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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Industri jasa saat ini berkembang pesat seiring dengan era globalisasi, 

semakin berkembang pesatnya industri ini baik indutri jasa maupun industri 

manufaktur menimbulkan banyak persaingan dan menuntut perusahaan untuk 

semakin meningkatkan kegiatan operasional guna meningkatan kualitas untuk 

memenangkan persaingan. 

Adanya persaingan yang sangat ketat di industri jasa,  perusahaan  

harus selalu meningkatkan tata kelola dan meningkatkan kualitas produk, 

guna mendapatkan kepuasan dan loyalitas dari konsumen. Tata kelola 

operasional yang baik dalam perusahaan  menjadi titik penting dalam 

perkembangan perusahaan itu sendiri. 

Pada perusahaan manufaktur aktivitas produksi yang menghasilkan 

barang bisa terlihat jelas dan langsung bisa diukur kualitasnya, akan tetapi 

dalam organisasi yang tidak menghasilkan produk secara fisik atau disebut 

fungsi jasa, dinilai berdasarkan bentuk layanan yang menjadi produk jual 

suatu perusahaan tersebut. maka dari itu penting sekali dalam industri jasa 

untuk meningkatkan kualitas pelayan dan memperbaharui produk atau 

layanan jasa yang dijualnya. 

Peran kualitas dalam usaha jasa sangat menunjang pada produktivitas 

jasa yang diberikan. dengan adanya kualitas yang baik terhadap konsumen 
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dapat memberikan konsumen rasa kepuasan yang sepenuhnya dan diharap hal 

ini memperkecil gap antara yang diberikan perusahaan dengan apa yang 

diharapkan konsumen, maka hal ini bisa dikatakan suatu produk jasa yang 

berkualitas. 

Penilaian konsumen akan kualitas bersifat subyektif. Kualitas penting 

bagi perusahaan karena kualitas produk sangat memberikan konstribusi yang 

besar terhadap kepuasan pelanggan. Akan tetapi konsep kualitas sering  

dianggap  sebagi  tolak ukur  kebaikan atau kehandalan dari suatu produk 

ataupun jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Akan 

tetapi pada bab lain kualitas dipandang secara luas tidak diukur berdasarkan 

hasil saja yang ditekankan melainkan dari segi operasioanl, ruang lingkup 

manusia dan sumber daya yang ada. 

Kinerja pada perkembangan bisnis yang dinamis inilah menuntut 

adanya  inovasi organisasi yang dapat diinterprestasikan secara luas dan 

bervariasi dengan berbagai cara. Inovasi merupakan pemberian solusi baru 

yang dapat memberikan nilai pada pelanggan. Inovasi sebagai fenomena 

psikologis dan sosial budaya, kedua aspek tersebut dapat merupakan kunci 

keberhasilan atau kegagalan suatu organsasi (Daghfous et al, 1999) 

Fokus utama pembaharuan ini adalah menciptakan gagasan baru dan 

perbaikan, yang mana diimplementasikan ke dalam produk baru, proses baru 

adapun tujuannya dalam proses ini memberikan dan menyalurkan nilai 

pelanggan yang yang lebih baik. Maka dari itu perbaikan menyeluruh akan 

dapat meningkatkan kualitas produk. Dan dengan ini dapat meningkatkan 
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alternatif pilihan dan meningkatkan manfaat atau nilai yang yang diterima 

pelanggan, yang pada akhirnya akan  meningkatkan kualitas produk sesuai 

yang diharapkan pelanggan (Prajogo dan Sohal, 2003). 

Kualitas pelayanan baik industri manufaktur ataupun jasa merupakan 

manivestasi dari kualitas indutri itu tersebut jika industri baik manufaktur 

maupun jasa semakin banyak memiliki keunggulan dimensi kualitas dan 

memenuhi tuntutan-tuntutan kualitas seperti yang telah diuraikan di atas 

maka dapat dikatakan daya saingnya tinggi. Daya saing sebuah produk akan 

sangat ditentukan oleh pengelolaan sumber daya perusahaan atau industri 

hingga mampu memenuhi standar-standar kualitas untuk memuaskan 

konsumennya dan mengangkat citra konsumen dalam berkehidupan. Untuk 

mencapai standar kualitas dibutuhkan pengendalian kualitas dari proses input, 

produksi hingga output serta pemberian jaminan kualitas. 

