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ABSTRAK 
ARIANE HARTOYO, D 1206587, PELAYANAN CUSTOMER SERVICE DAN 

KEPUASAN PELANGGAN (Pengaruh pelayanan customer service terhadap 

kepuasan pelanggan loyal di Telkomsel Grapari Solo bulan Oktober tahun 2009). 

 
Saat ini kebutuhan terhadap komunikasi terus meningkat. Maka meningkat dan 
bertambah pula perusahaan yang bergerak di bidang operator. Dengan semakin 
banyaknya jaringan operator saat ini, maka timbullah persaingan antar jaringan 
tersebut yang berlomba-lomba untuk menarik dan menjadikan pelanggan loyal 
dengan cara mereka masing-masing di setiap kota. Sebagai contoh di kota Solo saat 
ini begitu marak persaingan tersebut ditandai dengan banyaknya operator. Dari 
berbagai operator yang saat ini lebih fokus melaksanakan strategy untuk menarik 
pelanggan dan menjadikannya loyal dengan menurunkan tarif produk jasanya 
serendah mungkin terdapat strategy lain untuk menjadikan pelanggan puas yaitu 
dengan lebih meningkatkan pelayanan dan kualitas jasanya. Salah satu operator yang 
sampai saat ini tidak menurunkan tarif produk jasanya serendah mungkin tetapi lebih 
fokus kepada pelayanan dan kualitas jasanya adalah operator Telkomsel. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan customer 
service Telkomsel grapari solo dan kepuasan pelanggan akan pelayanan yang 
diberikan grapari Telkomsel Solo. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif dengan tujuan 
untuk menggambarkan keadaan subyek dan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-
fakta yang tampak. Sedangkan untuk menunjang penelitian ini diperoleh melalui 
observasi, wawancara dan studi dokumen. Untuk tehnik pengambilan sample yang 
digunakan adalah tehnik purposive sampling dengan penentuan key person sebagai 
informan terpilih dalam penelitian. Key person dalam penelitian ini adalah supervisor 
customer service, customer service, petugas back office dan pelanggan. Kemudian 
pada tahapan analisis kajian menggunakan pendekatan model analisis interaktif yang 
merupakan tehnik untuk verifikasi informasi dan data yang diperoleh. 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan customer service 
Telkomsel grapari solo yang diberikan adalah kualitas pelayanan petugas customer 
service yang meliputi kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan. Harapan 
dan keinginan pelanggan yaitu keinginan untuk dilayani dengan cepat dan tepat atas 
solusi permasalahan pelanggan, kenyamanan dalam menunggu antrian, dan 
keramahan dari petugas customer service kepada pelanggan sesuai dengan kenyataan 
yang diterima bahwa pelanggan sudah dilayani sesuai dengan harapan dan keinginan 
mereka yaitu pelanggan sudah mendapat pelayanan yang cepat dan tepat atas keluhan 
yang disampaikan tanpa menunggu lama, keramahan dari petugas customer service 
yang ditunjukan dengan intonasi yang bersahabat, selalu menyambut pelanggan 
dengan jabat tangan, kenyamanan tempat antrian yang membuat pelanggan merasa 
aman dan tidak bosan menunggu selama antrian karena terdapat buku bacaan dan 
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minuman gratis yang disediakan. Hal tersebut menjadikan pelanggan mencapai 
kepuasan atas pelayanan yang diperoleh.  
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

ARIANE HARTOYO, D 1206587, SERVICES CUSTOMER SERVICE AND 

CUSTOMER SATISFACTION (The influence of customer service satisfaction 

service loyal customers in Telkomsel GraPARI Solo in October 2009). 

 

At present the need for communication continues to increase. Then increases and also 

increases a company engaged in the service sector. As more and more network 

operators today, so it has the competition between the networks vying to attract loyal 

customers and make their way each in every city. For example in the city of Solo is 

so rampant during the competition was marked by the number of operators. Of the 

various operators currently conducting more focused strategy to attract customers and 

make them loyal to reduce tariffs to a minimum service products there is another 

strategy to make customers satisfied is to further improve the service and service 

quality. One operator who until now did not lower rates as low as possible services 

products but more focused on service and quality of service is the operator 

Telkomsel. 

The purpose of this study is to determine service GraPARI Telkomsel Solo customer 

service and customer satisfaction solo to the services provided GraPARI Telkomsel 

Solo.  

The method used in this study is diskriptif methods with the aim to describe the state 

of the subject and the object under investigation based on facts that appear. Whereas 

for supporting this research obtained through observation, interviews and document 

studies. For the sample taking technique used was purposive sampling technique by 

determining the key person elected as an informant in the study. Key persons in this 

study is a customer service supervisor, customer service, back office staff and 

customers. Later studies in the analysis stage using a model approach to interactive 

analysis techniques to verify the information and data obtained.  

Based on research results show that the service customer service GraPARI solo 

Telkomsel is the quality of service provided the customer service that includes speed, 

accuracy, friendliness and comfort. Customers' expectations and desires are the desire 

to be served quickly and precisely on the problem customer solutions, comfort in the 

waiting queue, and the friendliness of customer service to customers in accordance 

with the accepted fact that customers are served in accordance with their wishes and 

wants of customers have received service quickly and accurately the complaints 

without a long wait, friendliness of customer service shown by intonation in a 

friendly, always greet customers with a handshake, a queue of comfort that makes 

customers feel safe and not get bored waiting for the queue because there are reading 
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books and free drinks provided. This makes customer satisfaction for services 

received. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Era globalisasi seperti sekarang ini teknologi komunikasi dan informasi 

telah menjadi peralatan yang sangat efektif untuk membantu aktivitas manusia. 

Teknologi komunikasi merupakan sarana yang mutlak diperlukan dalam 

melakukan segala kegiatan. Perkembangan teknologi komunikasi yang cepat 

semakin memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Tanpa adanya dukungan 

dari teknologi komunikasi, semua kegiatan atau aktivitas akan banyak mengalami 

hambatan. Kebutuhan seseorang terhadap komunikasi terus meningkat, hal ini 

ditandai dengan semakin tingginya tingkat penjualan alat komunikasi. 

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah mendominasi 

pembangunan bangsa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, sektor komunikasi 

menjadi bagian penting untuk pengembangan industri nasional. Akibatnya, 

tumbuh satu bisnis baru yang dalam lingkup sektor telekomunikasi yaitu jaringan 

operator. 

