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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peluang bisnis yang semakin besar menimbulkan sebuah 

persaingan yang begitu ketat. Hal inilah yang memicu perusahaan-

perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan kualitas 

pelayanannya. Meningkatnya persaingan menjadi pertimbangan bagi 

perusahaan untuk membuat strategi pemasaran yang lebih baik lagi. 

Perusahaan harus lebih memperhatikan keiginan dan kebutuhan 

pelanggan. Perusahaan harus memberikan kualitas pelayanan kepada 

pelanggan yang lebih baik dari pesaing. Dengan demikian, yang terbaiklah 

yang akan mampu bertahan dan mengusai pasar.  

Jaman sekarang sudah modern, perusahaan yang mampu mengikuti 

jaman sudah pasti perusahaan tersebut mampu mengatasi segala hal yang 

berkaitan dengan cara mempertahankan pelanggan khusunya pelanggan 

mereka. Kini persaingan ketat sedang terjadi pada industri teknologi. PT. 

Indosat adalah suatu perusahaan yang berkaitan dengan jaringan teknologi 

telephone pada khususnya. Apalagi sekarang telephone bukan sebagai 

barang mahal lagi. Hampir setiap kalangan masyarakat menggunakan 

telephone, dari masyarakat yang kurang mampu sampai masyarakat yang 

mampu, dari masyarakat yang berpenghasilan rendah sampai masyarakat 

yang berpenghasilan tinggi. Perusahaan yang bergerak pada bidang jasa 
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pelayanan umum seperti telekomunikasi pada umumnya memiliki 

investasi yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari investasi pada operasi 

pabrik.  

Kualitas pelayanan selalu berkaitan erat dengan kepuasan 

pelanggan. Kualitas yang baik akan memberikan dorongan kepada 

pelanggan untuk menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Ikatan ini 

dibentuk untuk jangka panjang. Hal yang demikian ini membuat 

perusahaan  mudah untuk memahami dengan seksama keinginan dan 

kebutuhan pelanggan, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan kualitas 

pelayanannya untuk memberikan rasa puas terhadap pelanggan. 

Suatu bisnis memiliki tujuan untuk menciptakan kepuasan 

pelanggan. Sikap konsisten dan jasa yang berkualitas akan meingkatkan 

kepuasan pelanggan dan dapat memberi manfaat. Dimana kepuasan 

pelanggan sendiri menjadi titik fokus perusahaan untuk menghindari 

kebangkrutan dan menarik pelanggan sebanyak-banyaknya dalam rangka 

meningkatkan keuntungan perusahaan.  

Faktor lain dalam menentukan kepuasan pelanggan menurut 

Parasuraman ada lima dimensi, yakni :  

a. Bukti Fisik (Tangibles) 

b. Keandalan (Reability) 

c. Daya Tanggap (Responsiveness) 

d. Jaminan (Assurance) 

e. Empati (Emphaty) 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian mengenai kepuasan pelanggan dengan judul 

“Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Pada Galeri Indosat Solo” 

 

B. Perumusan Masalah 

Di indonesia, tuntutan pelanggan telah dipayungi dengan hadirnya 

“ Undang-Undang Pelanggan” yang melindungi mereka dari rendahnya 

kualitas jasa yang diberikan perusahaan. Dalam Undang-Undang (UU) No 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Pelanggan yang efektif sejak tanggal 

20 April 2000 menjadi payung hukun bagi tuntutan pelanggan. Undang-

undang ini menampung tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

keluhan pelanggan terhadap produsen. Ini memberi konskuensi hukum 

terhadap hak-hak pelanggan. 

Namun, pada kenyataanya di Indonesia masih banyak yang belum 

menyadari bahwa pelanggan jasa juga termasuk di dalam ketentuan UU 

Pelanggan. Di dalam UU tersebut sudah dijelaskan bahwa pelanggan 

adalah setiap pengguna barang dan / atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjan atau 

prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 

pelanggan.   

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengaruh kualitas pelayanan yang 
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terdiri dari faktor tangibles, reability, responsiveness, emphaty, dan 

assurance terhadap kepuasan pelanggan pada Galeri Indosat Solo?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukannya penelitian ini secara umum adalah untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan yang meliputi faktor 

tangibles, reability, responsiveness, emphaty, dan assurance terhadap 

kepuasan pelanggan pada Galeri Indosat Solo. Sedangkan secara khusus 

adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh faktor tangibles terhadap kepuasan pelanggan 

pada Galeri Indosat Solo. 

2. Menganalisis pengaruh faktor reability terhadap kepuasan pelanggan 

pada  Galeri Indosat Solo. 

3. Menganalisis pengaruh faktor responsiveness terhadap kepuasan 

pelanggan pada Galeri Indosat Solo. 

4. Menganalisis pengaruh faktor emphaty terhadap kepuasan pelanggan 

pada Galeri Indosat Solo. 

5. Menganalisis pengaruh faktor assurance terhadap kepuasan pelanggan 

pada Galeri Indosat Solo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademi 

Meningkatkan pengetahuan dalam menganalisis pengaruh 

faktortangible, rebility, responsiveness, emphaty dan assurance pada 
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suatu perusahaan terhadap kepuasan pelanggan, sehingga dapat 

diketahui faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan tersebut dapat 

mempertahankan pelanggannya atau tidak. 

2. Manfaat Teoritis 

Dapat menambah ilmu dan sebagai bahan referensi bagi pembaca 

tentang ekonomi dan bisnis khusunya berkaitan dengan faktor-faktor 

dalam kualitas pelayanan yang meliputi lima faktor diantaranya adalah 

faktor tangible, rebility, responsiveness, emphaty dan assurance selalu 

berkaitan dengan kepuasan pelanggan. 

3. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu mmenjadi bahan pertimbangan PT. 

INDOSAT khususnya pada Galeri Indosat Solo agar lebih memahami 

arti penting membangun kualitas pelayanan terutama dalam faktor 

reability, responsiveness, dan emphaty yang lebih baik dan 

memuaskan seperti yang diharapkan oleh pelanggan. Sehingga 

pelanggan mampu mengeluarkan persepsi bahwa kualitas yang 

ditawarkan oleh Indosat mempunyai kelebihan dari kualitas yang 

ditawarkan oleh pesaing. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Sistematika merupakan isi yang ada dalam penelitian yang akan dilakukan. 

Adapun sistematika skripsi adalah sebagai berikut :  
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 BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian,  manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan pengertian kepuasan pelanggan 

dan kualitas pelayanan yang meliputi lima faktor 

diantaranya adalah tangibles, reability, responsiveness, 

emphaty, dan assurance, serta menjelaskan penelitian 

terdahulu dan hipotesis penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan desain penelitian, variabel 

penelitian dan definisi operasional, penentuan sample,  

teknik pengambilan sample,  metode pengumpulan data 

serta teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai obyek penelitian, 

analisis data, dan hasil penelitian secara sistematis 

kemudian dianalisis menggunakan metode yang telah 

ditetapkan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan, 

keterbatasan penelitian dan saran. 


