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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pelayanan merupakan kunci bagi perusahaan atau organsiasi untuk 

bisa tetap bertahan, sebab pelayanan berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan. 

Saat ini berbagai upaya dilakukan perusahaan atau organisasi untuk 

memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, kerena organisasi 

akan mendapat image positif apabila mampu memberikan pelayanan yang 

berkualitas. Sebaliknya, jika peusahaan atau organisasi tidak mampu 

memberikan pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan, maka tidak menutup 

kemungkinan perusahaan atau organisasi akan ditinggalkan pelanggan 

Kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan terhadap ketidak 

sesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja actual yang 

dirasakannya setelah pemakaian. Kepuasan bagi para pelanggan Toko Buku 

Gramedia juga dipengaruhi berbagai faktor diantaranya pelayanan, sikap 

tanggap keluhan pelanggan, kemudahan dalam mengadukan komplain dan 

masih banyak lainnya 

Pelanggan adalah investasi perusahaan yang amat vital dan itu 

merupakan tanggung jawab semua ini, khususnya petugas pelayanan untuk 

dapat memelihara dan mengamankan investasi yang vital tersebut, maka kinerja 

suatu perusahaan yang maksimal merupakan pengaman investasi serta modal 

dalam keunggulan bersaing. Antara kinerja suatu bisnis dan keunggulan 
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bersaing mempunyai hubungan posyif yang sangat erat, artinya semakin baik 

kinerja suatu perusahaan, semakin kuat pula keunggulan bersaing yang 

dimilikinya. Sebaliknya semakin buruk kinerja suatu perusahaan, keunggulan 

bersaingnya semakin berkurang.  

Bentuk respon terhadap keluhan pelanggan adalah dengan melakukan 

komunikasi dengan pelanggan.  Komunikasi merupakan salah satu wujud dari 

sifat makhluk sosial.. Komunikasi menjadi penting karena dengan melakukan 

komunikasi, seseorang dapat mengungkapkan apa yang menjadi keinginan, 

harapan, perasaan kepada orang yang dilibatkan dalam aktivitas komunikasi. 

Hal ini juga tercermin terhadap tujuan organisasi bisnis yang terdiri dari 

beberapa manusia. Melalui komunikasi, organisasi bisnis dapat menyampaikan 

maksud dan tujuan organisasi bisnis tersebut serta mampu menerima respon 

dari pelanggan atas produk atau jasa yang ditawarkannya 

Penanganan keluhan pelanggan adalah salah satu contoh komunikasi 

antara organisasi bisnis dan pelanggan, baik itu kritik, masukan, saran atau 

keluhan yang dirasakan oleh pelanggan. Organisasi bisnis dituntut untuk 

memberikan jawaban atas keluhan pelanggan baik secara tertulis maupun secara 

langsung menghubungi pelanggan. Hal tersebut guna menanggulangi 

kesalahpahaman (misunderstanding) dalam penerimaan informasi yang akan 

berdampak pada ketidaknyamanan diantara kedua belah pihak. 

Perusahaan mempunyai strategi yang terencana dalam menanggapi 

keluhan pelanggan yang berbeda-beda persoalannya, otomatis komunikasi yang 

terjalin dapat terbentuk sistematis tergantung dari persoalan yang ada. Jika 
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keluhan dapat ditanggapi secara tepat dan tuntas, maka pelanggan akan semakin 

loyal terhadap perusahaan dan citra positif perusahaan akan terbentuk 

Bagi perusahaan, menanggapi keluhan-keluhan dengan baik 

sebenarnya merupakan kesempatan memperluas untuk memuaskan 

konsumennya. Tjiptono (2002) berpendapat bahwa setiap organisasi yang 

berorientasi pada pelanggan (customer  oriented ) perlu menyediakan 

kesempatan dan akses yang mudah dan nyaman bagi para pelanggannya guna 

menyampaikan saran, kritik, pendapat dan keluhan mereka 

Manajemen hubungan pelanggan dalam menangani keluhan 

ditingkatkan untuk meminimalisisr masalah dan keluhan pelanggan. Kepuasan 

akan meningkat karena informasi yang mendalam tentang konsumen membuat 

perusahaan lebih memahami mereka sehingga meningkatkan pula nilai 

konsumen di mata perusahaan Informasi yang mendalam dari konsumen salah 

satunya didapat dari keluhan yang disampaikan. Kotak saran dan kritik serta 

call center merupakan sarana komunikasi bagi peserta untuk menyampaikan 

keluhan. Sehingga perlu membangun pelayanan dengan menggunakan program 

yang fokus pada pelengggan. Bagian yang paling penting tersebut harus 

dikelola dengan baik 

Bentuk customer relationship management (manajemen hubungan 

pelanggan) yang dilakukan oleh PT Gramedia Basuki Rahmat Malang adalah 

dengan senantiasa menunjukkan sikap menghormati dan menghargai kepada 

setiap konsumen dengan memberikan respon dan tanggap terhadap setiap kritik, 

masukan, atau keluhan yang disampaikan peserta sebagai evaluasi dari setiap 
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keluhan. Berdasarkan Panduan Penanganan Keluhan Pelanggan  PT. Gramedia 

tahun 2011, setiap petugas dalam menangani keluhan pelanggan wajib bersikap 

mendengar, menyimak, menanggapi dan menyelesaikan dengan menerapkan 

Standard Layanan Books. Petugas wajib langsung  mengarahkan pelanggan ke 

meja Customer Service. Customer service mencatat jenis keluhan, tanggal 

keluhan, jam diterimanya keluhan sampai jam penyelesaian keluhan. 