Saat ini kebutuhan terhadap komunikasi terus meningkat. Maka meningkat 

dan bertambah pula perusahaan yang bergerak di bidang operator. Dengan 

semakin banyaknya jaringan operator saat ini, maka timbullah persaingan antar 

jaringan tersebut yang berlomba-lomba untuk menarik dan menjadikan pelanggan 

loyal dengan cara mereka masing-masing di setiap kota. Sebagai contoh di kota 
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Solo saat ini begitu marak persaingan tersebut ditandai dengan banyaknya 

operator di kota Solo yaitu Telkomsel, Exelcomindo, Indosat, Esia, Axis, Telkom 

Flexi, 3 , Mobile 8, dan yang terakhir adalah Smart. Dimana masing-masing 

perusahaan yang bergerak di bidang operator tersebut berusaha menarik minat 

masyarakat dengan strategi mereka. 

Persaingan antar jaringan selular tersebut diwarnai dengan usaha mereka 

untuk merebut pelanggan dan menjadikannya loyal. Caranya pun beragam, ada 

yang menurunkan tarif dan ada yang lebih meningkatkan terhadap kualitas jasa 

dan pelayanan jasa. Strategi tersebut tidak lebih untuk menarik pelanggan dan 

menjadikannya puas. 

Strategy yang banyak diminati perusahaan operator untuk menghadapi 

persaingan dalam  menarik pelanggan dan menjadikannya loyal saat ini adalah 

dengan menurunkan tarif produk jasa mereka. Excelcomindo dengan produknya 

kartu selular XL prabayar dan pascabayar menurun tarifnya hingga Rp.01/detik, 

Indosat dengan produk jasanya yang murah Im3 menurunkan tarifnya hingga Rp. 

0,01/detik, Bakrie telecom dengan produknya Esia dengan paket bundling dengan 

handsetnya Rp.299.000, Axis dengan paket murahnya Rp.60/menit, Telkom 

dengan produknya flexi untuk CDMA dengan tarif murah Rp.49/menit, 3 dengan 

paket murahnya Rp.1000/jam, Mobile 8 dengan produknya Freen dengan tarif 

murahnya Rp.540 sesama 1 jam dan SMS  350 dan yang terakhir SMART dengan 

paket murahnya telpon suka-suka Rp.10/detik. 

Dari berbagai operator yang saat ini lebih fokus melaksanakan strategy 

untuk menarik pelanggan dan menjadikannya loyal dengan menurunkan tarif 
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produk jasanya serendah mungkin terdapat strategy lain untuk menjadikan 

pelanggan puas yaitu dengan lebih meningkatkan pelayanan dan kualitas jasanya. 

Salah satu operator yang sampai saat ini tidak menurunkan tarif produk jasanya 

serendah mungkin tetapi lebih fokus kepada pelayanan dan kualitas jasanya 

adalah operator Telkomsel. Walaupun Telkomsel tidak menurunkan produk 

jasanya serendah mungkin pelanggan Telkomsel terbanyak dibanding pelanggan 

operator lain. Hal ini berdasar pada  sumber di bawah  yang menyatakan bahwa 

pelanggan yang menggunakan jasa Telkomsel adalah pelanggan terbanyak 

dibanding pelanggan operator yang lain. Gambaran peringkat operator 

telekomunikasi Indonesia sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel jumlah pelanggan seluler di Indonesia 
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semester I tahun 2009 sebagai berikut
1
: 

Sebaran pelanggan seluler di Indonesia semester I/2009 berdasarkan lisensi  

Layanan Pelanggan 

GSM 

Telkomsel 76,01 juta 

Indosat  28,9 juta 

XL 24,67 juta 

Axis 5 juta 

Tri 6,4 juta 

CDMA 

TelkomFlexi 13,49 juta 

Esia 8,90 juta 

StarOne0,57 juta Hepi 0,3 juta 

Fren 2,7 juta  

Smart >2 juta  

Ceria 0,78 

Perkiraan pelanggan 169,72 juta 

 

Pandangan Telkomsel ini  melihat bahwa dengan meningkatkan pelayanan 

jasa yang diberikan dengan pertimbangan bahwa konsumen memang harus 

dipuaskan, sebab kalau mereka tidak puas maka akan meninggalkan perusahaan 

walaupun tarif produk jasa sangat murah
2
.  

Fokus penelitian ini adalah pengguna Telkomsel yang loyal dan Customer 

Service Telkomsel, saat ini pelanggan Telkomsel adalah yang terbesar di 

Indonesia  dan Operator Telkomsel adalah operator yang menghadapi maraknya 

persaingan  dengan menggunakan cara ”meningkatkan pelayanan” dengan moto 

mereka ”Leading in Service” di tengah persaingan dimana para operator yang lain 

                                                 

1
 “Laporan keuangan operator semester I/2009 dan kompilasi data Bisnis Indonesia” 

http://web.bisnis.com /artikel/2id2587.html.28/12/2009/10.00 
2
 www.telkomsel.co.id.10/04/2009/10.00 
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menggunakan cara dengan menurunkan tarif telpon dan sms sangat murah, yang 

akan membuat pelanggan tertarik terlebih dahulu dengan tarif operator yang 

murah. Tapi Telkomsel memberikan pelayanan yang lebih tanpa harus 

menurunkan tarif telponnya. Maka dari itu untuk memberikan pelayanan kepada 

pelanggan Telkomsel mendirikan Grapari. Fokus dari kantor pelayanan ini adalah 

untuk melayani pelanggannya, di mana untuk memberikan pelayanan yang 

memuaskan bagi pelanggan maka Grapari Telkomsel membentuk divisi customer 

service. Customer service Telkomsel berfungsi untuk berinteraksi secara langsung 

kepada konsumen yang membutuhkan pelayanan dari pihak perusahaan. 

Tujuannya adalah untuk memberikan informasi bagi konsumen sekaligus 

meningkatkan pelayanan bagi konsumen sehingga dalam jangka panjang dapat 

menciptakan keunggulan kompetitif secara terus-menerus terhadap merek ataupun 

produk perusahaan.  

Salah satu kantor pelayanan Telkomsel ada di Kota Solo yang disebut 

Grapari Telkomsel Solo. Di kantor pelayanan ini terdapat 14 Customer Sevice 

Officer dan seorang Supervisor Operation yang akan membantu pelanggan dalam 

menghadapi segala masalah yang berhubungan dengan penggunaan jasa 

Telkomsel. Pelayanan Telkomsel ini mempunyai moto “Leading in Service” yang 

selalu mengedepankan kebutuhan pelanggan dengan memberikan pelayanan 

terbaik. Petugas Customer Service dalam melayani pelanggan harus mengetahui 

konsep-konsep dalam pelayanan pelanggan dengan mengetahui tentang kepuasan 

pelanggan dan mengetahui harapan pelanggan dan menyelesaikan problem-

problem atas masalah pelanggan. Maka dari itu para petugas officer selalu 
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diberikan briefing oleh supervisor mereka setiap selesai pelayanan atas apa yang 

terjadi setiap hari saat menghadapi pelanggan. Hal tersebut berfungsi agar 

Telkomsel dalam memberikan pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan. 