Masalah-masalah tentang manajemen jasa semakin menarik. Konsep 

tentang produktivitas dalam bisnis jasapun disoroti, mengingat jasa berbeda 

dengan manufaktur. Mengukur  produktivitas  jasa sangat tergantung pada 

penilaian kuantitas dan kualitas input dan output dari jasa tersebut. 

Perusahaan membutuhkan strategi untuk meningkatkan kepuasan konsumen 

dan diikuti oleh usaha untuk menurunkan biaya pada aktivitas yang terkait. 

Dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas jasa diharapkan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Pada perusahaan penyediaan jasa, bahan baku adalah keterampilan 

tenaga kerja, sedangkan manufaktur bahan bakunya adalah tenaga kerja, 



4 
 

modal, dan bahan mentah. produktivitas penting bagi perusahaan jasa, dimana 

yang dipasarkan itu adalah keterampilan atau asuransi dan membutuhkan 

kecakapan setiap orang dalam perusahaan tersebut. Sedangkan produktivitas 

perusahaan manufaktur dapat digantikan oleh mesin-mesin yang ada. 

Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam 

menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efesien dan lebih efektif. 

Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang 

disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak 

efesien. Hal ini terutama sangat penting bagi pelayanan publik. 

 Untuk menyediakan pelayanan yang baik maka diperlukan 

pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas adalah aktivitas untuk menjaga, 

mengarahkan, mempertahankan dan memuaskan tuntutan konsumen secara 

maksimal. Tujuan pengendalian kualitas adalah untuk mengawasi tingkat 

produksi melalui banyak tahapan produksi atau mengetahui sejauh mana 

proses dan hasil produk (jasa) yang dibuat sesuai dengan standar yang 

ditetapkan perusahaan (Prawiroentono, 2002; 75) 

Berkaitan dengan menetapkan apa yang akan memuaskan pelanggan 

dan menerjemahkan keingginan pelanggan pada desain yang dijadikan 

sasaran, metode dalam pengendalian kualitas disini menggunakan QFD 

digunakan awal proses desain untuk membantu menetapkan apa yang dapat 

memuaskan pelanggan dan dimana upaya upaya kualitas perlu disebarkan 

(Heizer dan Render, 2009) 
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Menurut Cohen (1995), QFD adalah metodologi terstruktur yang 

digunakan dalam proses perancangan dan pengembangan produk untuk 

menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta 

mengevaluasi secara sistematis kapabilitas produk atau jasa dalam memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan menurut Djati (2003), QFD 

adalah sistem pengembangan produk yang dimulai dari merancang produk, 

proses manufaktur, sampai produk tersebut ketangan konsumen, dimana 

pengembangan produk berdasarkan keinginan konsumen dengan 

menggunakan 6 variabel yaitu manajemen mutu, desain produk dan jasa, tata 

letak, lokasi, desain proses dan kapasitas, SDM dan rancangan kerja. 

Radio merupakan salah satu alat elektronik yang keberadaannya tidak 

asing lagi bagi kita. Tentu saja hampir setiap masyarakat di dunia pernah 

memiliki dan sempat menggunakan radio pada jaman dahulu atau bahkan 

masih digunakan sampai saat ini. Radio merupakan salah satu alat elektronik 

yang tidak asing lagi dimata masyarakat dunia. Media radio suara atau bunyi 

yang dikirim melalui udara dan dapat juga melalui ruang hampa udara dengan 

adanya pemancar yang berfungsi juga sebagai menangkap siaran radio. 

