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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini dunia usaha mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam sektor perekonomian. Dunia usaha selalu di warnai dengan persaingan, 

perubahan, dan ketidakpastian merupakan suatu hal yang lumrah. Sama halnya 

dengan persaingan dalam dunia bisnis yang bergerak dibidang jasa, tanpa 

dibarengi dengan kemajuan teknologi, dunia bisnis akan tertinggal jauh dari 

pasar. Apalagi usaha yang bergerak dibidang jasa seperti halnya warung 

internet atau lebih dikenal dengan istilah warnet. Warnet adalah sebuah tempat 

yang menyediakan jasa akses internet dengan berbagai macam mode alat 

koneksi yang mempunyai keunggulan kecepatan dalam mengakses data dan 

didukung dengan komputer yang mempunyai spesifikasi yang memumpuni.  

Adanya internet telah merubah dunia komputer dan komunikasi yang 

tidak terduga sebelumnya, terbukti dengan adanya internet seseorang akan 

dengan mudah melakukan hubungan komunikasi jarak jauh. Karena, dengan 

hanya melalui jejaring sosial seperti friendster, facebook, twitter dan 

messanger seseorang bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan orang lain 

dan terlebih lagi sekarang bisa berkomunikasi secara langsung melihat lawan 

bicara dengan menggunakan aplikasi seperti skype. Tetapi semua itu tidak 

hanya didapat dari warnet saja, sekarang bisa didapat dari sebuah alat yang 
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biasa disebut dengan modem yang bisa dibawa kemana saja. Apalagi 

perkembangan industri modem telah merambah ke masyarakat dengan 

berbagai merek, dan harga yang relatife murah. Hal tersebut sangat 

memprihatinkan terutama untuk usaha warnet yang merupakan usaha kecil 

menengah yang bahan baku dasarnya adalah jaringan internet, dan dengan 

adanya modem tersebut, sekarang internet bisa didapat dimana saja oleh para 

konsumen. 

Dalam rangka mengatasi permasalahan persaingan diatas, pengusaha 

jasa warnet melakukan peningkatan yang cukup baik, ini bisa dilihat dari 

meningkatnya fasilitas yang disediakan oleh masing – masing warnet. Dahulu 

warnet hanya menyediakan fasilitas browsing, download, dan upload, tapi 

sekarang sudah disediakan fasilitas gameonline untuk dapat memuaskan para 

penggemar game. Para pengusaha warnet, terutama warnet Inside.net tidak 

hanya meningkatkan fasilitas komputer dan jaringan internet, tetapi juga 

melakukan peningkatan dalam segi desain tempat, kebersihan dan 

kenyamanan bagi para pelanggan. 

Usaha warnet memiliki banyak strategi dalam mengatur paket harga, 

serta berbagai kecepatan akses data yang digunakan menyesuaikan dengan 

banyaknya PC seperti yang di jelaskan pada tabel 1.1 di bawah ini : 
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Tabel 1.1 

Data Warnet Inside.net dan Pesaing Sejenis 

Nama Usaha Inside.net Star.net Tlogomas 

.net 

Jumlah Pelanggan 

/hari 

300 120 100 

Jumlah PC 72 32 32 

Harga Paket 

(Siang) 

5.000/2jam 

7.000/3jam 

6.000/2jam 

8.000/3jam 

12.000/5ja

m 

8.000/3jam 

13.000/5jam 

20.000/9jam 

 

Paket pelajar: 

10.000/5jam 

(07.00-1700) 

Harga paket  

(Malam) 

6.000/4jam 

10.000/8jam 

5.000/3jam 

7.000/5jam 

10.000/9ja

m 

5.000/3jam 

10.000/9jam 

Kecepatan akses data 1200kb 

/detik 

500Kb 

/detik 

500Kb 

/detik 

Kelengkapan fasilitas* Lengkap Kurang 

lengkap 

Kurang lengkap 

Kebersihan dan 

kerapihan 
Bersih  Bersih Bersih  

(*)kelengkapan fasilitas : adanya pendingin ruangan, asbak, tong sampah,    

earphone,kamar kecil. 