Kecepatan, keramahan, kenyamanan, dan bahasa yang digunakan mudah 

dimengerti oleh pelanggan selalu diterapkan di Telkomsel Grapari Solo untuk 

memenuhi harapan pelanggan dan menjadikannya pelanggan yang puas akan 

pelayanan yang diberikan Telkomsel. Dengan memberikan pelayanan terbaik 

untuk pelanggan maka akan banyak manfaat yang akan diperoleh oleh 

Telkomsel
3
.  

Strategy operator Telkomsel dengan meningkatkan pelayanan dan kualitas 

jasa menjadi lebih unggul dibandingkan dengan operator lain yang lebih fokus 

pada penurunan tarif produk jasa. Strategy pelayanan yang lebih baik ini 

dilupakan oleh operator lain bahwa pelanggan tidak hanya membutuhkan tarif 

yang murah saja tetapi juga membutuhkan pelayanan yang bagus serta kualitas 

produk jasa yang bagus sehingga saat pelanggan menggunakan jasa dan produk 

jasa mereka merasa puas dan pada akhirnya menjadikan pelanggan yang loyal 

sebab mempertahankan pelanggan lebih sulit daripada menarik pelanggan baru. 

Telkomsel dengan memperhatikan pelayanan mempunyai tujuan untuk 

mempertahankan pelanggan menjadi pelanggan yang loyal. Berikut adalah 

presentase jumlah pelanggan yang loyal dari total jumlah pelanggan di Kota Solo. 

 

                                                 

3
 Ibid. 
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Presentase Jumlah Pelanggan Loyal Telkomsel  Periode 2009 

Di Kota Solo
4
 

Jumlah Pelanggan Telkomsel 

Solo 

Presentase Jumlah pelanggan yang loyal dari 

Jumlah Total Pelanggan Telkomsel 

1.463.331 

 

70 % 

 

B. Rumusan Masalah  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimanakah  pelayanan customer service Telkomsel grapari solo 

2. Bagaimanakah kepuasan pelanggan yang loyal atas pelayanan grapari 

Telkomsel Solo 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk  

1. Mengetahui bagaimanakah pelayanan customer service Telkomsel grapari 

solo 

2. Mengetahui kepuasan pelanggan yang loyal atas pelayanan grapari Telkomsel 

di tengah maraknya persaingan operator selular.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Telkomsel 

Sebagai bahan evaluasi perusahaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi pelanggan dalam usaha untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 

 

                                                 

4
 Telkomsel Dokumen,  Aplikasi Pelaporan Customer Based Telkomsel, 2009  
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2. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi 

mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama di 

masa yang akan datang. 

E. Tinjauan Pustaka 

I. Komunikasi 

Komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir dan 

selama proses kehidupannya, manusia akan selalu terlibat dalam tindakan-

tindakan komunikasi. Tindakan komunikasi dapat terjadi dalam berbagai 

konteks kehidupan manusia, mulai dari kegiatan yang bersifat individual, di 

antara dua orang atau lebih, kelompok, keluarga, organisasi, atau melalui 

media massa. Tindakan komunikasi dapat dilakukan secara verbal, non verbal, 

langsung atau tidak langsung. 

Definisi  komunikasi yg paling sederhana adalah proses penyampaian 

pesan dari komunikator pada komunikan dengan tujuan tertentu. Harold 

Laswell,  mendefinisikan komunikasi sebagai : who says (pelaku komunikasi 

pertama yang punya inisiatif sebagai sumber), what in ( isi informasi yang 

disampaikan), which channel (alat atau saluran penyampaian informasi), to 

whom with what effect (hasil yang terjadi pada diri penerima)
5
. Formula 

                                                 

5
 Sasa Djuarsa Sendjaja, Pengantar Komunikasi (Jakarta, Universitas Terbuka, 1993) hlm. 60 
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Lasswell tersebut secara sederhana dapat digambarkan dalam model sebagai 

berikut
6
: 

Model komunikasi Harold D Lasswell 

 

Gambar 1.1 Model Komunikasi  

Model komunikasi menurut Lasswell ini menunjukan bahwa pihak 

pengirim pesan mempunyai keinginan mempengaruhi pihak penerima. 

Dalam kegiatan atau proses komunikasi dapat berlangsung dalam 

beberapa tingkatan. Tingkatan tersebut dinamakan tingkatan proses 

komunikasi yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

II. Tingkatan Proses Komunikasi 

Menurut Denis McQuail (1987) secara umum kegiatan atau proses 

komunikasi dalam masyarakat dapat berlangsung dalam beberapa tingkatan 

sebagai berikut 
7
: 

1) Komunikasi intra-pribadi (Intrapersonal communication) 

Yakni proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang, berupa 

proses pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem syaraf. 

2) Komunikasi antar-pribadi  

                                                 

6
 Ibid. 

7
 Ibid. hlm. 39 

Siapa   Mengatakan 

apa 

Dengan saluran 

apa 

Kepada 

siapa 

Dengan 

akibat apa 
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Kegiatan komunikasi yang dilakukan secara langsung antara seseorang 

dengan orang lain. Corak komunikasinya bersifat pribadi dalam arti 

pesan atau informasi yang disampaikan hanya ditujukan untuk 

kepentingan pribadi para pelaku komunikasi yang terlibat.  

3) Komunikasi dalam kelompok 

Kegiatan komunikasi yang berlangsung diantara anggota suatu 

kelompok. Pada tingkatan ini tiap individu yang terlibat masing-

masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam 

kelompok. Pesan yang disampaikan menyangkut kepentingan 

kelompok.  

4) Komunikasi antar kelompok/asosiasi 

Kegiatan komunikasi yang berlangsung antara suatu kelompok dengan 

kelompok lainnya, atau antara asosiasi dengan asosiasi lainnya. 

Jumlah pelaku yang terlibat dalam komunikasi jenis ini boleh hanya 

dua orang atau beberapa orang. Masing-masing membawakan peran 

dan kedudukannya sebagai wakil dari kelompok/asosiasinya masing-

masing. Pesan yang disampaikan menyangkut kepentingan 

kelompok/asosiasi. 

