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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Kualitas di era globalisasi dipandang sebagai salah satu hal penting 

dalam perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan perusahaan 

pesaing. Kualitas merupakan penentu dalam pemilihan produk atau jasa bagi 

konsumen. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini menuntut manusia untuk 

mengikuti laju pertumbuhan tersebut terutama yang bergerak dalam usaha jasa. 

Kotler (1996: 383) mengidentifikasi  

Pelayanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan 
oleh  suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak 
berwujud fisik (intangible) dan tidak menghasilkan kepemilikan 
sesuatu.  

 

Pelayanan terbaik pada pelanggan dan tingkat kualitas dapat dicapai secara 

konsisten dengan memperbaiki pelayanan dan memberikan perhatian khusus 

pada standar kinerja pelayanan baik internal maupun eksternal. Kualitas jasa 

adalah suatu hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan jasa. 

Pengertian kualitas dapat berbeda makna bagi setiap orang, karena 

kualitas memiliki berbagai kriteria dan sangat bergantung pada konteksnya. 

Banyak pakar dibidang kualitas yang mencoba untuk mendefinisikan kualitas 

menurut sudut pandangnya masing-masing. Menurut Yulian Yamit (2002: 7), 

“kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen”. 

Adanya kemudahan yang diperolah dari komunikasi dan informasi 

akan muncul kompetisi di antara para produsen jasa yang sangat ketat yang 



akan berpengaruh pada pelanggan. Tentu saja dengan  adanya perubahan 

tersebut para pelaku bisnis akan berusaha untuk mempertahankan pelanggan 

serta berusaha untuk menciptakan atau meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Menurut Yamit (2002: 74) “kepuasan pelanggan menjadi sasaran yang 

strategis agar perusahaan dapat tumbuh berkembang dan tetap eksis dalam 

menghadapi perubahan persaingan yang sangat ketat”. Kepuasan pelanggan 

menjadi petunjuk arah, pendorong motifasi untuk menciptakan langkah kreatif 

dan inofatif yang dapat membentuk keadaan masa depan yang gemilang. 

Kepuasan pelanggan akan dapat diketahui jika pelanggan telah menggunakan 

produk dari jasa layanan. 

Dewasa ini, seiring dengan  perkembangan teknologi telah begitu 

banyak  alat-alat komunikasi khususnya pada handphone yang beraneka ragam 

modelnya dan bahkan sebagian besar masyarakat sudah  memilikinya. Untuk 

melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone maka diperlukan 

suatu kartu. Kartu yang digunakan beraneka ragam, ada yang memiliki 

keunggulan tarif pulsa rumah, bebas roaming nasional, gratis SMS, harga jual 

yang rendah baik  kartu perdana maupun kartu isi ulang dan sebagainya. 

Perubahan-perubahan di tengah pesatnya perkembangan teknologi 

komunikasi saat ini, berbagai bentuk transaksi yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari tak dapat dilepaskan dengan keberadaan telepon. Sejalan dengan 

pertumbuhan ekonomi, meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan 

masyarakat, kebutuhan akan jasa telekomunikasi semakin meningkat. 



Meningkatnya permintaan masyarakat akan jasa telekomunikasi ditandai 

dengan bertambahnya jaringan telepon. 

Adanya perkembangan tingkat intelektual yang semakin baik, membuat 

masyarakat semakin kritis yang menuntut kualitas layanan prima. Kemampuan 

menghasilkan layanan yang unggul merupakan hal yang penting bagi 

perusahan jasa, karena hal tersebut berpengaruh  terhadap kepuasan pelanggan 

yang pada akhirnya akan menentukan performansi dan citra perusahaan. 

Perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan membuat persaingan produk 

semakin meningkat tajam. Perusahaan-perusahaan tersebut dengan berbagai 

jalan berusaha untuk mendapatkan konsumen yang baru dan berusaha untuk 

mempertahankan konsumen yang lama atau dengan kata lain perusahaan-

perusahaan tersebut berusaha mendapatkan loyalitas dari konsumen. 

Perseroan Terbatas Telekomunikasi Seluler (PT. Telkomsel) sebagai 

Badan Usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi 

diharapkan mampu mengartikan keinginan dan kebutuhan pelanggan 

(costumer requirement) termasuk didalamnya adalah masalah pelayanan klaim 

pulsa. Klaim pulsa merupakan sikap keberatan pelanggan atas tagihan yang 

dibebankan oleh PT. Telkomsel. Permasalahan klaim pulsa, perlu mendapat 

perhatian dan penyelasaian yang  baik dari pihak penyedia jasa karena hal 

tersebut berdampak pada kepuasan kepuasan pelanggan dan citra Telkomsel. 

Untuk menjawab permasalahan di atas, PT. Telkomsel berkomitmen 

untuk terus berupaya membangun citranya dengan baik melalui peningkatan 

performansi pelayanan, dimana kepuasan pelanggan menjadi fokus sentral. 



