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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kepuasan pelanggan merupakan hasil yang diinginkan oleh setiap perusahan 

yang biasanya merupakan selisih antara kinerja sebuah perusahaan berdasarkan 

presepsi pelanggannya terhadap harapan yang diinginkan oleh pelanggan dari 

perusahan tersebut. Dimana dalam sebuah usaha dalam bentuk pemberian layanan 

jasa, faktor kepuasan merupakan hal yang sangat penting yang harus diwujudkan 

oleh sebuah perusahaan guna mempertahankan pelanggannya. Indo Global Tech. 

sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa 

layanan internet atau internet service provider yang berada di kota Kediri 

menjadikan kualitas layanannya sebagai salah satu kunci guna mendapatkan 

kepuasan pelanggan.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan kepada  30 orang pelanggan 

pengguna jasa layanan internet perusahan dari berbagai paket yang ditawarkan, 

diketahui beberapa keluhan pelanggan yang diberikan terhadap layanan internet 

perusahan yang menunjukan ketidakpuasan pelnggan terhadap layanan yang 

diberikan perusahan. Dimana 30% pelanggan menyatakan kinerja internet yang 

dipasang belum memenuhi harapan yang dilihat dari segi kecepatan dan kekuatan 

sinyal layanan. 25% pelanggan mengeluhkan tentang ketidaksesuaian biaya dan 

pemakaian layanan internet, dimana untuk paket kantor pelanggan tidak 
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menggunakan layanan internet perusahan dengan waktu maksimum yang 

berkaitan dengan terbatasnya jam kerja kantor. 30% pelanggan perusahan juga 

mengeluhkan tentang instalasi jaringan internet yang berkaitan dengan alat-alat 

instalasi yang digunakan dan bentuk fisik konfigurasi atau pemasangan kabel-

kabel dan antena layanan di tempat pelanggan. Sedangkan sisanya mengeluhkan 

tentang respon perusahaan dan pelayanan yang diberikan karyawan secara 

langsung. Keluhan-keluhan yang diberikan pelanggan tersebut jika tidak direspon 

oleh perusahan maka dapat mengakibatkan perusahan mengalami penurunan 

jumlah pelanggan pengguna layanan internet perusahan yang dapat mengancam 

masa depan perusahan. Oleh karena itu, perusahan perlu melakukan tindakan 

tertentu sebagai respon dalam menanggapi keluhan-keluhan yang diberikan oleh 

pelanggan. Dalam memberikan respon terhadap keluhan yang diberikan oleh 

pelanggan perusahan memerlukan informasi tentang kinerja perusahan yang 

berkaitan dengan layanan yang diberikan saat ini dan harapan yang dinginkan 

oleh pelanggan dari sebuah industri jasa penyediaan layanan internet agar 

perusahan lebih terfokus pada sumber masalah yang menjadi keluhan pelanggan.  

Berdasarkan penjabaran diatas, maka diperlukan penggunaan metode servqual 

guna mengetahui informasi yang berkaitan dengan kualitas layanan yang 

diberikan perusahan kepada pelanggan dengan berorientasi kepada faktor presepsi 

dan ekspektasi pelanggan dari sebuah industri jasa pelayanan internet dan 

penggunaan Quality Function Development yang bertujuan untuk memberikan 

usulan-usulan sebagai bentuk respon perusahan terhadap keluhan yang diberikan. 
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Dimana usulan yang diberikan berkaitan dengan tindakan yang dapat dilakukan 

guna meningkatkan kualitas layanannya guna memenuhi harapan pelanggan serta 

memuaskan pelanggan pengguna layanan internet perusahan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas layanan yang diberikan 

perusahaan kepada pelanggannya pada saat ini, serta langkah-langkah apa yang 

dapat diambil oleh perusahan agar dapat memenuhi harapan pelanggan dari 

sebuah jasa pelayanan internet . 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Mengukur kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan pengguna layanan 

internet perusahaan selama ini. 

2. Memberikan usulan perbaikan secara teknis yang dapat dilakukan agar dapat 

meningkatkan kualitas layanan internet perusahaan sehingga mampu 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini bagi perusahaan adalah agar dapat menjadi: 

1. Pertimbangan bagi perusahaan dalam usaha meningkatkan kualitas layanan 

kepada pelanggan 

2. Pertimbangan bagi perusahaan agar dapat meningkatkan daya saing 

perusahaan terhadap penyedia layanan internet lainnya. 
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3. Bentuk responsifitas perusahan terhadap keluhan pelanggan dan tanggapan 

terhadap kebutuhan pelanggan. 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian hanya dilakukan untuk pelanggan Indo Global Tech. di kota Kediri 

yang menggunakan paket internet perusahan kecuali paket internet perjam 

perusahan. 

2. Yang dibahas pada tingkat kepuasan konsumen terhadap layanan internet 

perusahan dilihat dari dua faktor utama yaitu harapan dan persepsi konsumen 

terhadap pelayanan jasa yang hanya meliputi Dimensi Tangibles, Reliability, 

Responsiveness, Assurance dan Empathy. 

1.6 Asumsi – asumsi 

Asumsi – asumsi yang digunakan untuk mempermudah penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Pelanggan yang menggunakan jasa layanan internet perusahaan tidak berubah 

selama penelitian. 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB  I     PENDAHULUAN 

Bab satu berisi tentang latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan, 

manfaat, batasan dan asumsi penelitian serta sistematika penulisan 

yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian. 
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BAB III    STUDI PUSTAKA 

Bab dua berisi  teori-teori yang di dapatkan dari literatur-literatur 

maupun penelitian - penelitian sebelumnya yang akan digunakan 

dalam pencarian solusi guna menyelesaikan masalah yang terjadi. 

BAB IV   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menggambarkan dan menguraikan mengenai urutan langkah-

langkah yang di lakukan dalam penelitian ini, mulai dari identifikasi 

masalah sampai di peroleh kesimpulan. 

BAB IV   PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi kumpulan data-data yang akan digunakan dalam 

penelitian, dan data tersebut akan diolah sehingga diperoleh hasil yang 

diinginkan. 

BAB V    ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi peninjauan kembali hasil yang di peroleh dari 

pengolahan data. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas dan 

memperdalam hasil yang didapatkan. 

BAB VI   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari 

penelitian yang di lakukan. Kesimpulan merupakan jawaban atas 

permasalahan yang disebutkan di awal. 