5) Komunikasi organisasi 
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Kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi dan komuniksi antar 

organisasi. Sifat komunikasinya lebih formal dan lebih mengutamakan 

prinsip-prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan komunikasinya. 

6) Komunikasi dengan masyarakat luas 

Fokus pada skripsi ini yang bertema pengaruh pelayanan customer service 

terhadap kepuasan pelanggan yang loyal, maka untuk tingkatan proses 

komunikasinya dalam teori menggunakan tingkatan komunikasi interpersonal 

(Komunikasi antar pribadi). Untuk penjelasannya secara terperinci mengenai 

komunikasi tersebut dapat diuraikan dalam sub bab berikut ini: 

1. Komunikasi Interpersonal 

Pengertian komunikasi Interpersonal 

Kita dapat memahami makna atau pengertian dari komunikasi 

interpersonal dengan mudah jika sebelumnya kita sudah memahami makna 

atau pengertian dari komunikasi intrapersonal. Seperti menganonimkan saja, 

komunikasi intrapersonal dapat diartikan sebagai penggunaan bahasa atau 

pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Jadi dapat diartikan 

bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang membutuhkan 

pelaku atau personal lebih dari satu orang. R Wayne Pace mengatakan bahwa 

“komunikasi interpersonal” adalah Proses komunikasi yang berlangsung 

antara 2 orang atau lebih secara tatap muka
8
. 

                                                 

8
 R Wayne Pace, “Komunikasi Interpersonal” http://apadefinisinya.blogspot.com/2009/01/komunikasi-

interpersonal.html.28/04/2009/10.00 
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Komunikasi Interpersonal menuntut berkomunikasi dengan orang lain. 

Komunikasi jenis ini dibagi lagi menjadi komunikasi diadik, komunikasi 

publik, dan komunikasi kelompok kecil. 

Komunikasi Interpersonal juga berlaku secara kontekstual bergantung 

kepada keadaan, budaya, dan juga konteks psikologikal. Cara dan bentuk 

interaksi antara individu akan tercorak mengikuti keadaan-keadaan ini.  

Komunikasi antarpribadi sangat potensial untuk menjalankan fungsi 

instrumental sebagai alat untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain, 

karena kita dapat menggunakan kelima alat indera kita untuk mempertinggi 

daya bujuk pesan yang kita komunikasikan kepada komunikan kita. Sebagai 

komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi 

antarpribadi berperan penting hingga kapanpun, selama manusia masih 

mempunyai emosi. Kenyataannya komunikasi tatap-muka ini membuat 

manusia merasa lebih akrab dengan sesamanya, berbeda dengan komunikasi 

lewat media massa seperti surat kabar, televisi, ataupun lewat teknologi 

tercanggih pun. 

Komunikasi interpersonal memegang peranan penting untuk mencapai 

keberhasilan pemasaran. Dalam konsep pemasaran, yang dimaksud dengan 

sasaran komunikasi adalah calon konsumen dan mereka yang telah menjadi 

konsumen ataupun pelanggan. Dengan kata lain, perusahaan mengarahkan 

komunikasi untuk menjaring calon konsumen mereka dengan tetap 

mempertahankan para pelanggan dengan cara memuaskan mereka. 
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Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari pada pelaku yang 

terlibat. Kegiatan akan berlangsung baik apabila pihak-pihak yang 

berkomunikasi sama-sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian 

yang sama terhadap topik pesan yang dikomunikasi itu. Pokok pengertian dari 

ilmu komunikasi adalah pengertian yang diciptakan oleh mereka yang saling 

berkomunikasi. Mengenai ilmu komunikasi oleh beberapa ilmuan ada yang 

menyebutkan sosial komunikasi atau komunikasi sosial oleh karena 

menyangkut kepada kegiatan  komunikasi antar homo socius. Manusia tidak 

dapat hidup sendiri dan selalu memerlukan kehadiran manusia lain untuk 

diajak berkomunikasi. Maka dari itu sebuah perusahaan membutuhkan peran 

seorang Public Relations yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk 

menyampaikan informasi mengenai perusahaan yang diwakili kepada si 

penerima pesan. Adapun untuk penjelasan mengenai Public Relations adalah 

sebagai berikut : 

2. Public Relations 

Humas kependekan dari hubungan masyarakat. Hal ini seringkali 

disederhanakan sebagai sebuah terjemahan dari istilah Public Relations (PR). 

Sebagai ilmu pengetahuan, PR masih relatif baru bagi masyarakat Indonesia. 

PR sendiri merupakan gabungan berbagai ilmu dan termasuk dalam jajaran 

ilmu-ilmu sosial seperti halnya ilmu politik, ekonomi, sejarah, psikologi, 

sosiologi, komunikasi dan lain-lain. 

1) Pengertian Public Relations 
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Public Relations adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan 

komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara 

suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai 

tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian
9
 

2) Konsep Public Relations 

Konsep Public Relations berkenaan dengan menciptakan 

pemahamantimbal balik antara organisasi yang bersangkutan dengan 

khalayaknya
10

 

3) Peranan Petugas Humas/Public Relations 

Terdapat 4 peranan petugas humas, sebagai berikut
11

 : 

a. Expert Preciber Communication 

PR dianggap seorang ahli yang menasehati pimpinan 

perusahaan atau organisasi 

b. Problem Solving 

Peranan PR sebagai fasilitator dalam proses pemecahan 

masalah 

c. Communication Facilitator 

Peranan petugas humas sebagai fasilitator komunikasi antara 

perusahaan atau organisasi dengan dengan publik. 

d. Technician Communication 

                                                 

9
 Frank Jefkins, Public Relations (Jakarta, Erlangga, 1992) hlm. 9  

10
 Ibid. hlm. 51 

11
 Frida Kusumastuti, Dasar-Dasar Humas (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 24 
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Petugas humas sebagai pelaksana teknis komunikasi. 

