayu jati dan gondorukem hingga menyumbang 88% pendapatan pada perusahaan sekitar 

Rp.7,3 Milyar. 

 Dalam melakukan kegiatan bisnisnya di era globalisasi ini, Perum Perhutani 

menerapkan penjualan melalui media online yaitu website yang bernama TokoPerhutani.com. 

Menurut Wardhana (2016) e-commerce singkatan dari Electronic Commerce yang artinya 

transaksi yang meliputi berbagai macam kegiatan bisnis mulai pembelian sampai penjualan 

yang dilakukan melalui media jaringan berbasis internet. Website dalam bentuk e-commerce 

sudah merupakan kebutuhan dari suatu bisnis yang telah maju saat ini untuk pengembangan 

usaha karena terdapat berbagai manfaat yang dimiliki oleh e-commerce, seperti kemudahan 

akses berbelanja tanpa harus mendatangi tempat penjual, mempersingkat waktu untuk 

berbelanja yang ditawarkan melalui e-commerce membuat konsumen Perum Perhutani 

semakin mudah untuk mendapatkan produk yang diinginkan dan juga dapat meningkatkan 

pendapatan Perum Perhutani. Selain itu dengan menggunakan e-commerce diharapkan mampu 

menjangkau lebih luas segmentasi calon konsumen karena dapat diakses oleh siapa pun yang 

ingin membuka website TokoPerhutani.com. Dengan adanya website TokoPerhutani.com juga 

mengurangi resiko dalam kecurangan maupun tidak jelasnya pendapatan perusahaan, karena 

dengan adanya sistem yang telah dibuat mampu memberikan data yang akurat sesuai dengan 

data pelanggan yang telah bertransaksi melalui TokoPerhutani.com   
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 Sebagai pelaku bisnis, perusahaan perlu memberikan kepuasan dalam memenuhi 

kebutuhan, keinginan, serta harapan pelanggan untuk mempertahankan pendapatan. Menurut 

Tjiptono dan Chandra (2012: 301) menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan merupakan situasi 

yang ditunjukkan oleh pelanggan ketika mereka menyadari bahwa kebutuhan dan 

keinginannya sesuai dengan yang diharapkan serta terpenuhi secara baik. Melihat banyaknya 

pesaing bisnis di era globalisasi ini perusahaan perlu melakukan upaya-upaya untuk 

meningkatkan kepuasaan pelanggan dengan meningkatkan kualitas mutu produk maupun 

kualitas pelayanan webiste. 

 Dalam upaya memenuhi kepuasan pelangganya serta mampu menjangkau lebih luas 

dalam semua kalangan pelanggan, Perum Perhutani perlu memberikan pelayanan kualitas 

website yang terbaik sesusai dengan harapan dan keinginan pelanggan dengan menerapkan 

variable Website Quality (WebQual), WebQual merupakan  metode  pengukuran  kualitas 

website berdasarkan persepsi pengguna akhir (masyarakat). 

 Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membuat penelitian berjudul 

“Implementasi Website Quality (WebQual) TokoPerhutani.com Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Kayu Jati Di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: 

Bagaimana upaya yang dilakukan Perum Perhutani dalam menciptakan kepuasan pelanggan 

kayu jati melalui kualitas website Tokoperhutani.com? 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah mengetahui upaya Perum 

Perhutani divisi regional Jawa Timur dalam memberikan kualitas website Tokoperhutani.com 

yang sesuai harapan pelanggan kayu jati.   

1.4 Manfaat 

1.4.1.Manfaat Bagi Penulis 

� Sebagai salah satu syarat kelulusan di Progran Studi Diploma III Manajemen 

Pemasaran Universitas Airlangga. 

�  Menjadi salah satu sarana penerapan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan.  
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� Sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa terkait.  

� Menjadi sumber referensi, atau bahan acuan bagi mahasiswa lain yang bersangkutan. 

1.4.2. Manfaat Bagi Universitas Airlangga 

� Sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam 

bidang perilaku konsumen. 

� Sebagai referensi bagi mahasiswa, khususnya Program Studi D-III Manajemen 

Pemasaran, yang sedang menyusun Tugas Akhir dalam masalah yang sama atau 

terkait dan sebagai masukan untuk pengembangan penelitian di masa akan datang. 

1.4.3. Manfaat Bagi Perusahaan 

� Sebagai masukan dalam menciptakan kualitas pelayanan pada situs 

TokoPerhutani.com terhadap kepuasan pelanggan perusahaan. 

� Sebagai salah satu bahan evaluasi atau koreksi bagi perusahaan dalam memahami 

kepuasan pelanggan. 

 

1.5 Jadwal Penelitian  

1.5.1 Subjek Penelitian Tugas Akhir  

Program Studi : D-III Manajemen Pemasaran  

Fakultas  : Vokasi  

Instansi : Universitas Airlangga  

Topik  : Manajemen Pemasaran 

Judul  : “Implementasi Website Quality (WebQual) TokoPerhutani.com  

   Terhadap Kepuasan Pelanggan Kayu Jati Di Perum Perhutani Divisi 

   Regional Jawa Timur” 

 

1.5.2 Objek Tugas Akhir  

BUMN Perum Perhutani, Jalan Genteng Kali No.49 Surabaya 

 

 


