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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu kualitas pelayanan merupakan kualitas yang harus dihubungkan 

dengan harapan pelanggan dan memuaskan pelanggan, dengan kata lain adalah 

penting  mendengarkan suara pelanggan kemudian membantunya untuk 

memformulasikan kebutuhannya. Kemampuan profesional para pemberi jasa diuji 

pada bagian ini, sehingga unit layanan dalam menghasilkan produk jasa harus 

sesuai dengan harapan pelanggan. Pelangganlah yang berhak menilai kualitas 

dengan membandingkan apa yang diterima dan yang diharapkan. Oleh karena itu 

perusahaan jasa dituntut untuk mampu menghasilkan produk jasa yang berkualitas 

baik dari segi produk, maupun layanan yang diberikan guna memenangkan 

persaingan. 

Banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada pelanggannya, umumnya perusahaan dengan unit layanan 

yang memiliki kemampuan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan 

secara optimal akan mampu memenangkan persaingan dalam bisnis jasa saat ini. 

Menurut Tjiptono (2008) “faktor layanan telah berkembang pesat sebagai 

diferensiator dan kunci keunggulan”. Jadi pelayanan prima yang diberikan oleh 

unit pelayanan perusahaan tersebut dapat dijadikan untuk menciptakan nilai 

tambah dalam memenangkan persaingan. 
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Pada saat ini masyarakat sebagai konsumen menjadi semakin peduli 

terhadap kualitas jasa yang ditawarkan. Kualitas barang dan jasa yang baik serta 

fasilitas yang memadai akan semakin lengkap bila ditambah dengan memberikan 

pelayanan secara prima kepada pelanggan. Suatu kualitas pelayanan juga harus 

dihubungkan dengan harapan dan keinginan pelanggan terhadap produk yang 

ditawarkan perusahaan. Jadi unit pelayanan perusahaan seharusnya memiliki 

kemampuan untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan pelanggan, sehingga 

dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk memperbaiki kualitas produk 

maupun dalam berinovasi terhadap produk yang dihasilkan karena pelangganlah 

yang berhak untuk menilai kualitas suatu produk dengan membandingkan apa 

yang mereka harapkan dengan apa yang mereka terima (Barata, 2003) 

Untuk mencapai suatu pelayanan yang prima pihak perusahaan haruslah 

memiliki keterampilan tertentu, diantaranya berpenampilan baik dan rapi, 

bersikap ramah, memperlihatkan gairah kerja dan sikap selalu siap untuk 

melayani, tenang dalam bekerja, tidak tinggi hati karena merasa dibutuhkan, 

menguasai pekerjaannya baik tugas yang berkaitan pada bagian atau 

departemennya maupun bagian lainnya, mampu berkomunikasi dengan baik, 

mampu mengerti dan memahami bahasa isyarat (gesture) pelanggan serta 

memiliki kemampuan menangani keluhan pelanggan secara profesional. 

Kepuasan menurut Kotler (2008) adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi/kesannya 

terhadap kinerja (hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. Jadi, tingkat 

kepuasan yang dirasakan pelanggan tergantung kepada kesesuaian antara harapan 
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yang ada dibenak pelanggan dengan kinerja yang mereka terima, apabila kinerja 

yang dirasakan tidak sesuai dengan harapan pelanggan maka pelanggan akan 

kecewa. Sebaliknya, apabila kinerja sesuai dengan harapan pelanggan maka 

pelanggan akan merasa puas dengan pelayanan tersebut. 

Salah satu cara yang dilakukan oleh banyak perusahaan belakangan ini 

dalam mewujudkan kepuasan pelanggan adalah dengan memberikan pelayanan 

yang optimal atau disebut juga dengan pelayanan prima. Definisi pelayanan prima 

menurut Barata (2003) yaitu “kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan 

layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan 

mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu loyal kepada pelanggan”. 

Pentingnya pelayanan prima terhadap pelanggan juga merupakan strategi dalam 

rangka memenangkan persaingan. Akan tetapi tidak cukup hanya memberikan 

rasa puas dan perhatian terhadap pelanggan saja, lebih dari itu adalah bagaimana 

cara merespon keinginan pelanggan sehingga dapat menimbulkan kesan positif 

dari pelanggan.  

Pelayanan prima harus ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang 

handal, mempunyai visi yang jauh ke depan dan dapat mengembangkan strategi 

dan kiat pelayanan prima yang mempunyai keunggulan. Disamping itu, harus 

diupayakan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan para petugas 

pelayanan agar dapat menumbuhkan dedikasi dan memberikan pelayanan sebaik-

baiknya kepada pelanggan untuk tetap setia menggunakan produk barang dan jasa 

kita tanpa sempat lagi melirik atau memakai produk lain. Hal tersebut dapat 
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dilakukan dengan peningkatan komunikasi antar  personal dalam 

penerapan pelayanan prima (Husein, 2003).  

Komunikasi antar personal mempunyai peranan yang penting demi 

terciptanya hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan dalam proses pemberian 

pelayanan kepada pelanggan. Karena tanpa terciptanya komunikasi yang efektif 

antar pelaku komunikasi, tidak akan tercapainya tujuan bersama antara karyawan 

dan pelanggan. Peneliti memilih tema ini karena peneliti melihat 

betapa pentingnya komunikasi antar personal yang dilakukan dalam penerapan 

pelayanan prima oleh pegawai Toko Buku Gramedia Basuki Rahmat Kota Malang 

untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan menambah nilai positif 

terhadap Toko Buku Gramedia. Adanya pelayanan yang baik dari 

pihak  perusahaan penyedia layanan melalui kegiatan pelayanan yang dilakukan 

pegawai kepada pelanggan, maka nantinya kepuasan pelanggan akan terpenuhi. 

Berangkat dari permasalah di atas, maka penulis ingin lebih jauh menelit 

tentang komunikasi antar personal sebagai pelayanan prima untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan (Studi pada Customer Pemegang VIP Member di TB 

Gramedia Kota Malang) 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi rumusan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana komunikasi antar personal yang dilakukan customer pemegang 

VIP member sebagai pelayanan prima untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan di TB Gramedia Kota Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan komunikasi antar personal yang dilakukan 

customer pemegang VIP member sebagai pelayanan prima untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan di TB Gramedia Kota Malang. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi 

pengembangan ilmu komunikasi khususnya jurnalistik.  

b. Sebagai bahan referensi terhadap para peneliti lain dalam melakukan 

penelitian yang serupa dengan yang dilakukan oleh penulis. 

c. Memberikan argumentasi dan referensi tentang strategi pelayanan prima 

untuk meningkatkan kepuasan pelanggan di bidang pengetahuan sosial 

dan komunikasi. 

2. Secara Praktis 

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran, kontribusi dan masukan bagi 

Toko Buku Gramedia dan dapat dijadikan referensi bagi masyarakat. 

mengenai pelayanan prima untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 

b. Sebagai bahan masukan atau saran terhadap pihak Toko Buku Gramedia 

mengenai pentinganya pelayanan prima. 

 

 

 

 