Sumber: Data dari Warnet Inside.net, Star.net, Tlogomas.net.(2013) 

Seperti yang terlihat di tabel 1.1 diatas, warnet Inside.net unggul dalam 

jumlah pelanggan perhari 300 pelanggan dengan jumlah PC 72. Dibandingkan 

dengan para pesaingnnya yang hanya mempunyai 35% pelanggan dalam sehari 

dengan jumlah PC 32. Dalam hal paket harga Inside.net lebih murah 

dibandingkan para pesaingnya yaitu hanya selisih 1000 rupiah untuk paket 

siang hari sedangkan untuk malam hari harganya sama. Pesaing warnet tidak 
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hanya muncul dari pelaku bisnis yang sama, tetapi juga dari para pebisnis alat 

internet seperti halnya modem yang sekarang sudah beragam merek dan 

jenisnya contohnya modem Smartfren. Menurut CEO Comercial Smartfren 

Djoko Tata Ibrahim, penjualan modem di Indonesia saat ini mencapai 

10.000/hari, 6.000 di antaranya produk Smartfren (Djoko T.I:2013).  

Namun, dengan adanya permasalahan yang telah disebutkan diatas 

warnet Inside.net ini masih eksis dan mempunyai banyak pelanggan yang puas 

dan loyal untuk menggunakan jasa warnet tersebut. Hal ini yang menjadi 

perhatian bagi peneliti, karena suatu usaha jasa harus dapat memuaskan 

kebutuhan dan harapan pelanggan dengan pelayanan yang dituntut harus sangat 

baik. Sehingga para pelanggan merasa keanggotannya memang dibutuhkan dan 

diperhatikan oleh perusahaan, oleh karena itu pengusaha Inside.net harus 

menjaga dan lebih teliti untuk memilih segala sesuatu yang dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggannya. 

Suatu kualitas pelayanan pada usaha jasa agar dapat terpenuhi sesuai 

dengan kebutuhan dan harapan pelanggan harus mempunyai faktor –faktor 

seperti  Bukti fisik (tangibles) yaitu penampilan dan fasilitas fisik yang 

ditunjukkan kepada pelanggan. Keandalan (reliability) yaitu kemampuan untuk 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang telah ditawarkan. 

Ketanggapan (responsiveness) yaitu kecepatan dan ketepatan karyawan dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan. Jaminan dan kepastian (Assurance) 

yaitu karyawan harus mempunyai pengetahuan, sopan santun dan kemampuan 
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agar dapat dipercaya oleh pelanggan, dan yang terakhir Emphaty yaitu suatu 

perhatian yang tulus dan bersifat pribadi yang harus diberikan oleh karyawan 

kepada para pelanggan. 

Inside.net merupakan usaha yang menawarkan jasa internet dimana 

Inside.net ini bisa dibilang pemain lama dalam usaha yang bergerak dibidang 

jasa warnet, dibandingkan daripada pesaingnya warnet ini sudah mempunyai 

pengalaman yang baik dalam memberikan pelayanan kepada para pelanggan. 

Jadi, Inside.net harus mampu menjaga kualitas pelayanan agar para pelanggan 

yang sudah puas masih tetap menggunakan jasa warnet tersebut. kepuasan 

pelanggan merupakan hal yang harus dijaga oleh perusahaan, karena kepuasan 

pelanggan bisa menjadikan loyalitas yang memberikan peningkatan selain dari 

segi keuangan juga memberikan pertumbuhan bagi perusahaan agar tetap eksis 

dalam persaingan. Karena, pada dasarnya kemajuan suatu usaha jasa adalah 

dari konsumen, jadi pelayanan yang berkualitas merupakan harga mati yang 

harus diberikan kepada pelanggan. Pengaruh yang terjadi antara kualitas 

pelayanan dengan kepuasan pelanggan yang sangat besar, hal inilah yang 

diangkat menjadi latar belakang dalam pemilihan judul peneliti yaitu 

“Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada usaha 

jasa warnet Inside.net di Malang” 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, perumusan dalam penelitian ini adalah : 

Seberapa Besar Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Pada Usaha Jasa Warnet Inside.net Tlogomas di Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Usaha Jasa Warnet Inside.net Tlogomas 

di Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Praktisi 

Bagi objek yang diteliti yaitu warnet Inside.net diharapkan dapat 

menjadi rujukan untuk memperbaiki kinerja usaha yang sebelumnya belum 

baik menjadi baik, dan kinerja yang baik agar menjadi lebih baik lagi. 

2. Bagi Akademisi 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi atau kajian Juga dapat menambah pengetahuan serta sebagai 

bahan perbandingan dan pertimbangan bagi peneliti-peneliti berikutnya. 

Sehingga mampu memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan dalam 

penelitian ini. 


