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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Seiring dengan dengan perkembangan jaman yang semakin maju, 

perhatian akan peningkatan kepuasan konsumen sedang menjadi fokus perhatian. 

Pada umumnya konsumen tidak begitu memperhatikan kata “kepuasan” jika 

dikaitkan dengan persoalan bisnis, sebagian besar konsumen mengartikan 

kepuasan secara subyektif. Oleh karena itu, kepuasan dinilai sebagai sesuatu yang 

memiliki standar yang berbeda-beda bagi setiap orang atau kelompok. 

Banyak perusahaan yang menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah 

memberikan kepuasan kepada konsumen. Hal ini disebabkan perusahaan 

menyadari bahwa kepuasan konsumen merupakan aspek vital untuk bertahan 

dalam bisnis dan memenangkan persaingan. Keberhasilan suatu perusahaan 

tercermin dari kemampuannya dalam memberikan kepuasan yang terbaik kepada 

konsumen. Karena melalui pemberian kepuasan akan membuat konsumen merasa 

dihormati dan dihargai sehingga pada akhirnya dapat menciptakan image yang 

positif terhadap perusahaan tersebut. Oleh sebab itu perhatian besar terhadap 

kepuasan konsumen sebagai alat bersaing dewasa ini sangat penting karena 

konsumen yang terpuaskan cenderung akan setia terhadap perusahaan tersebut. 

Untuk memuaskan konsumen perusahaan harus memiliki tanggung jawab dan 

keinginan untuk memberikan jasa pelayanan yang prima serta membantu 
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konsumen apabila menghadapi masalah yang berkaitan dengan produk atau jasa 

perusahaan tersebut (Supranto, 2001). 

Sebenarnya kepuasan tidak selamanya dapat diukur hanya dengan harga, 

tetapi lebih didasarkan pada pemenuhan perasaan tentang apa yang diharapkan 

oleh seorang pelanggan. Kotler (1993) berpendapat bahwa kepuasan konsumen 

adalah suatu kondisi yang dirasakan konsumen yang merupakan hasil dari 

perbandingan antara yang diharapkan atas suatu produk atau jasa dengan 

kenyataan yang diterima. Apabila hasil berada dibawah harapan maka 

ketidakpuasan konsumen akan muncul, namun jika hasil melebihi harapan maka 

konsumen akan puas. Harapan konsumen dapat dibentuk oleh pengalaman masa 

lampau, komentar dari kerabatnya, serta janji dan informasi pemasar dan saingan. 

Konsumen yang merasa puas akan setia dengan suatu produk atau jasa yang 

mereka gunakan. Untuk megetahui apakah konsumen merasa puas atau tidak puas 

Singh (dalam Tjiptono, 2008) mengemukakan tiga pendapat yaitu: (a) Voice 

Respone, yang meliputi usaha menyampaikan keluhan atau pujian secara langsung 

dan meminta ganti rugi kepada perusahaan yang bersangkutan. (b) Private 

Response, dilakukan dengan jalan memperingatkan atau memberitahu rekan, 

kolega, atau keluarganya mengenai pengalamannya dengan produk atau jasa 

perusahaan yang bersangkutan baik yang bagus maupun yang jelek. (c) Third 

Party Respone, yaitu dengan berusaha menerima ganti rugi secara hukum, 

mengadu lewat media massa atau secara langsung mendatangi lembaga 

konsumen, instansi hukum dan sebagainya 
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Seiring dengan perkembangan teknologi, PT. Telkom sebagai salah satu 

perusahaan yang bergerak dibidang jasa telekomunikasi membuat langkah 

strategis yang dianggap lebih efisien untuk dapat menciptakan kepuasan. 

Kepuasan menjadi sasaran agar perusahaan dapat berkembang dan tetap eksis 

dalam menghadapi perubahan persaingan yang ketat. Kepuasan konsumen 

menjadi petunjuk arah, pendorong dan motivasi untuk menciptakan langkah 

kreatif dan inovatif sehingga kepuasan akan dapat diketahui jika konsumen atau 

pelanggan telah memanfaatkan jasa layanan perusahaan. 

Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk memberikan kepuasan 

bagi konsumen adalah memperbaiki kualitas kerja karyawan salah satunya 

karyawan Customer Service (CS). Customer Service (CS) merupakan garda depan 

(front liner) PT. Telkom yang berhadapan langsung dengan para konsumen atau 

pelanggan. Menurut Turban (dalam Pohan, 2009) Customer Service adalah 

serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan level atau tingkat 

kepuasan pelanggan atau konsumen, yaitu perasaan yang timbul dalam diri 

konsumen yang menyatakan bahwa produk atau jasa yang diterima telah 

memenuhi harapan dari konsumen.  

Kepuasan konsumen akan dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh karyawan. Murdono (dalam Kolik, 2010) menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan dan konsumen merupakan dua faktor yang penting bagi setiap 

perusahaan, kualitas dan kepuasan konsumen berkaitan sangat erat. Kualitas 

memberikan suatu dorongan kepada konsumen untuk menjalin ikatan yang kuat 

dengan perusahaan. Hubungan yang seperti ini memungkinkan perusahaan untuk 
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memahami harapan serta kebutuhan konsumen, dengan cara perusahaan dapat 

meningkatkan kepuasan konsumen dimana perusahaan memaksimalkan 

pengalaman konsumen yang menyenagkan dan meminimumkan atau meniadakan 

pengalaman yang kurang menyenangkan. 

Tjiptono (dalam Putri, 2008) berpendapat kualitas merupakan kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses, manusia dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Sedangkan Sugiarto (2002) 

mengungkapkan bahwa kualitas atau mutu dalam industri jasa pelayanan adalah 

suatu penyajian produk atau jasa sesuai ukuran yang berlaku ditempat produk 

tersebut diadakan dan penyampaiannya setidaknya sama dengan yang diinginkan 

dan diharapkan konsumen. 

Parasuraman (dalam Kolik, 2010) berpendapat bahwa kualitas pelayanan 

dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi konsumen atas pelayanan 

yang diterima (actual) dengan pelayanan yang mereka harapkan. Kualitas 

pelayanan dapat didefinisikan seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan 

harapan yang diterima mereka. 

Kepuasan akan memiliki nilai yang tinggi apabila kualitas pelayanan 

perusahaan jasa mempunyai nilai yang tinggi begitu pula sebaliknya apabila 

kualitas jasa pelayanan rendah maka kepuasan konsumen akan rendah. Artinya 

suatu perusahaan jasa jasa pelayanan akan memiliki konsumen atau pelanggan 

yang banyak apabila dapat memaksimalkan kualitas pelayanannya dan selalu 

memenuhi harapan konsumen. Pada kenyataannya masalah kualitas pelayanan 

seringkali kurang diperhatikan secara baik oleh setiap perusahaan jasa. 
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Riset tentang kepuasan pelanggan atau konsumen yang dilakukan oleh 

Howard (dalam Hartini, 2011) terhadap 2500 responden, mereka tidak akan 

berganti merek produk atau jasa dengan alasan ketakutan untuk tidak 

mendapatkan kepuasan yang sama seperti saat mereka memakai merek produk 

atau jasa yang sedang mereka konsumsi, meskipun harga yang ditawarkan merek 

produk atau jasa lain ditawarkan dengan harga yang lebih murah. Kepuasan 

pelanggan atau konsumen tidak dipengaruhi oleh harga melainkan dipengaruhi 

oleh kualitas layanan. Penelitian lain yang juga berkaitan dengan kepuasan 

pelanggan, dimana kualitas pelayanan dari petugas atau karyawan sangat 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau konsumen (Wahyuddin dan Slamet 

Wiyono, 2005). 