Menyediakan layanan di bidang teknis 

Tugas lain yang sama pentingnya dengan seorang public relations dalam 

sebuah perusahaan dalam menjalankan komunikasi dengan komunikan dan 

berperan juga dalam menjalankan tugas dan fungsi Public Relations adalah 

Customer Service. Kegiatan Customer service di dalam dunia bisnis 

khususnya dunia bisnis jasa adalah sangat dominan di dalam membuat image 

dan citra positif, dalam hal ini  menarik pelanggan yang sudah ada agar tetap 

selalu datang, menampung segala keluhan dan saran dari pelanggan untuk 

kemajuan dan perkembangan perusahaan. Penjelasan mengenai customer 

service dalam berkomunikasi interpersonal beserta tugas dan fungsinya akan 

dijelaskan pada bagian di bawah ini: 

3. Customer Service 

Sukses besar yang diperoleh suatu perusahaan adalah mendapatkan 

pelanggan, sehingga pelanggan dianggap perlu mendapatkan pelayanan 

terbaik. Kegiatan Customer service di dalam dunia bisnis khususnya dunia 

bisnis jasa adalah sangat dominan di dalam membuat image dan citra positif, 

dalam hal ini  menarik pelanggan yang sudah ada agar tetap selalu datang, 

menampung segala keluhan dan saran dari pelanggan untuk kemajuan dan 

perkembangan perusahaan.  

Customer Service diartikan sebagai pihak yang langsung 

menjembatani antara pelanggan dengan perusahaan, dalam hubungannya de-
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ngan transaksi atau operasional sehari-hari
12

. 

1) Peran Customer Service 

Ada beberapa peran strategis yang dimiliki oleh Customer 

Service adalah sebagai berikut
13

:. 

Pertama, Customer Service membantu perusahaan untuk 

dapat mempertahankan pelanggan mereka. Pilihan yang banyak 

tersedia membuat pelanggan mudah berpindah ke penyedia 

layanan lain. Peran CS akibatnya sangat strategis dalam 

menanggulangi migrasi pelanggan. 

Kedua, Customer Service membantu perusahaan dalam 

membentuk image yang baik di mata pelanggan. Seorang 

Customer Service harus mencerminkan nilai-nilai yang ingin 

ditampilkan oleh perusahaan.  

2) Tingkatan Customer Service 

Perusahaan harus dapat membentuk pasukan Customer 

Service-nya dengan lebih baik. Ada tiga tingkatan Customer 

Service yang harus dinilai oleh perusahaan
14

: Bad Customer 

Service, Fine Customer Service dan Caring Customer Service . 

                                                 

12
 Rosenelly, “Peran Customer Service Dalam Memuaskan Pelanggan” 

http://rosnelly.wordpress.com/2008/08/25/peran-costumer-service-dalam-memuaskan-

pelanggan.15/01/2010 
13

 Ibid. 
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Bad Customer Service adalah Customer Service yang selalu 

membuat pelanggan pergi. Customer Service dengan ciri-ciri ini 

selalu melayani dengan setengah hati, tidak berempati dan tidak 

melihat pelanggan sebagai aset yang berharga. Tingkatan kedua 

adalah Fine Customer Service . Customer Service pada 

tingkatan ini selalu memberikan pelayanan dalam bentuk standar 

dan hanya berupaya mencapai titik minimum dari standar 

pelayanan. Customer Service ini hanya mampu memberikan 

kepuasan sesaat kepada pelanggan dan sebenarnya masih 

memiliki peluang untuk terjadinya eksodus pelanggan. Yang 

paling baik tentu saja adalah Caring Customer Sevice . 

Customer Service pada tingkatan ini selalu memberikan 

pelayanan melebihi apa yang diharapkan pelanggan. Mereka ini 

adalah Customer Service yang berempati kepada pelanggan. 

Agar dapat menjadi perusahaan yang berorientasi kepada 

kepuasan pelanggan, perusahaan harus memiliki Customer 

Service yang berada pada tingkatan tiga atau Caring Customer 

Service . Dalam hal ini, pengetahuan akan produk saja tidak 

cukup, tetapi mereka perlu memiliki keterampilan ( skills ) dan 

                                                                                                                                           

14
 Ibid. 
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sikap ( attitude ) yang positif pula. Customer service berfungsi 

untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Penjelasan 

pelayanan akan dijelaskan pada bagian di bawah ini. 

 

 

 

4. Pelayanan 

“Pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang 

diperlukan orang lain
15

. Untuk itu, salah satu strategi yang diambil adalah 

dengan menerapkan service excellence (pelayanan yang unggul).  

“Pelayanan adalah sarana untuk mengidentifikasi dan memenuhi superior need. 

Dengan kata lain layanan konsumen dapat menjadi pusat keuntungan perusahaan 

(Lytle, 1996:117)”16. 

Pelayanan yang unggul (service excellence) adalah suatu sikap atau 

cara karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Secara garis 

besar ada empat unsur pokok dalam konsep
17

, yaitu: “Kecepatan, Ketepatan, 

Keramahan, dan Kenyamanan”. Keempat komponen pokok tersebut 

merupakan satu kesatuan pelayanan yang terintegrasi, maksudnya palayanan 

atau jasa menjadi tidak unggul (exelent) bila ada komponen yang kurang. 

                                                 

15
 Muhammad Iqbal, Pelayanan yang memuaskan (Jakarta,PT. Elex Media Komputindo, 2004) hlm. 

53 
16

 John F. Lytle, Cara Jitu Memuaskan Pelanggan (What Do Your Customer Really Want),   

penterjemah Agus Sharno (Jakarta : Abdi Tandur, 1996) hlm. 117. 
17

 Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, Total Quality Manajemen (Yogyakarta, Andi Offset, 1998) 

hlm. 42 
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Untuk mencapai tingkat exellence, setiap karyawan harus memiliki 

keterampilan tertentu, diataranya berpenampilan baik dan rapi, bersikap 

ramah, memperhatikan gairah kerja dan sikap selalu siap untuk melayani, 

tenang dalam bekerja, tidak tinggi hati karena merasa dibutuhkan menguasai 

pekerjaannya, baik tugas yang berkaitan pada bagian atau departemennya 

maupun tugas lainnya, mampu  berkomunikasi dengan baik, bisa memahami 

bahasa isyarat pelanggan, dan memiliki kemampuan menangani keluhan 

pelanggan secara profesional. 

Membina hubungan pelanggan dapat dilakukan dengan berbagai 

kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan, antara lain adalah dengan adanya 

pelayanan yang baik atau dengan kebijakan lain yang ditetapkan perusahaan 

sesuai dengan jenis jasa yang ditawarkan kepada konsumen.  

5. Kualitas Pelayanan  

  Kualitas pelayanan adalah berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan dari pelanggan. Kualitas pelayanan merupakan tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Jadi, apabila jasa pelayanan 

yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa  pelayanan yang 

diterima melampaui harapan pelanggan maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal, sebaliknya jika jasa pelayanan yang 

diterima lebih rendah dari yang dihrapkan maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan buruk. 

