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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

PT. Telkom atau Telekomunikasi Indonesia merupakan salah satu 

perusahaan jasa yang melayani berbagai komnikasi, seperti telfon rumah atau 

komunikasi internet seperti sekarang ini.  Salah satu produknya adalah Speedy. 

Speedy merupakan produk dari Telkom memberikan pelayanan dalam mengakses 

internet yang dibutuhkan para pelanggannya. Akan tetapi pelayanan speedy 

seakan kurang di mata para pelanggannya, dikarenakan banyaknya masalah-

masalah yang timbul dari keluhan para pelanggan. Karena bagaimanapun juga, 

para pelanggan berperan penting dalam peningkatan mutu speedy.  

Saat ini semakin banyaknya penyedia layanan terutama sesama provider 

internet yang banyak menjual fasilitas dan promo bagi para pelanggannya, 

menjadikan speedy juga harus semakin bersaing ketat didalamnya. Adanya 

keluhan dari para pelanggannya berdampak sangat buruk yaitu menurunnya 

jumlah pelangan speedy. Untuk itu diharapkan dengan adanya peningkatan 

pelayanan konsumen, bisa mengembalikan lagi kepercayaan konsumen kepada 

perusahaan tersebut. 

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan perbaikan 

terus menerus sesuai keinginan para konsumen speedy. Keterlibatan pelanggan 

inilah yang menjadi tujuan utama untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan 

dengan menggunakan metode Service Quality (SERVQUAL) dan melakukan 

perancangan untuk memberikan perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan 

dengan menggunakan metode Quality Function Deployment. Apalagi semakin 

banyaknya para pesaing seperti saat ini, dibutuhkan pelayanan yang benar-benar 

memberikan kepuasan pelanggan. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah bagaimana melakukan perbaikan kualitas pelayanan 

speedy yang diterima konsumen sesuai dengan harapan konsumen. 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Adapun tujuan penelitian dari tugas akhir ini antara lain: 

1. Mengukur kepuasan layanan yang ada di Speedy dengan melihat ada 

tidaknya kesenjangan pelanggan antara persepsi dan harapan terhadap 

kualitas pelayanan. 

2. Memberikan usulan perbaikan kualitas pelayanan yang ada di dalam 

Speedy berdasarkan hasil respon teknis 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dengan adanya penelitian antara lain: 

1. Untuk mengukur kepuasan layanan yang ada di Speedy dengan melihat 

ada tidaknya kesenjangan pelanggan antara persepsi dan harapan terhadap 

kualitas pelayanan. 

2. Untuk memberikan usulan perbaikan kualitas pelayanan yang ada di dalam 

Speedy berdasarkan hasil respon teknis 

 
1.5 Batasan –Batasan 

 Batasan-batasan yang ada dari penelitian ini adalah : 

1. Yang dibahas pada tingkat kepuasan konsumen terhadap Speedy dilihat 

terhadap pelayanan jasa yang hanya meliputi Dimensi Tangibles, 

Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy. 

2. Wilayah penelitian hanya meliputi wilayah Belimbing, Sumbersari, 

Ketawanggede, Dinoyo,dan Tlogomas 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan ini dibuat untuk menggambarkan alur 

penyajian pembahasan dari penulisan penelitian. Langkah-langkah sistematika 

penulisan yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Merupakan gambaran umum tentang kondisi perusahaan dan pembahasan 

tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan dan asumsi serta sistematika dari penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori berisi tentang review teori-teori yang ada kaitannya dengan 

topik atau judul penelitian. Teori dan penelitian mempunyai hubungan timbal 

balik yang sangat erat. Teori memberikan dukungan kepada penelitian dan 

sumbangan kepada penelitian dalam hal meningkatkan keberhasilan penelitian 

dan memberikan penjelasan terhadap hubungan-hubungan yang diamati dalam 

suatu penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan mengenai 

cara-cara melaksanakan penelitian (mencari, mencatat, merumuskan, 

menganalisis, dan menyusun laporan ) berdasarkan fakta-fakta atau gejala ilmiah. 

Metodologi penelitian mempunyai pengertian tentang filosofi dari proses 

penelitian. Didalamnya terdapat terdapat asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang 

menjelaskan rasionalisasi danukuran serta kriteria yang digunakan untuk 

pemilihan metode dalam pengolahan data, interpretasi, pengukian hipotesis, dan 

untuk mencapai kesimpulan. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pengumpulan data berkaitan tentang seluruh data yang diperlukan baik 

yang dilakukan secara langsung dengan pengamatan, wawancara (data primer) 

maupun tidak langsung yaitu data yang di peroleh dari arsip atau dokumentasi 

perusahaan   (data sekunder). Sedangkan pengolahan data ini prinsipnya ada ada 

dua teknik analisis yaitu teknik analisis kualitatif dan kuantitatif.   

BAB V ANALISA PEMBAHASAN 

Yaitu berisi tentang penjelasan-penjelasan yang diperoleh dari hasil 

pengolahan data yang telah dilakukan.  

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh 

dari hasil analisa pembahasan yang merupakan jawaban dari masing-masing 

tujuan penelitian. Sedangkan saran atau rekomendasi merupakan  follow up dari 

kesimpulan yang telah dihasilkan. Sehingga diharapkan dapat menjadi masukan 

untuk penelitian berikutnya. 