Sebagai contoh dalam kasus keluhan konsumen mengenai kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh karyawan PT. Telkom, konsumen yang kurang 

puas akan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan melalui karyawan Customer 

Service. Keluahan konsumen secara umum, kualitas pelayanan dan jaringan 

internet Speedy yang semakin buruk, kecepatan berkurang dan koneksinya 

terputus-putus, regristasi berlanggan yang sangat mudah akan tetapi untuk 

berhenti berlanggan sangatlah sulit (http://www.konsumen.org/telkom-speedy-

mudah-masuk-tapi-susah-keluar/, diakses pada tanggal 25/03/2012 23.20). Ada 

juga konsumen yang mengeluhkan paket layanan Speedy berubah tanpa ada 

persetujuan dari konsumen dan tanpa konfirmasi terlebih dahulu 

(http://hukum.kompasiana.com/20011/11/09/telkom-speedy-tidak-merespon-

keluhan-pelangga/, diakses pada tanggal 25/03/2012 23.13). Selain itu ada juga 

http://www.konsumen.org/telkom-speedy-mudah-masuk-tapi-susah-keluar/
http://www.konsumen.org/telkom-speedy-mudah-masuk-tapi-susah-keluar/
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konsumen yang mengeluhkan sikap karyawan call centre 147 yang kurang 

tanggap dalam menanggapi keluhan konsumun, petugas perbaikan instalasi 

jaringan yang lambat dalam memperbaiki 

(http://www.poskotanews.com/2012/02/02/telkom-abaikan-keluhan-pelanggan/, 

diakses pada tanggal 25/03/2012 23.24). Ada juga konsumen yang megeluhkan 

tagihan yang membengkak padahal konsumen tidak merasa menggunakan, 

tagihan muncul padahal sudah tidak menggunakan atau sudah menonaktifkan 

layanan Speedy, dan upgrade paket layanan Speedy  yang dilakukan Call Center 

147 tanpa persetujuan konsumen. 

Berdasarkan contoh keluhan diatas, ternyata masih banyak kekurangan 

dalam hal pemberian kualitas pelayanan kepada pelanggan. Singkatnya, contoh 

keluhan pelanggan diatas dapat berdampak pada persepsi negatif dari konsumen 

tentang pelayanan yang diberikan Customer Service (CS) sehingga konsumen 

merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh perusahaan melalui 

karyawan Customer Service (CS). 

Konsumen sebagai unsur yang memberiakan evaluasi atau lebih tepatnya 

persepsi konsumen diukur untuk melihat apakah pelayanan yang diberikan sudah 

berkualitas. Jika konsumen mempersepsikan bahwa pelayanan yang diberikan 

sudah berkualitas maka konsumen akan merasakan puas, dan sebaliknya jika 

masyarakat mempersepsikan negatif artinya kualitas pelayanan yang diberikan 

mengecewakan maka konsumen akan merasa tidak puas. Pemaparan diatas 

sekiranya menunjukkan bahwa persepsi mengenai kualitas pelayanan karyawan 

customer service berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

http://www.poskotanews.com/2012/02/02/telkom-abaikan-keluhan-pelanggan/
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti ungkapkan di atas 

dapat diambil rumusan masalah “Apakah Ada Hubungan Antara Persepsi 

Terhadap Kualitas Pelayanan Karyawan Customer Service (CS) Dengan Kepuasan 

Pada Konsumen”. Dan berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti 

mengambil judul “HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP 

KUALITAS PELAYANAN KARYAWAN CUSTOMER SERVICE (CS) 

DENGAN KEPUASAN PADA KONSUMEN” 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin peneliti peroleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap kualitas pelayanan 

karyawan Customer Service (CS) dengan kepuasan pada konsumen. 

2. Untuk mengetahui peranan atau sumbangan persepsi kualitas pelayanan 

karyawan Customer Service (CS) terhadap kepuasan pada konsumen. 

3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pada konsumen terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan karyawan Customer Service (CS). 

4. Untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan karyawan Customer Service 

(CS) dalam memberikan pelayanan. 
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C. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian yang dperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan 

tentang kualitas pelayanan yang berikan karyawan Customer Service (CS) 

kepada para konsumen dan bagaimana kualitas tersebut dapat memberikan 

kepuasan pada konsumen. 

2. Bagi karyawan Customer Service (CS). 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada karyawan 

Customer Service (CS) bagaimana cara memberikan pelayanan yang terbaik, 

sehingga konsumen merasa puas dan dapat mempertahankan kepercayaan 

konsumen terhadap perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya. 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan penelitian lebih lanjut 

dan perbandingan pada masalah penelitian yang sama. 


