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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan jaman sekarang ini alat komunikasi adalah 

salah satu fasilitas yang dapat diandalkan untuk mendapatkan informasi atau 

menawarkan sebuah informasi. Salah satu alat komunikasi yang paling 

mudah dan lebih efisien adalah alat komunikasi selular / handphone. Dengan 

berbagai fitur dan kegunaan yang ditawarkan pada alat komunikasi selular 

tersebut yaitu mulai  dari pesan singkat (dikenal dengan SMS), pesan gambar 

berupa foto (dikenal dengan MMS), kamera, radio, TV analog, bluetooth dan 

infrared, browser internet, aplikasi chating, bahkan peta/map, dan masih 

banyak lagi lainnya. Sehingga berbagai fasilitas pun ditawarkan oleh operator 

selular guna dapat menunjang pemakaian alat komunikasi selular tersebut. 

Beberapa provider di Indonesia seperti Indosat, Telkomsel, dan 

Excelcomindo berlomba-lomba menciptakan inovasi untuk menunjang 

pemakaiannya (Ikhwan, 2010).   Fasilitas yang ada dalam operator selular 

tersebut tentu saja bertujuan untuk menawarkan jasa sehingga para konsumen 

dapat tertarik untuk menggunakannya. Oleh karenanya kualitas dalam 

perusahaan atau penyedia layanan jasa harus benar-benar diperhatikan. 

Kualitas pelayanan yang diberikan karyawan penting untuk 

diperhatikan oleh perusahaan atau suatu organisasi karena seorang konsumen 

atau nasabah yang mengadukan keluhan langsung keperusahaan atau suatu 

organisasi akan cenderung memiliki persepsi yang baik pula mengenai 

perusahaan atau suatu organisasi melalui adanya kualitas dalam pelayanan 

yang diberikan karyawan. Sebaliknya jika respon yang diterima atas keluhan 

yang diadukan kurang baik maka akan menimbulkan persepsi buruk 

mengenai kinerja perusahaan atau suatu organisasi sehingga ketidak puasaan 

bagi konsumen itu sendiri. 

Menurut Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Erman Suparni). 

Pelayanan adalah keutamaan dari sebuah organisasi. Jika setiap sektor usaha 

mengembangkan gugus kendali mutu pelayanan, tentunya semua orang akan 
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mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas tidak 

hanya menimbulkan kepuasaan dan kesenangan bagi pelanggan. Dimana 

manajemen dan karyawan pun terbina pola hubungan industri yang harmonis. 

(Kompas, 2007) 

Menurut Tjiptono (2005) definisi tentang kualitas jasa adalah 

berfokus pada upaya pemenuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan 

penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan.   

Dalam penelitian Parasuraman,  Zeithomi dan Berry, 1996 (dalam 

Lupiyoadi, 2001) menyimpulkan bahwa keberhasilan perusahaan dalam 

memberikan layanan yang bermutu kepada para pelanggannya, pencapaian 

pangsa pasar yang tinggi, serta peningkatan profit perusahaan tersebut sangat 

ditentukan oleh pendekatan yang digunakan sehingga setiap perusahaan 

memiliki ciri khas dalam memberikan pelayanan yang tentunya tidak sama 

antara perusahaan yang satu dengan lainnya. 

Beberapa penelitian membuktikan kualitas pelayanan karyawan 

memilki pengaruh terhadap beberapa hal. Salah satunya pada penelitian 

Kameswara (2001) yang membuktikan bahwa ada pengaruh kualitas 

pelayanan karyawan bagian gangguan telepon terhadap kepuasaan pelanggan 

yang signifikan, yaitu F = 125,807 p=0,000 dan koofisien dterminan yaitu 

sebesar 72, 4%. 

Dalam penelitian Fajarwati (2004) menyimpulkan bahwa ada 

hubungan positif yang menunjukkan adanya pengaruh searah antara kualitas 

pelayanan terhadap kepuasaan pelanggan melalui metode SERVEQUAL. 