PT Gramedia Basuki Rahmat Malang mempunyai peluang dan 

tantangan seperti perusahaan perusahaan lain pada umumnya. Pelanggan akan 

membandingkan layanan dan dukungan yang diberikan PT Gramedia Basuki 

Rahmat Malang dengan layanan dan dukungan yang mereka harapkan. Jika 

pelanggan merasa puas, maka pelanggan akan kembali lagi ke PT Gramedia 

Basuki Rahmat Malang dan menjadi pelanggan yang setia serta akan 

menceritakan pengalaman tersebut kepada orang lain, sehingga jumlah 

pelanggan PT Gramedia Basuki Rahmat Malang akan bertambah. Tetapi jika 

pelanggan merasa tidak puas, maka pelanggan akan mengeluhkan 

ketidakpuasannya tersebut kepada pihak PT Gramedia Basuki Rahmat Malang. 

Ketidakpuasan pelanggan atau keluhan pelanggan adalah suatu resiko 

pekerjaan yang tidak perlu dicemaskan, justru dengan adanya keluhan dan 

kekecewaan pelanggan, pihak perusahaan bisa lebih banyak belajar mengenal 

karakter pelanggan. Dengan kondisi tersebut, perusahaan dapat mencari solusi 

dalam mengatasi ketidakpuasan pelanggan. Mengenali kekecewaan atau 

keluhan pelanggan secara dini adalah suatu sikap bijaksana yang harus 

dilakukan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan segera dapat 
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mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menjatuhkan bisnis 

yang tengah dijalankan perusahaan.  

Tidak semua keluhan pelanggan terungkap dengan jelas. Keluhan 

tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung terhadap 

kinerja perusahaan, sehingga kemampuan mendeteksi keluhan pelanggan harus 

dimiliki oleh perusahaan. Keluhan dan komplain yang terjadi antara lain yang 

dialami salah satu pelanggan  yang terkecoh oleh label harga Gramedia. KD 

Board yang ditemukan oleh pelanggan terdapat label harga sebesar Rp. 25.400, 

ketika melakukan pembayaran pada kasir ternyata harga tidak sesuai lebih 

tinggi dari harga yang tercantum. Pihak Gramedia melalui pihak manajemen 

toko memberikan penjelasan bahwa harga di mesin cash register dab bar code 

tidak sama, jika terjadi ketidak cocokan maka harga yang menjadi patokan 

adalah pada barcode. Pada kasus lain muncul ketidaksesuaian antara harga yang 

tercantum dengan saat pembayaran pada kasir. Hal ini dialami pelanggan saat 

melakukan pembayaran. Harga pada display tercantum discount 30 %, tetapi 

setelah melakukan pembayaran pada kasir harga tidak termasuk discount. Hal 

ini menyebabkan pelanggan merasa kecewa. Kasus yang umumnya terjadi 

adalah saat pembayaran menggunakan kartu debit, saldo debit pelanggan secara 

nominal terpotong, tetapi mesin EDC tidak merespon atau ”Not Approval”,  

Konsumen akhirnya membayar dengan uang tunai. Konsumen merasa 

dirugikan karena telah membayar dua kali.  

Penanganan keluhan yang berhasil akan berdampak terhadap kepuasan 

pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah respons berupa perasaan puas yang 
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timbul karena pengalaman mengkonsumsi suatu produk atau layanan, atau 

sebagian kecil dari pengalaman itu. (Buttle, 2007:29). Contoh peningkatan 

pelayanan dilakukan dengan merubah alur pelayanan lebih sederhana sehingga 

lebih cepat dalam menyelesaikan masalah pelanggan. Peserta merasa puas 

ketika mereka datang menyampaikan keluhan atau masalah, ditangani dengan 

cepat dan tanggap oleh petugas dan selesai. Bentuk kepuasan adalah pelayanan 

yang cepat dan tanggap serta keramahan petugas pelayanan komplain. 

Berdasarkan pemikiran tersebut peneliti ingin meneliti tentang 

Manajemen Komunikasi Pada Pelayanan Komplain Pelanggan (Sudi Pada 

Pelanggan Toko Buku Gramedia Basuki Rahmat Malang) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, 

maka dalam penelitian ini rumusan masalah yang dikemukakan adalah 

Bagaimana manajemen komunikasi pada pelayanan komplain pelanggan di 

Toko Buku Gramedia Basuki Rahmat Malang 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui manajmenen komunikasi pada pelayanan yang diberikan 

terhadap Komplain Pelanggan di Toko Buku Gramedia Basuki Rahmat Malang 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya berkaitan dengan Pelayanan Komplain Pelanggan serta  

memberikan subuah deskripsi mengenai perlunya menjalin hubungan 

dengan konsumen yang dilakukan perusahaan dalam menangani berbagai 

keluhan peserta guna meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan  

2. .Manfaat Praktis 

Penelitian ini dimaksudkan menjadi bahan masukan bagi Manajemen 

Perusahaan  dalam menangani keluhan pelanggan untuk mencapai kepuasan 

pelanggan.  

 

 


