
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanpa disadari produk teknologi sudah menjadi kebutuhan manusia di 

Indonesia.Dengan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

membawa perubahan besar terhadap dunia, khususnya dalam bidang komunikasi dan 

informasi. Penggunaan televisi, telepon, fax, cellular phone dan internet sudah bukan 

hal aneh dan baru di kota-kota besar bahkan di desa-desa sudah memanfaatkan hasil 

teknologi tersebut. 

Perusahaan yang bergerak disektor jasa, misalnya jasa telekomunikasi 

memegang peranan yang cukup penting dalam dunia bisnis. Teknologi 

telekomunikasi dan informasi menjadi instrument peningkatan efektivitas dan 

efisiensi bisnis juga menjadi area bisnis yang menggiurkan yang banyak diperebutkan 

para pelaku bisnis karena potensi yang luar biasa dikandungnya. Untuk 

memenangkan persaingan bisnis khususnya telekomunikasi, para pelaku bisnis harus 

melakukan perbaikan diberbagai bidang yang ada dalam perusahaannya maupun hasil 

produk yang ditawarkan, misalnya suatu perusahaan mengeluarkan cellular phone 

yang biasa digunakan unuk internetan, 3G, kamera, juga konten-konten menarik 

lainnya, perusahaan juga mengeluarkan produk cellular phone yang murah tetapi 

berkualitas. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan konsumen sehingga konsumen 

tertarik untuk menggunakan produk tersebut. 

Suatu perusahaan juga harus memperbaiki system kinerjanya dalam bentuk 

pelayanan terhadap para pengguna jasa telekomunikasi. Kualitas pelayanan terhadap 

customer merupakan salah satu faktor terpenting yang tidak boleh diabaikan dalam 

usaha memajukan perusahaan dan dan meningkatkan kredibilitas perusahaan dimata 

masyarakat khususnya masyarakat penggunan jasa telekomunikasi, karena dengan 

tingginya kualitas pelayanan terhadap pelanggan akan menarik pengguna jasa untuk 
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menggunakan jasa-jasa perusahaan tersebut sehingga perusahaan akan berkembang 

dari hari ke hari. 

Para pelaku bisnis bersaing untuk memenangkan persaingan dengan hasil 

maksimal, tidak terkecuali PT. Telekomunikasi Indonesia Kandatel Semarang yang 

bergerak dibidang jasa telekomunikasi turut serta dalam persaingan tersebut. 

Berbagai strategi dan inovasi dilakukan untuk memperbaiki produknya sekaligus 

sekaligus memperkokoh kemampuan daya saingnya. Telkom merangkul kekuatan 

dan teknologi tersebut dengan cara signifikan dalam melakukan perubahan-perubahan 

fisik yang diperlukan dalam memperbaharui produk dan jasa pelayanan yang mereka 

tawarkan. Tidak bisa dipungkiri perusahaan lain dalam bidang yang sama juga 

menawarkan produk yang dibutuhkan masyarakat dengan pelayanan yang berkualitas. 

PT TELKOM Memperkenalkan telkomnet instant sebagai jasa layanan internet bagi 

pengguna telepon tanpa repot bisa langsung diakses seperti menelepon biasa. Jasa 

lain adalah penyediaan jaringan komunikasi broadband untuk kawasan tertentu yang 

bisa digunakan untuk tv kabel atau jaringan internet dengan kabel seperti speedy. PT 

TELKOM juga menawarkan telepon genggam yaitu Flexi yang menawarkan pulsa 

jauh lebih murah dan hemat dari perusahaan sejenis di industri komunikasi bergerak, 

dan masih banyak lagi produk dan jasa pelayanan yang diberikan oleh PT. TELKOM. 

Didalam kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pengguna jasa 

telekomunikasi sangat mengharapkan akan tingginya kualitas pelayanan. Bahkan 

dikalangan masyarakat saat ini berlaku prinsip “pengguna jasa telekomunikasi 

bersedia untuk membayar lebih asalkan pelayanan yang diperoleh sesuai dengan yang 

diharapkan”. Kondisi demikian merupakan suatu peluang yang dapat dimanfaatkan 

oleh seluruh pelaku bisnis. Namun hal tesebut baru bisa dilaksanakan dengan baik 

apabila para pelaku bisnis memahami kata kuncinya yaitu kualitas pelayanan. Dengan 

semakin tingginya kualitas pelayanan akan menciptakan kepuasan tewrhadap 

pengguna jasa telekomunikasi, sehingga pada akhirnya akan membentuk daya saing 

yang tinggi dan berkelanjutan. 
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Kualitas pelayanan harus menjadi kepedulian seluruh pihak yang terlibat di 

PT Telekomunikasi Indonesia Kandatel Semarang baik yang berada ditingkat 

pelaksana maupun pimpinan sesuai dengan peranannya. Komitmen untuk 

memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggan digelar pada strategi 

manjemen perusahaan, sehingga setiap pegawai harus memandang, memelihara dan 

meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan seperti menampung seluruh keluhan 

pelanggan, memecahkan masalah yang berhubungan dengan produk yang digunakan 

pelanggan serta memberi informasi tentang produk yang ditawarkan menjadi sesuatu 

yang penting dalam perusahaan untuk mempertahankan pelanggan menggunakan 

produk yang ditawarkan perusahaan tersebut. 

Bedasarkan uraian diatas maka penulis ingin menggambarkan dan 

menguraikan “Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Customer Care pada PT 

Telekomunikasi Indonesia Kandatel Semarang”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka harus dibuat suatu 

perumusan masalah untuk mempermudah pengumpulan data dan penggambaran yang 

terarah. 

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah: 

“Bagaimana upaya Customer Care PT Telekomunikasi Indonesia Kandatel Semarang 

meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap para pengguna jasa telekomunikasi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Operasional 

Untuk mengetahui berbagai upaya yang ditempuh oleh Customer Care PT. 

Telekomunikasi Indonesia Kandatel Semarang dalam meningkatkan kualitas 

pelayanannya terhadap para pengguna jasa telekomunikasi. 
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2. Tujuan Individual 

· Untuk memenuhi salah satu syarat dalam meperoleh sebutan Ahli Madya 

(A.Md) dalam bidang Manajemen Administrasi. 

· Untuk mengetahui kesesuaian antara teori yang diperoleh di perguruan 

tinggi dengan kenyataan yang ada dalam praktek. 
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