Dari variabel bukti fisik (tangibles) sebesar 0,111, kenyataan (reliability) 

sebesar -2,13, daya tanggap (responsiveness) sebesar 3,355, jaminan 

(assurance) sebesar 0,682 dan empati sebesar 3,341. Dari masing-masing 

koefisien regresi yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 

peningkatan kepuasaan pelanggan yaitu daya tanggap (responsiveness) 

sedangkan koefiisen bernilai negatif yaitu kenyataan (reliability) tidak 

mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhdap kepuasaan pelanggan 

dikarenakan para pelanggan merasa tidak terpenuhinya harapan mereka atas 
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kemampuan penyedia jasa untuk memberikan pelayanan yang handal dan 

yang telah dijanjikan. 

Menurut Ariyanto (2003) membuktikan dalam penelitiaannya bahwa 

kualitas pelayanan dan citra toko mempunyai efek langsung yang berbeda 

terhadap kepuasaan pelanggan. Citra toko mempunyai efek langsung pada 

kepuasaan pelanggan sebesar 0,60. Nilai ini menggambarkan bahwa 

sumbangan efektif pengembangan citra toko terhadap terjadinya kepuasaan 

pelanggan adalah sebesar 0,36, sedangkan kualitas pelayanan mempunyai 

efek langsung sebesar 0,53 dengan kepuasaan pelanggan. Sembangan efektif 

dari peningkatan kualiatas pelayanan terhadap terwujudnya kepuasaan 

pelanggan sebesar 0,28.  

Dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan dapat mempengaruhi beberapa aspek diantaranya citra perusahaan, 

loyalitas pelanggan, dan kepuasaan pelanggan, serta adanya faktor yang 

paling mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu daya tanggap (responsivness). 

Sebagai suatu keberhasilan perusahaan sangat dipengaruhi oleh 

bagaimana perusahaan tersebut memberikan atau menyediakan jasa/produk 

yang berkualitas sesuai dengan harapan. Di lain pihak, perusahaan sebagai 

suatu sistem juga harus membahagiakan pelanggan internal, dalam hal ini 

karyawan. Tujuannya agar dapat menghasilkan layanan yang berkualitas 

sesuai harapan pelanggan eksternal. Menurut Wood (2009) karyawan 

merupakan ujung tombak sistem penyampaian pelayanan. Bukan saja mereka 

itu adalah ’wajah’ organisasi, namun acapkali merekalah cerminan ‘jasa’ 

yang dipersepsikan pelanggan. Sehingga karyawan adalah penentu dalam 

memberikan layanan yang berkualitas. 

Mengandalkan pelayanan terbaik dalam bidang apapun, dalam 

industri apapun adalah alat kompetitif ampuh untuk bersaing. Perkembangan 

teknologi dengan adanya tenaga penyedia jasa, seperti call center memacu 

perusahaan diseluruh dunia untuk berlomba memberikan kemudahan-

kemudahan bagi pelanggan mereka dengan penyediaan pelayanan terbaik. 

Secara umum perkembangan call center di Indonesia didukung oleh 

ketersediaan jaringan telekomunikasi secara luas (Antobakri, 2008)  
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Sebagai penghubung antara organisasi dan pelanggan, petugas call 

center harus mampu memainkan peran penting dalam membangun hubungan 

dengan pelanggan. Petugas call center harus bisa menangani panggilan 

telepon yang sangat banyak, merespon permintaan pelanggan secara tepat dan 

akurat, mampu mengatur peracakapan, mengendalikan lamanya pembicaraan, 

menampilkan profesionalisme yang tinggi setiap saat, dan harus 

mempersiapkan diri untuk menyambut panggilan telepon berikutnya 

sekaligus mengulangi proses sebelumnya. Selain itu, setiap panggilan telepon 

adalah panggilan ‘buta’ karena karyawan tidak tahu siapa yang menelepon 

dan apa kebutuhannya sebelum pelanggan memulai percakapannya (Finch, 

2003) 

Pada beberapa ensiklopedi teknologi mengatakan bahwa call center 

adalah suatu sentralisasi pelayanan yang mengelola telephone masuk dan 

keluar dari dan untuk pelanggan termasuk memberikan respon lewat surat, 

fax, email, dan korespondensi perusahaan dengan pelanggan. Definisi ini 

menunjukkan lintas interaksi sebuah call center adalah dua arah yaitu dari 

dan kepada pelanggan. Persepsi yang keliru sering kali terjadi pada banyak 

manajemen call center di Indonesia menganggap bahwa call center hanya 

tempat menampung informasi dan bukan merespon informasi. 