Menurut Garvin dan Davis (dalam Tjiptono, 2004:41) merumuskan: 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 
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jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan
18

. 

 Pemberian kualitas pelayanan membutuhkan interaksi yang baik 

antara petugas atau pemberi pelayanan dengan pelanggan. Apabila pemberi 

layanan memberikan pelayanan dengan cara dan hasil yang baik, maka itu 

akan menimbulkan kesan yang baik pula. Pelanggan akan merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan. Unsur-unsur pokok dalam memberikan kualitas 

pelayanan yang dapat memuaskan konsumen adalah sebagai    berikut
19

 :   

a. Kecepatan  

Kecepatan di sini adalah kecepatan dalam memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada pengguna jasa. 

b. Ketepatan  

Ketepatan di sini adalah ketepatan waktu yang digunakan untuk melayani 

pengguna jasa apakah sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

c. Keramahan  

Keramahan di sini adalah keramahan dari para pemberi pelayanan yaitu 

para karyawan kepada semua konsumen. 

d. Kenyamanan  

Kenyamanan yang dimaksud di sini adalah para pemberi pelayanan yaitu 

para pegawai dapat memberikan rasa nyaman kepada para pengunjung.  

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan pelayanan yang 
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 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa (Yogyakarta, Andi Offset, 2004) hlm 41. 
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terintegrasi, maksudnya pelayanan atau jasa menjadi tidak bagus atau tidak 

memuaskan lagi bila ada komponen yang kurang. Untuk mencapai tingkat 

pelayanan yang optimal, setiap karyawan harus memiliki ketrampilan tertentu, 

diantaranya berpenampilan baik dan rapi, bersikap ramah, memperlihatkan 

gairah kerja dan sikap selalu siap untuk melayani, tenang dalam bekerja, tidak 

tinggi hati karena merasa dibutuhkan, menguasai pekerjaannya  baik tugas 

yang berkaitan pada bagian atau departemennya maupun bagian lainnya, 

mampu berkomunikasi dengan baik, bisa memahami bahasa isyarat (gesture) 

pelanggan dan memiliki kemampuan menangan keluhan pelanggan secara 

profesional. Dengan demikian upaya mencapai tingkat pelayanan yang 

optimal bukanlah pekerjaan yang mudah, akan tetapi bila hal tersebut dapat 

dilakukan maka perusahaan akan dapat meraih manfaat besar, terutama berupa 

kepuasan dan loyalitas pelanggan  yang besar. 

Lima dimensi dalam kualitas pelayanan adalah sebagai berikut
20

: 

a) Tangible : Ukuran yang digunakan pelanggan dalam 

menggunakan inderanya untuk menilai terhadap suatu 

pelayanan 

b) Reliability : Dimensi yang mengukur keandalan dari 

perusahaan dalam memberikan pelayanan terhadap 

pelanggannya. 
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 Tjiptono dan Diana. Loc.Cit 

20
 Iqbal. Op.Cit. hlm. 55 
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c) Responsiveness : Dimensi kualitas pelayananan dimana 

harapan pelanggan terhadap kecepatan pelayanan. 

d) Assurance : Dimensi kualitas pelayanan yang berhubungan 

dengan kemampuan perusahaan dan perilaku front line staf 

dalam menanamkan rasa percaya dan keyakinan kepada 

pelanggannya. 

e) Empathy : Dimensi kualitas pelayanan dengan melayani 

pelanggan dengan sepenuh hati. 

”Quality and customer satisfaction have long been recognized as playing 

a crucial role for success and survival in today’s competitive market”21 

 

Berdasarkan konsep-konsep yang telah dikemukakan yang 

menyangkut masalah kualitas pelayanan, maka yang disebut dengan kualitas 

pelayanan pada intinya adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan sebagai usaha memenuhi 

harapan pelanggan melalui kegiatan yang dilakukan sekelompok orang 

dengan landasan faktor material melalui sistem dan prosedur. 

Perusahaan memang harus menciptakan hubungan baik dengan 

konsumen, dan pada dasarnya tujuan utamanya adalah kepuasan konsumen, 

sebab kalau mereka tidak puas maka akan meninggalkan perusahaan dan 

menjadi konsumen pesaing, hal ini akan menyebabkan penurunan penjualan 

                                                 

21
 Yap Sheau Fen and KewMeiLian, “Service quality and customer’s satisfaction: 

Antecedents of customers’s Re Patronage Intentions” Sunway Academic Journal 4,  

www.sunway.edu.my/others/vol4/service_quality.06/01/2010/15.00 
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dan pada akhirnya akan menurunkan laba dan bahkan kerugian bagi 

perusahaan, maka dari itu perusahaan harus berusaha meningkatkan kepuasan 

pelanggannya. 

6. Kepuasan Pelanggan 

Suatu tujuan organisasi atau perusahaan akan tercapai dengan 

efektif apabila pelanggan puas. Konsumen yang puas cenderung 

berpotensi akan loyal terhadap produk dan produsen yang sama 

sehingga tujuan perusahaan akan tercapai.  

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang 

didapatkan seseorang dari membandingkan antara kinerja (atau hasil) 

produk yang dipersepsikan dengan ekspektasinya
22

. 

“Service satisfaction is a function of consumers’ experience and 

reactions to a provider’s behavior during the service encounter”
23

 

Tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 

dirasakan dengan harapan (Kotler, 1997)24. Dengan demikian, harapan pelanggan 

melatar belakangi mengapa dua organisasi pada jenis bisnis yang sama dapat 

dinilai berbeda oleh pelanggannya. Dalam konteks kepuasan pelanggan, 

umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa 

yang akan diterimanya. Harapan mereka dibentuk oleh pengalaman pembelian 

dahulu, komentar teman dan kenalannya serta janji dari perusahaan tersebut. 

                                                 

22
 Tim Marknesis,Customer Satisfaction and Beyond  (Yogyakarta, 2009) hlm. 11 

23
 Dayang Nailul Munna Abang Abdullah and Francine Rozario “Influence of Service and Product 

Quality towards Customer Satisfaction: A Case Study at the Staff Cafeteria in the Hotel Industry” 

www.waset.org/journals/waset. 06/01/2010/15.00 

24
 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT Prenhallindo,1997) Jilid I, hlm. 120 
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Harapan-harapan pelanggan ini dari waktu ke waktu berkembang seiring dengan 

semakin bertambahnya pengalaman pelanggan. 

