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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

       Grapari (Graha Pari Sraya) Probolinggo merupakan sebuah unit pelayanan 

konsumen milik PT Telkomsel yang terletak di Jl. Suroyo 16 Probolinggo. Selain 

sebagai kantor pelayanan, Seperti mengganti kartu seluler yang telah rusak, hilang 

atau yang ingin beralih SIM card ke jaringan 4G LTE. Grapari juga sebagai 

sumber informasi paket internet Telkomsel dan menyediakan penjualan produk 

seperti kartuHALO dan SimPATI Nusantara. Grapari Probolinggo tidak menjual 

perangkat telepon selular kecuali jika ada kebijakan tertentu untuk menjual dalam 

bentuk paket produk Telkomsel, dan hal itupun tidak selalu dilakukan. 

       Grapari Probolinggo memiliki tujuan secara konsisten bersikap peduli, 

menghargai dan berupaya untuk memahami serta memenuhi kebutuhan konsumen 

secara optimal. Dengan tujuan tersebut Grapari Probolinggo tersebut, menuntut 

Grapari Probolinggo harus terus berinovasi untuk mewujudkan tujuan yang 

berorientasi pada kepuasan pelanggan tersebut. Namun dalam kenyataanya 

pelayanan yang diberikan masih kurang optimal. Hal itu dibuktikan dengan 

adanya keluhan dari konsumen yang didapat dari wawancara terhadap 35 

konsumen, dari wawancara didapatkan keluhan konsumen, seperti konsumen 

terlalu lama mengantri sebesar 46%, kurangnya jumlah kursi sebesar 14% , 

kurang luasnya tempat parkir 8% , kurangnya fasilitas pendukung 3%  dan 

kurangnya jumlah karyawan 29%, sehingga hal tersebut dapat mengurangi tingkat 

kepuasan konsumen.  

       Selain keluhan yang telah disebutkan diatas, pada Grapari Probolinggo masih 

memungkinkan ditemukan pelayanan kurang optimal yang lain. Untuk 

mengetahui pelayanan yang masih kurang optimal, diperlukan suatu pendekatan 

metode yang bertujuan untuk mengukur tingkat pelayanan dan memberikan 

prioritas perbaikan pada pelayanan konsumen di Grapari Probolinggo. Metode 
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Zone of Tolerance mampu mengukur tingkat pelayanan konsumen saat ini pada 

Grapari Probolinggo, Namun pada Metode Zone of Torelance masih belum bisa 

menentukan prioritas terhadap atribut yang akan dilakukan perbaikan, Sedangkan 

Model Kano mampu memberikan prioritas terhadap atribut pelayanan pada 

kualitas jasa yang harus dilakukan perbaikan . Sehingga dengan menggunakan 

kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat pelayanan, 

memprioritaskan dan memberikan usulan perbaikan kualitas pelayanan Grapari 

Probolinggo.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

       Bersdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana mengukur dan memberikan 

usulan kualitas pelayanan untuk mengoptimalkan pelayanan Grapari Probolinggo 

?” 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah 

1. Memperoleh ukuran tingkat pelayanan yang diberikan oleh Grapari 

Probolinggo; 

2. Menentukan Prioritas perbaikan kualitas pelayanan pada Grapari Probolinggo; 

3. Memberikan usulan perbaikan kualitas pelayanan pada Grapari Probolinggo. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan saran dan masukan yang 

bermanfaat bagi perusahaan yang bersangkutan mengenai kepuasan 

konsumen dan cara perbaikan kualitas pelayanan yang bisa dilakukan oleh 

perusahaan. 
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2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dana wawasan peneliti

mengenai kepuasan konsumen pada perusahaan yang bersangkutan dan

cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan konsumen

3. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat dijadikan

parameter dalam melakukan pengembangan penelitian yang sama di masa

yang akan datang.

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah penelitian ini adalah : 

1. Penelitian dilakukan di Grapari Probolinggo pada tahun 2017

2. Penelitian difokuskan pada kebutuhan konsumen akan kualitas pelayanan

yang diberikan oleh Grapari Probolinggo

3. Objek penelitian adalah konsumen Grapari Probolinggo

4. Kualitas pelayanan yang diberikan Grapari dianalisis dengan Zone of

Torelance

5. Preferensi konsumen dianilisis dengan menggunakan metode Kano

berdasarkan dimensi Zone of Torelance

6. Tidak dilakukan pembahasan terhadap masalah biaya, seperti biaya yang

dikeluarkan atau biaya investasi penerapan perbaikan.