Menurut Anugrah (2010) menyatakan call center sebagai ‘juru bicara’ 

yang patut menjadi tumpuan bagi perusahaan yang dapat berkomunikasi 

langsung dengan pelanggan. Menjadi ‘juru bicara’ tidak hanya menangani isu 

negatif, jika ada promosi-promosi produk dan jasa perusahaan, call center 

memegang peranan penting. Pada saat itu call center menjadi sarana yang 

paling mudah dihubungi, seketika pada saat timbul dalam benak pelanggan. 

Pelaku call center sering direpotkan dengan menangani banyak permintaan. 

Seperti masalah pengiriman, baik pengiriman tagihan ataupun pengiriman 

barang, tidak tersedianya fasilitas pelayanan, dan kegagalan jaringan bagi 

operator selular. Semua permasalahan tersebut harus dapat ditangani agen 

call center dengan baik dan hal tersebut pasti membutuhkan kesabaran dan 

tetap memberikan pelayanan dengan senang hati dan berkualitas. Walapun 

dengan karakter yang kuat dan tingkat kesabaran yang dimiliki, tak jarang 
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agen call center juga bisa lepas kendali. Karena permasalahan yang kompleks 

yang dihadapi agen call center, maka karyawan call center harus dapat 

memiliki pengelolaan emosi yang baik dalam mengahadapi berbagai situasi 

yang menekan mereka.   

Akan tetapi tidak jarang dengan tetap menerapkan jaminan kualitas 

(quality assurance) yang tepat seperti konsistensi dalam pelayanan, 

kemampuan memberikan solusi serta kemampuan dalam berkomuniksi yang 

baik, dan mampu mengelola emosi dengan baik (Anugrah, 2010). Sehingga 

suatu kualitas disebut sangat baik jika karyawan memberikan pelayanan yang 

seimbang antara kebutuhan dan keinginan yang diharapkan oleh pelanggan 

dan didalamnya terdapat interaksi yang baik pula. 

Dalam penelitian Dewi (2006) menyimpulkan adanya hubungan 

positif antara kualitas pelayanan call center terhadap kepuasaan pelanggan. 

Dari dimensi accesbility  sebesar 2,10, responsiveness sebesar 2,02, 

assurance sebesar 1,54, empati sebesar 1,52, dan dimensi reliability sebesar 

1,32. Dari masing-masing koefisein regresi yang mempunyai pengaruh paling 

besar adalah accesbility yang meliputi dapat diakses dimana saja, dapat 

dihubungi 24 jam, kemudahan dalam menginggat nomor layanan call center, 

dan waktu tunggu jawab. Sedangkan koofisien bernilai negatif yaitu 

reliability meliputi kemampuan informasi yang diberikan petugas, ragam 

layanan call center, kecepatan proses pemenuhan kebutuhan. 

Kualitas pelayanan call center dapat dilihat baik apabila mampu 

menangani komplain dari pelanggan meskipun medapatkan pelangan yang 

kurang dapat menerima informasi dengan baik atau bahkan apabila agen call 

center mendapatkan keluhan yang bersifat pribadi artinya sudah tidak 

mengarah pada produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Akan tetapi 

karyawan call center harus dapat bertidak secara professional dengan tidak 

ikut larut dalam suasana pembicaraan yang menyimpang agar citra 

perusahaan juga tetap terjaga.  

Menurut ensiklopedi pekerjaan sebagai agen atau karyawan call 

center memerlukan pengelolaan yang professional juga sumber daya manusia 
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yang terlatih. Hal tersebut selain dari pada mempunyai kemampuan 

pengoperasian secara teknis melainkan juga memiliki soft skill yang baik.  

Hal senada juga diungkapkan Roma (2008) soft skill bagi karyawan 

yang bekerja sebagai contact center (menghubungi pelanggan) adalah lebih 

penting daripada keterampilan teknis, dengan soft skill yang baik lebih 

mampu mengatasi sifat tekanan kerja. Banyak soft skill yang diperlukan 

untuk karyawan dalam pekerjaannya dimana salah satunya adalah mampu 

mengelola emosi dengan baik sehingga dapat membina hubungan baik 

dengan orang lain.  