Menurut Day (dalam Nasution, 2004:104) kepuasan atau 

ketidakpuasan konsumen adalah respon pelanggan terhadap evakuasi 

ketidaksesuaian yang dirasakan antar harapan sebelumnya dan kinerja actual 

produk yang dirasakan setelah pemakaiannya
25

. 

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya 

pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan 

kinerja atau hasil yang dirasakan. Karena pelanggan adalah orang yang 

menerima hasil pekerjaan seseorang atau suatu organisasi maka hanya 

merekalah yang dapat menentukan kualitasnya seperti apa dan hanya mereka  

yang dapat menyampaikan apa dan bagaimana kebutuhan mereka.  

Oleh karena itu kepuasan pelanggan merupakan prioritas paling utama 

dalam perusahaan, Walaupun perusahaan yang berfokus pada pelanggan 

berusaha mencapai kepuasan pelanggan yang tinggi, akan tetapi sasaran 

utamanya adalah peningkatan profitabilitasnya dengan cara meningkatkan 

kepuasan pelanggan yang dalam jangka panjang berusaha untuk menarik 

minat pelanggan untuk membeli kembali dan mencari konsumen baru. 

7. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan  

Kepuasan pelanggan akan pelayanan yang diberikan dapat diketahui 

dengan membandingkan pelayanan yang dirasakan dengan pelayanan yang 

diinginkan pelanggan. Dengan membandingkan pelayanan yang diinginkan 

pelanggan, akan diperoleh tingkat kepuasan dari pelanggan.  

 

Kepuasan pelanggan dapat diketahui setelah pelanggan menggunakan 
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produk dan jasa pelayanan. Dengan kata lain, kepuasan pelanggan merupakan 

evaluasi purnabeli atau hasil evaluasi setelah membandingkan apa yang 

dirasakan dengan harapannya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan adalah hasil (outcome) yang dirasakan atas penggunaan 

produk dan jasa, sama atau melebihi harapan yang diinginkan. Mencakup 

perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil yang dirasakan.  

8. Hubungan antara Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas pelanggan 

Loyalitas pelanggan atau customer loyalty merupakan kombinasi antara 

kemungkinan pelanggan untuk membeli ulang dari pemasok yang sama di 

kemudian hari dan kemungkinan untuk membeli produk atau jasa perusahaan 

pada berbagai tingkat harga
26

 

Apabila pelayanan sebuah perusahaan terhadap pelanggan dinilai baik dan 

dapat memenuhi kebutuhan pelanggan hingga pelanggan merasa terpuaskan 

maka akan menciptakan pelanggan yang nantinya akan loyal yang akan tetap 

menggunakan produk atau jasa sebuah perusahaan dan kemungkinan akan 

melakukan pembelian ulang. 

F. Kerangka Dasar Pemikiran 

Untuk memperjelas alur penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti 

memberikan gambaran tentang kerangka dasar pemikiran, yaitu sebagai berikut :  
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 M.N Nasution, Manajemen Jasa Terpadu, (Bogor, Ghalia Indah,2004) hlm. 104. 

26
 Marknesis. Op. Cit. hlm. 15 
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untuk mempertahankan 
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Keterangan : 

Telkomsel merupakan sebuah perusahaan jasa yang berupaya untuk 

mempertahankan pelanggan dengan memberikan pelayanan melalui petugas 

customer service dengan kualitas pelayanannya yaitu ketepatan. Kenyamanan, 

kecepatan dan keramahan. Dimana kualitas pelayanan tersebut merupakan unsur-

unsur pokok dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan 

sehingga menciptakan kepuasan pelanggan.  

Berdasarkan pada kerangka pemikiran maka untuk menjelaskan konsep-

konsepnya akan dijabarkan pada sub bab berikut dalam aplikasi konsep. 

G. Aplikasi konsep 

 Aplikasi konsep disini adalah untuk memberikan batasan-batasan yang 

jelas mengenai konsep yang digunakan 

Definisi konsep dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pelayanan 

Kepuasan pelanggan  

Ketepatan  Kenyamanan Kecepatan 

 Memenuhi kebutuhan, 

keinginan,harapan 

pelanggan 

Keramahan 
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Pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang 

lain
27

 

2. Customer Service diartikan sebagai pihak yang langsung menjembatani antara 

pelanggan dengan perusahaan, dalam hubungannya dengan transaksi atau 

operasional sehari-hari
28

 

Dalam memberikan pelayanannya agar dapat memenuhi harapan pelanggan 

maka terdapat unsur pokok pelayanan yang disebut kualitas pelayanan. 

“Kualitas pelayanan adalah kualitas yang dirasakan dan berbeda dari tujuan 

atau kualitas aktual; menjadi penilaian biasanya dilakukan dalam 

membangkitkan pelanggan ditetapkan. 

Unsur-unsur dalam kualitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan 

dan harapan pelanggan adalah
29

 : 

 

 

a. Kecepatan  

Kecepatan di sini adalah kecepatan dalam memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada pengguna jasa. 

b. Ketepatan  

Ketepatan di sini adalah ketepatan waktu yang digunakan untuk melayani 

pengguna jasa apakah sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

c. Keramahan  

                                                 

27
 Iqbal. Op. Cit. hlm. 53 
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 Rosenelly. Loc. Cit 
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Keramahan di sini adalah keramahan dari para pemberi pelayanan yaitu 

para karyawan kepada semua konsumen. 

d. Kenyamanan  

Kenyamanan yang dimaksud di sini adalah para pemberi pelayanan yaitu 

para pegawai dapat memberikan rasa nyaman kepada para pengunjung.  

Unsur-unsur kualitas dalam pelayanan yang diterapkan di grapari Telkomsel 

adalah sebagai berikut: 

a. Kecepatan  

Kecepatan pelayanannya adalah dalam menyelesaikan solusi atas 

permasalahan pelanggan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

dari telkomsel yaitu 1x24 jam paling lama jika tidak ada gangguan 

system dan solusi disampaikan langsung sesuai dengan permasalahan 

dan referensi yang tersedia(SOP, Deskripsi produk, deskripsi 

fitur,aplikasi dan sumber informasi lainnya) 

 

b. Ketepatan 

Ketepatan dalam memberikan informasi kepada pelanggan dengan 

memahami masalah terlebih dahulu kemudian baru memberikan solusi 

atau informasi dengan benar dan sesuai atas permasalahan pelanggan 

kepada pelanggan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

c. Keramahan 
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Keramahan yang diterapkan di grapari Telkomsel meliputi service 

attitude dan komunikasi yaitu seperti salam pembuka dan penutup, 

intonasi yang bersahabat serta volume suara yang memadai (tidak 

terlalu cepat maupun lambat), kemauan untuk membantu, dan sebagai 

pendengar yang baik. 

d. Kenyamanan 

Kenyamanan yang diterapkan adalah tempat dan system antrian. 