Pada perkembangannya radio  adalah media komunikasi yang bertahan 

dari masa kemasa, media ini memiliki kecepatan dan mobilitas yang tinggi 

dan memiliki kedekatan langsung terhadap pendengar tidak hanya sebagai 

media hiburan, radio juga berfungsi ganda yaitu sebagai media komunikasi 

dan tak jarang sebagai pusat informasi bagi masyarakat. 
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Radio dakwah islamiah didirikan pada tahun 2006, terletak dikota 

Malang tepatnya di jalan Kapten Piere Tendean 1c/7c Jagalan, Malang. Radio 

ini didirikan oleh yayasan masjid An-nur Jagalan saleyer dengan membentuk 

atau mendirikan Perkumpulan Komunitas Radio Suara Hati muslim dengan 

sebutan udaranya adalah Radio Dakwah Islamiah (RDI) An-nur. 

Tujuan didirikan RDI An-nur Fm adalah untuk menghalau pengaruh- 

pengaruh yang berdampak negatif sekaligus untuk memberikan wawasan 

bernilai keagamaan kepada masyarakat kota malang dan menciptakan 

masyarakat yang berilmu agama, yang bisa mengamalkan ilmu tersebut 

dalam kehidupan sehari hari sehinga tercipta masyarakat yang tenang, 

tentram dan sakinah dalam rumah tangga mereka. 

Dalam menjalankan fungsi informasionalnya, Radio Dakwah Islamiah 

100.5 Fm membuat khalayak lebih terlibat dalam masalah aktual dan dekat 

pada lingkungan religius dan memberikan pencerahan pada umat tentang 

syariat Islam yang benar dengan adanya sajian-sajian pengajian yang 

disiarkan setiap harinya. Meskipun struktur sentralistis dapat mensuplai 

informasi yang bersifat nasional dan internasional di dunia islam, namun 

informasi yang memenuhi nilai proximity tetap sebagai prioritas bagi radio 

ini. 

Dari sajian-sajian inilah radio ini mempunyai segmentasi pendengar 

yang berbeda dari radio-radio umum. Radio Dakwah Islamiah 100.5 Fm 

mempunyai pendengar yang majemuk dari berbagai kalangan, mulai kalangan 

atas ataupun bawah bisa disatukan dengan lingkup siaran berbasis religi ini. 
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Dari sinilah kekuatan radio yang berbasis religi ini mempunyai kepuasan 

batin dan keloyalan dari pendengarnya untuk tetap bisa eksis di udara. Akan 

tetapi sering terjadi keluhan atau complain yang sering masuk di RDI 100.5 

Fm hal seperti dilampiran 14. Hal ini dimungkinkan akan mengurangi 

kepuasan pelanggan yaitu seperti ditampilkan dalam tabel berikut : 

Tabel 1.1 

Daftar keluhan pendengar 

Item Keluhan 

Sinyal radio 

Kejelasan sinyal radio yang kadang tidak jelas, selain itu 

didaerah tertentu terkadang sinyal RDI 100.5 Fm sering 

muncul tenggelam sehingga mengganggu pendengar 

dalam menikmati jasa siaran 

Pembahasan 

pemateri  

Topik yang dibahas saat siaran dan hal hal yang 

berkaitan dengan proses siaran. 

Informasi 

program 

Acara ini  seperti pukul penayangan, jadwal siaran ulang 

yang terkadang tidak disiarkan terlebih dahulu oleh crew, 

dan program program acara yang terkadang kurang 

bervariasi sehingga menimbulkan kejenuhan pendengar. 

Modulasi 

Modulasi radio dari RDI 100.5 Fm terkadang naik turun 

dan tidak stabil hal ini menyebabkan suara atau volume 

dari suara RDI 100.5 Fm tidak stabil di radio pendengar 

Refrensi 

Sumber refrensi atau buku yang digunakan pemateri hal 

ini sangat penting bagi pendengar karena topik yang 

dibahas adalah masalah agama atau keyakinan sehingga 

harus jelas dan terpercaya sehingga meyakinkan apa 

yang menjadi acuan pendengar. 