Diungkapkan pula oleh Mangkuprawira (2009) selain faktor 

kecerdasan intelektual dan ketrampilan kerja, salah satu faktor yang 

dipertimbangkan dalam menentukan karir seseorang adalah unsur 

kematangan emosi karyawan yang didalamnya terdapat pengelolaan emosi 

secara baik.  

Smith (1995) mendefinisikan kematangan emosi menghubungkan 

dengan karakteristik orang yang berkepribadian matang. Orang yang 

demikian mampu mengekspresikan rasa cintanya, dan takutnya secara tepat 

dan spontan. Sedangkan pribadi yang matang dapat mengarahkan energi 

emosi keaktifitas-aktifitas yang sifatnya kreatif dan produktif. 

Dalam penelitiannya Anwar (2004) menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang sangat signifikan (r = -0,729) antara kematangan emosi 

dengan nursing service (pelayanan keperawatan) di RSI Aisyiyah Malang. Ini 

berarti semakin tinggi tingkat kematangan emosi perawat, semakin baik pula 

pelayanan keperawatan yang diberikan, begitu pula sebaliknya. 

Kematangan emosi dapat memberikan sebuah motivasi kerja dan 

produktivitas kerja tersendiri. Dari hasil penelitian Arkinson (2001), pada 

perusahaan elektronik Amerika menyimpulkan bahwa dengan karyawan yang 

dilatih untuk menyesuaikan diri dengan baik pada semua bagian perusahaan, 

ternyata memilki motivasi kerja dan produktivitas kerja yang tinggi. 

Siegel (1993) yang melakukan penelitian pada perusahaan IBM di 

Amerika menyatakan bahwa dari catatan penilaian karyawan mengenai 

kematangn emosi dapat dilihat melalui grafik bahwa karyawan yang memilki 
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emosi yang stabil, mempunyai sikap produktif yang tinggi dan memiliki rasa 

solidaritas yang tinggi, tidak mempunyai kencenderungan untuk konflik, dan 

lain-lain. 

Hersey (1982), dari American Economic School mengatakan bahwa 

penanganan sumber daya manusia perusahaan, haruslah dilakukan dengan 

kestabilan emosi yang mantap. Hal ini disimpulkan setelah dilakukannya 

penelitian pada perusahaan otomotif di New York, dimana setelah dilakukan 

metode penanganan karyawan yang lebih interaktif tanpa ada rasa emosional 

dari para manajernya, karyawan mampu meningkatkan semangat kerja dan 

produktivitas kerja lebih tinggi.  

Berdasarkan beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa 

kematangan emosi berpengaruh terhadap pelayanan (Anwar, 2004), motivasi 

dan produktivitas kerja (Arkinson, 2001), serta kemampuan meminimalisir 

konflik (Siegel, 1993). Ketiga hal tersebut tentu saja memiliki peranan 

penting bagi keberhasilan karyawan call center dalam menjalankan tugas-

tugasnya.   

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merasa 

penting untuk melakukan penelitian mengenai “Hubungan antara 

Kematangan emosi (Emotional Maturity) dengan Kualitas Pelayanan 

Karyawan Call Center” 

 

B. Rumusan Masalah 

Identifikasi masalah tersebut dijadikan peneliti sebagai acuan untuk 

merumuskan masalah yang diangkat dalam tulisan ini. Untuk itu penulis 

merumuskan masalah yaitu “Apakah terdapat Hubungan antara Kematangan 

Emosi (Emotional Matutrity) dengan Kualitas Pelayanan pada karyawan Call 

Center?” 

 

  



8 
 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara kematangan emosi dengan kualitas pelayanan karyawan 

Call Center. 

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan 

dalam bidang ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Ilmu Psikologi 

Industri Organisasi. Selain itu, dapat memberikan pemahaman dengan 

lebih mendalam pada karyawan mengenai perlunya kematangan emosi 

pada kualitas pelayanan terutama karyawan yang bekerja dalam bidang 

jasa. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dapat memberikan 

referensi bagi pihak pelayanan jasa operator selular dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan karyawan bagian Call Center, serta penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan untuk 

dapat mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) dengan lebih baik yang 

berkaitan dengan kematangan emosi (emotional maturity). 

 


