
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi di abad 21 ini, persaingan bisnis antar perusahaan 

semakin ketat baik di pasar  domestik maupun internasional. Perusahaan yang 

ingin berkembang dan mendapatkan keunggulan kompetitif harus mampu 

memberikan produk berupa barang atau jasa yang berkualitas dengan harga 

yang murah, penyerahan cepat, dan memberikan pelayanan yang baik kepada 

konsumennya dibanding dengan kompetiternya. Untuk memenuhi kepuasan 

konsumen pada industri jasa, kualitas pelayanan sangat penting bagi 

perusahaan untuk dikelola dengan baik. Kualitas pelayanan merupakan tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan untuk 

memenuhi keinginan konsumen. 

Kualitas dimulai dari kebutuhan konsumen dan berakhir pada persepsi 

konsumen. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas yang baik dilihat dari 

persepsi konsumen bukan dari persepsi perusahaan. Persepsi konsumen 

terhadap kualitas pelayanan merupakan penilaian total atas keunggulan suatu 

produk yang dapat berupa barang atau jasa.  

Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu 

pelayanan yang diharapkan dan pelayanan yang dirasakan. Jika pelayanan 

yang diterima sesuai yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan 

baik dan memuaskan. Pelayanan yang diterima melebihi apa yang diharapkan 



konsumen, kualitas pelayanan dikatakan ideal. Tetapi bila pelayanan yang 

diterima lebih rendah dari apa yang diharapkan, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan buruk. 

Harapan konsumen merupakan keyakinan konsumen sebelum membeli  

produk yang akan dijadikan standart dalam menilai kinerja produk tersebut. 

Harapan konsumen dibentuk dari segi pengalaman masa lampau, dari mulut 

kemulut, kebutuhan pribadi konsumen, dan promosi perusahaan. Konsumen 

memilih penyedia jasa berdasarkan beberapa alasan tadi, kemudian setelah 

menerima jasa,  konsumen akan membandingkan pelayanan yang diterima 

dengan pelayanan yang diharapkan. Jika pelayanan yang diterima dibawah 

pelayanan yang diharapkan, maka konsumen akan meninggalkan penyedia 

jasa tersebut. Sebaliknya jika pelayanan yang diterima sesuai atau melebihi 

harapan, maka konsumen akan menggunakan jasa lagi. 

Kualitas pelayanan sebagai bentuk sikap, terkait tetapi tidak sama 

dengan kepuasan, yang diperoleh dengan membandingkan harapan dengan 

kinerja. Konsep kualitas pelayanan memuat kualitas yang di persepsikan 

merupakan kemampuan memutuskan tentang kesempurnaan. Persepsi 

didifinisikan sebagai keyakinan konsumen akan jasa yang diterima atau jasa 

yang dialami. Harapan merupakan tuntutan atau kinginan konsumen yang 

seharusnya dipenuhi oleh penyedia jasa. Sedangkan sikap merupakan orientasi 

yang relatif berpengaruh terus-menerus dalam jangka waktu yang lama 

terhadap produk atau jasa. Sementara kepuasan merupakan reaksi emosional 



yang mengikuti kesenjangan/gap yang terjadi berdasarkan tingkat sikap dan 

merupakan konsumsio spesifik. 

Para peneliti mengetahui bahwa ukuran persepsi konsumen atas 

kualitas pelayanan sesuai dengan paradigma perbedaan antara harapan dengan 

persepsi terhadap kinerja, tetapi mereka juga beranggapan bahwa kualitas 

pelayanan dan kepuasan konsep yang berbeda. Perbedaan konsep kualitas 

pelayanan dan kepuasan secara langsung maupun tidak langsung 

mempengaruhi kualitas pelayanan. 

Saat ini  tingkat persaingan stasion radio sangat tinggi karena semakin 

banyak berdiri radio-radio baru. Agar sebuah stasion radio dapat berkembang 

dan bertahan, pihak radio harus proaktif dan memberikan pelayanan yang 

berkualitas kepada pendengarnya. Dengan cara memahami persepsi pendengar 

mengenai pelayanan di stasion radio serta menerapkan sesuai apa yang 

diinginkan konsumen. Stasion radio akan mampu bertahan dan unggul dalam 

persaingan globalisasi saat ini. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mencoba 

mengadakan penelitian di stasion radio apakah kualitas pelayanan stasion 

radio yang diberikan oleh pihak pengelola radio sudah sesuai dengan 

harapan/keinginan dari pihak pendengar. 



B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka perumusan 

masalah yang didapat adalah “Bagaimana persepsi pendengar terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh Radio di Wilayah Surakarta ?”. 

C.  Batasan Masalah 

1. Penelitian ini akan difokuskan pada penilaian konsumen terhadap kualitas 

pelayanan pada 5 radio yaitu: Radio Prambor’s Solo, Radio Pop Solo, 

Radio SAS FM Solo, Radio JPI FM, dan Radio Solo Radio. 

2. Penilaian ini melalui aspek kualitas yaitu harapan konsumen, kinerja 

perusahaan, dan tingkat kepentingan berdasarkan 5 dimensi kualitas 

pelayanan yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan 

emphaty.  

3. Populasi dan sampelnya adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

4. Konsumen dalam penelitian ini adalah pendengar radio.  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui persepsi pendengar terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh Radio di Wilayah Surakarta. 



2. Untuk mengetahui faktor manakah dari dimensi kualitas pelayanan pada 

Radio di Wilayah Surakarta yang dominan pengaruhnya terhadap 

kepuasan pendengar. 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat: 

1. Mendapatkan gambaran mengenai persepsi pendengar terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh Radio di Wilayah Surakarta. 

2. Memberikan masukan kepada Radio di Wilayah Surakarta tentang kualitas 

pelayanan yang ada pada station.  

3. Sebagai bahan acuan dalam mengambil kebijakan tentang faktor-faktor 

apa yang perlu diperhatikan atau diperbaiki dalam upaya mempertahankan 

atau meningkatkan kualitas pelayanannya. 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab dengan urutan sebagai 

berikut: 

BAB  I : PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan laporan. 



BAB II :  LANDASAN TEORI 

 Berisi tentang teori yang berhubungan dengan metode-metode 

yang digunakan, sehingga memberi pemahaman kepada 

pembaca. 

BAB III :  METODOLODI PENELITIAN 

Menguraikan tentang lokasi penelitian, data dan sumber data 

serta tahapan penelitian.  

BAB IV  :  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Berisi tentang pengumpulan data hasil penelitian, penyajian data, 

pengolahan data, hasil pengolahan data. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat 

memberikan manfaat bagi pihak yang terkait dalam penelitian. 