Ruang tamu 

atau 

pelayanan 

Kenyamanan ruang pelayanan  yang ada diradio yang 

kadang pendengar selalu berjubel dan antri lama saat 

berkunjung keradio untuk memesan pesanan atau hal 

lainnya karena kurangnya karyawan di RDI 100.5 Fm 

Produktivitas 

Produktivitas RDI 100.5 Fm dalam membuat jeda yang 

kurang sehingga sajian program monoton, dan keluhan 

serta masukan lainnya untuk RDI 100.5 Fm. Dan 

keluhan lain nya. 

Sumber : Data keluhan dan kotak saran RDI 100.5 Fm 

Dalam hal ini faktor kepuasan pelanggan menjadi topik utama yang 

menjadi topik kajian mendalam, sehingga bisa kita ketahui bahwasanya 
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sejauh mana pendengar Radio Dakwah Islamiah mendapatkan rasa kepuasan 

dari sajian sajian acara yang ada dan faktor-faktor apa saja yang menjadi 

atribut dalam pencapaian kepuasan pelanggan dan apa yang harus diperbaiki 

dalam program acara yang ada untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas 

pendengar sesuai keinginan pelanggan atau pendengar karena Customer 

satisfaction adalah sangat berkaitan dengan voice of costumer. 

Metode penelitian pada Radio Dakwah Islamiah ini akan banyak 

membantu dalam melihat sejauh mana performance radio dalam layanan 

terhadap pendengar dan akan banyak membantu peningkatan kualitas dan 

mengetahui pelayanan apa saja yang dinilai kurang oleh para pendengar, 

selanjutnya Radio Dakwah Islamiah dalam hal ini akan akan menerjemahkan 

kedalam kebutuhan teknis yang relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pendengar dan pada bidang operasional mengetahui mana yang diprioritaskan 

untuk perbaikan dan menciptakan sesuatu yang baru sesuai harapan 

pendengar. 

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang dituliskan maka penelitian 

diatas maka judul yang diambil adalah “ Peningkatan Kualitas Layanan 

KonsumenPada Radio Dakwah Islamiah 100.5 Fm ” 

 

 

 

 

 



9 
 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana kualitas pelayanan pada Radio Dakwah Islamiah 100.5 Fm? 

2. Apa saja nilai atribut pada kualitas pelayanan Radio Dakwah Islamiah 

100.5 Fm yang kurang nilai performasinya menurut pendengar ? 

3. Apa target dan priotas dalam perbaikan untuk menambah kualitas 

pelayanan? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan 

diatas, agar penelitian yang dilakukan tetap relevan dengan tujuan penelitian, 

sehingga tujuan penelitian dapat dicapai dengan baik maka penelitian ini 

hanya meneliti proses pelayanan kepada pendengar yang ada pada Radio 

Dakwah Islamiah 100.5 FM. 

D. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan pada Radio Dakwah Islamiah 

100.5 Fm 

2. Untuk mengetahui atribut pelayanan apa saja yang kurang nilai 

performanya dan mengetahui atribut apa saja yang dapat dikembangkan 

sebagai nilai tambah baru. 
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3. Untuk mengetahui target dan prioritas perbaikan yang akan dilakukan 

oleh RDI 100.5 Fm. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi 

perusahaan dalam hal ini adalah Radio Dakwah Islamiah 100,5 Fm dan bagi 

peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk alat ukur kualitas pelayanan 

dan evaluasi secara berkala bagi pihak Radio Dakwah Islamiah 100,5 Fm 

berdasarkan masukan dari pendengar mengenai atribut atribut yang 

diingankan oleh pendengar dan persepsi terhadap layanan yang diterima dan 

memberikan rekomendasi perbaikan bagi pihak managemen Radio Dakwah 

Islamiah 100.5 Fm untuk meningkatkan kualitas layanan 

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi 

mahasiswa atau peneliti berikutnya dalam memecahkan permasalahan dalam 

kajian yang sama, terutama mengenai peningkatan analisa kualitas layanan 

dengan metode QFD 

 


