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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tidak bisa di pungkiri pada saat ini, telepon seluler merupakan salah satu 

kebutuhan yang cukup penting bagi berbagai pihak. Fenomena ini tidak bisa di 

pisahkan dari peranan layanan telekomunikasi seluler yang memegang peranan 

penting dengan menyediakan layanan tersebut. Dengan adanya beberapa operator 

layanan telekomunikasi selular, persaingan antar operator cukup kuat dalam usaha 

merebut pelanggan sebanyak-banyaknya dan berlomba-lomba untuk memberikan 

layanan dan fasilitas yang terbaik. Oleh karena itu perusahaan harus 

meningkatkan kualitas pelayanannya.   

PT Telkom Jember khusunya pihak Flexi Centre tidak dapat lepas dari 

dampak persaingan dalam bidang telekomunikasi, khususnya di bidang Customer 

care. Flexi Centre dituntut dapat memberikan pelayanan yang optimal  kepada 

pelanggan. Upaya tersebut tidaklah mudah. Selama ini masih banyak terjadi 

keluhan-keluhan dari pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak 

flexi centre jember, misalnya kecepatan pelayanan, fasilitas yang kurang 

memadai, kemampuan karyawan dalam hal menyampaikan informasi kepada 

pelanggan, dll. Disini perlu adanya kesesuaian antara persepsi dan harapan dari 

pelanggan yang menimbulkan kepuasan. Pelanggan akan merasa puas apabila 

layanan yang disediakan oleh pihak jasa sesuai dengan apa yang di harapkanya 

sehingga tidak terjadi kesenjangan antara harapan pelanggan dengan layanan yang 

di perolehnya.  
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Dengan adanya permasalahan diatas, maka penelitian terhadap kualitas 

pelayanan perlu dilakukan. Dalam peningkatan kualitas layanan pada Flexi Centre 

Jember digunakanlah Servqual dan Quality Function Deployment (QFD) sebagai 

metode peningkatan kualitas. Pendekatan servqual digunakan untuk menentukan 

atribut serta mengukur kesenjangan (gap) antara harapan dengan persepsi 

konsumen terhadap suatu pelayanan. Kemudian QFD (quality function 

deployment) digunakan untuk merancang perbaikan kualitas pelayanan, sesuai 

dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan serta kemampuan perusahaan. 

Penelitian dengan metode ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

perusahaan seperti yang diharapkan oleh para konsumen.  

1.2 Perumusan Masalah 

1. Seberapa besarkah ukuran tingkat kesenjangan pelayanan antara harapan 

dan persepsi pelangan terhadap kinerja PT. Telkom Jember khususnya 

Flexi Centre. 

2. Upaya apa saja yang perlu dilakukan PT. Telkom Jember untuk 

memperbaiki dan meningkatan kualitas pelayanan Flexi Centre. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengukur kualitas layanan yang ada pada PT. Telkom Jember khususnya 

di Flexi centre dengan melihat ada tidaknya kesenjangan antara persepsi 

pelanggan dengan harapan pelanggan terhadap kualitas layanan yang ada.  

2. Mendapatkan usulan perbaikan pelayanan untuk PT. Telkom Jember  

 

 



3 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pertimbangan atau 

rekomendasi yang selanjutnya bisa dijadikan referensi bagi PT. Telkom 

Jember dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanannya. 

2. Bagi Universitas  

Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan yang berguna dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai perbandingan bagi 

mahapelanggan di masa yang akan datang.  

3. Bagi Mahapelanggan  

Menambah wawasan dan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu–ilmu 

teknik industri.  

 1.5 Batasan masalah 

Batasan yang digunakan : 

1. Penelitian dilaksanakan di PT. Telkom Jember dengan kondisi dan 

keadaan seperti yang ada pada saat dilaksanakan penelitian. 

2. Yang diamati adalah pelayanan pada Flexi Centre beserta kompetitornya. 

3. Kuesioner disebarkan secara acak kepada pengunjung Flexi Centre  

Jember 

4. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

Servqual dan QFD 

. 
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1.6 Asumsi yang digunakan : 

1. Tingkat keyakinan di asumsikan 95% berarti tingkat kesalahan sebesar 5% 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dapat dilihat sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan perancangan, 

batasan masalah, asumsi-asumsi serta sistematika penulisan yang digunakan. 

BAB II : Landasan Teori 

Mencantumkan teori-teori yang diperlukan dan mendukung untuk menyelesaikan 

pemecahan masalah. 

BAB III : Metodologi Penelitian. 

Dalam bab ini berisi penjelasan langkah – langkah penelitian atau metodologi 

yang dikerjakan untuk melakukan penelitian dalam tugas akhir ini. Langkah – 

langkah penelitian ini dapat dilihat dalam bentuk diagram alir penelitian. 

BAB IV : Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Dalam bab ini berisikan data – data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan 

langsung di lapangan dan hasil dari pengisian kuisioner, yang diperlukan untuk 

pemecahan masalah serta melakukan perhitungan dan analisa terhadap hasil 

perhitungan tersebut. 

BAB V : Analisa dan Pembahasan 

Berisi tentang penyelesaian atau pembahasan masalah yang berkaitan dengan 

hasil yang sudah diperoleh pada perhitungan 

BAB VI : Penutup 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari analisa tersebut 