Komitmen perusahan untuk selalu memberikan pelayanan unggul diharapkan 

dapat meminimalkan sikap ketidakpuasan pelanggan.  

Peranan contact personel sangat penting dalam menentukan kualitas 

jasa, oleh karenanya sikap perusahaan memerlukan service excellence yaitu 

suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan, 

mencakup 4 (empat) unsur yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan, dan 

kenyamanan” (Fandy Tjiptono, 2000: 58). Keempat unsur tersebut merupakan 

satu kesatuan pelayanan yang terintegrasi, artinya pelayanan atau jasa menjadi 

tidak excellence bila ada komponen yang kurang. 

Melalui statement Committed to Service Excellent (C2SE) perusahaan 

terus berupaya memberikan pelayanan yang semakin hari semakin baik dan 

diharapkan menjadikan solusi dalam meminimalkan ketidakpuasan pelanggan 

temasuk didalamnya masalah pelayanan klaim pulsa. Keberhasilan perusahaan 

dalam mengimplementasikan C2SE harus didukung komitmen yang tinggi dari 

insan Telkom untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Dalam 

pelaksanaannya perusahaan mendidik, mengembangkan kualitas personel serta 

menekankan kepada karyawan akan pentingnya layanan unggul pada 

pelanggan, yang mencakup unsur kecepatan, ketepatan, keramahan, dan 

kenyamanan pelayanan. Dari kempat unsur tersebut, para karyawan dididik 

untuk selalu bersikap ramah dan sopan, memberikan perhatian, cepat dan 

tanggap dalam melayani pelanggan, berusaha agar para pelanggan merasa 

nyaman dan yang terpenting adalah memberikan solusi atas permasalahan yang 

dihadapi pelanggan.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk 

menulis sejauh mana implementasi C2SE pengaruhnya terhadap kepuasan 



pelanggan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

khususnya bagi PT. Telkom Kandatel Solo dalam menungkatkan pelayanan 

klaim pulsa sekaligus membangun citra corporate. Selanjutnya penelitian ini 

akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: ”PENGARUH 

KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN 

TELEPON PADA                                  PT. TELKOMSEL SOLO”.  

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat penting, karena untuk menghindari 

kesalahpahaman yang menyimpang dari judul. Oleh karena itu untuk 

mendukung hasil yang baik, penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Penelitian ini hanya membahas masalah kualitas layanan untuk layanan 

pengaduan dan kepuasan pelanggan di PT. Telkomsel Purwosari Surakarta.  

2. Subjek penelitian adalah seluruh pelanggan Grapari PT. Telkomsel 

Purwosari  

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Apakah kecepatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan telepon pada PT. Telkomsel Purwosari Surakarta? 

2. Apakah ketepatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan pada PT. Telkomsel Purwosari Surakarta?  

3. Apakah keramahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan pada PT. Telkomsel Purwosari Surakarta? 



4. Apakah kenyamanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan pelayanan pelanggan PT.Telkomsel Purwosari Surakarta? 

5. Apakah kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan secara bersama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

telepon pada PT. Telkomsel Purwosari Surakarta? 

6. Faktor manakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepuasan 

pelanggan telepon pada PT. Telkomsel Purwosari Surakarta?  

D. Tujuan Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:  

1. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh kecepatan terhadap kepuasan 

pelanggan telepon pada PT. Telkomsel Purwosari Surakarta.  

2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh ketepatan terhadap kepuasan 

pelanggan telepon pada PT. Telkomsel Purwosari Surakarta.  

3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh keramahan terhadap kepuasan 

pelanggan telepon pada PT. Telkomsel Purwosari Surakarta.  

4. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh kenyamanan terhadap kepuasan 

pelanggan telepon pada PT. Telkomsel Kandatel Purwosari Surakarta.  

5. Untuk mengetahui signiffikansi pengaruh kecepatan, ketepatan, 

keramahan, dan kenyamanan secara bersama-sama terhadap kepuasan 

pelanggan pada PT. Telkomsel Purwosari Surakarta.  

6. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

kepuasan pelanggan pada PT. Telkomsel Purwosari Surakarta. 

 
E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi PT. Telkomsel Solo  



Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pimpinan PT. Telkomsel 

Surakarta dalam mengimplementasikan C2SE khususnya dalam menangani 

pelayanan klaim pulsa dan bahan pertimbangan bagi pelanggan telepon 

dalam menilai kualitas pelayanan klaim pulsa.  

2. Bagi Peneliti Lain  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 

tambahan  acuan dalam penelitian selanjutnya.  

F. Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
Sitematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

 Bab ini menjelskan tentang kajian teori tentang konsep pemasaran,  

pelayanan, pelayanan unggul, kepuasan konsumen, kemudian 

dilanjutkan dengan kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan tentang metode penelitian, populasi dan 

sampel, data dan sumber data, variabel penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

 Bab ini menjelaskan hasil penelitian berupa gambaran umum 

perusahaan, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan hasil 

analisis data. 



BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran 



 