Tempat antrian dibuat sedemikian aman dan tenang dengan aqua gratis 

dan buku bacaan untuk para pelanggan yang menunggu antrian. Dan 

penampilan dari para petugas customer service yang rapi dalam 

menggunakan seragam . 

3. Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang didapatkan 

seseorang dari membandingkan antara kinerja (atau hasil) produk yang 

dipersepsikan dengan ekspektasinya Kepuasan pelanggan terjadi apabila 

kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan terpenuhi
30

. Kepuasan 

pelanggan dapat diketahui setelah pelanggan menggunakan jasa pelayanan. 

Dengan kata lain, kepuasan pelanggan merupakan evaluasi atau hasil evaluasi 

setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya. Dari 

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan adalah hasil (outcome) 

yang dirasakan atas penggunaan jasa, sama atau melebihi harapan yang 

diinginkan. Mencakup perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atau 
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hasil yang dirasakan. Kepuasan pelanggan dicapai apabila harapan, keinginan 

pelanggan sesuai dengan kenyataan yang diterima dari suatu pelayanan jasa. 

H. Metodelogi Penelitian  

Untuk melaksanakan penelitian diperlukan metode penelitian yang tepat untuk 

memberikan arahan, sekaligus menemukan hasil penelitian. Untuk itu penulis 

perlu menguraikan metode penelitian yang digunakan sebagai berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian berdasarkan pokok permasalahan yang 

telah disebutkan, maka penelitian ini menggunakan metode diskriptif. Untuk 

menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan objek yang diteliti, 

metode diskriptif dapat diartikan sebaagi pemecahan masalah yang akan 

diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek/objek 

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya
31

. 

Oleh karena itu penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah-

masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau 

masalah-masalah yang bersifat aktual dengan mengambil di objek penelitian 

yaitu pelanggan yang loyal memakai produk telkomsel. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Telkomsel Grapari Surakarta. 

3. Subyek Penelitian 
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Subyek dalam penelitian ini adalah informan terpilih yang merupakan 

key person dalam penelitian ini. Key person tersebut adalah orang-orang yang 

berada di di dalam Grapari Telkomsel Solo yaitu supervisor customer service, 

customer service, petugas back office dan pelanggan. Sedangkan untuk tehnik 

sampling yang digunakan adalah Purposive sampling
32

 yaitu menentukan 

sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data 

secara maksimal. 

4. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah : 

 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden 

melalui forum tanya jawab dengan narasumber atau informan penelitian. 

Informan dalam penelitian ini adalah SPV Customer Service, Customer 

Service, Back Office dan pelanggan. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari obyek penelitian melalui 

dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 
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 Prof Dr H Afifudin M.M, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2009) hlm. 
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 Ibid. hlm. 15 
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Dalam penelitian kualitatif tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik 

wawancara, observasi dan studi dokumentasi
33

 

a. Wawancara Mendalam dengan informan 

Adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu 

kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan percakapan yang 

mendalam yang diarahkan terhadap masalah  tertentu denga para informan 

yang dipilih untuk mendapatkan data yang diperlukan. Untuk panduan 

wawancara, data terlampir. 

b. Observasi 

Adalah metode pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam 

obyek penelitian. 

c. Studi dokumentasi  

Studi dokumentasi dalam hal ini adalah mendatangi lokasi penelitian dan 

meminta data-data kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini. Studi 

dokumen ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang diperlukan guna 

menunjang penelitian ini. 

6. Triangulasi Data  

”Triangulasi adalah penyilangan informasi yang diperoleh dari sumber 

sehingga hanya data yang abash yang digunakan untuk mencapai hasil 
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penelitian
34

. 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi sumber(data) yaitu menambah atau memperkaya data. 

Dalam penelitian ini, validitas data yang berbeda untuk pemasalahan  

yang sama seperti tampak pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2  Teknik Triangulasi Data 

7. Teknik Analisis Data 

Pada tahapan analisis, kajian menggunakan pendekatan Model Analisis 

Interaktif yang merupakan tehnik untuk verifikasi informasi dan data yang 

diperoleh (Miles & Huberman, 1994), teknik tersebut meliputi 3 hal, yaitu: 

a. Reduksi Data 

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi 

data yang dilaksanakan selama berlangsungnya proses penelitian dan 

mengatur data sedemikian sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir. 

 

b. Sajian Data 

Merupakan rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan risert 

dapat dilakukan dengan melihat penyajian data, maka peneliti akan dapat 
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mengerti apa yang akan terjadi serta analisa oleh tindakan lain yang 

berdasarkan pengertian tersebut. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Dari sajian yang telah tersusun maka selanjutnya peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa ketiga komponen tersebut akhirnya berbentuk 

interaksi dengan proses pengumpulan data yang menggunakan proses 

siklus. Aktivitas-aktivitas tersebut digambarkan sebagai berikut : 

Skema Model Analisis Interaktif 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Model Interaktif Data 

(sumber:www.digilib.ui.ac.id/file?file=digital/124822-T%20304...Metodologi..). 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI 

 

 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan 

Sajian Data 
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A. Sejarah dan Perkembangan PT. Telkomsel 

Sejarah TELKOMSEL dimulai dari instruksi MMPT dengan menugaskan 

PT Telkom untuk membangun GSM (Global System for Mobile Communication) 

pilot project pada bulan Oktober 1993. Dengan bekal instruksi tersebut di bulan 

November 1993, PT Telkom mengoperasikan GSM pilot project di pulau Batam 

dan pulau Bintan. Pada tanggal 31 Desember 1993, GSM pilot project ini 

merupakan era pertama dari sistem telekomunikasi GSM (Global System for 

Mobile Communication) di Indonesia dan pada bulan yang sama jangkauan 

diperluas sampai ke Pekanbaru dan Medan. Pada tanggal 28 Maret 1994, PT 

Telkom telah terdaftar sebagai anggota GSM-MoU sehingga secara resmi telah 

dapat melakukan kerjasama roaming secara Internasional dengan negara anggota. 

Pada tanggal 24 Agustus 1994, PT Telkom dan PT Indosat mendapatkan izin 

untuk mengoperasikan GSM (Global System for Mobile Communication) dengan 

status sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
35

. 

Tanggal 26 Mei 1995, Telkomsel didirikan dengan akte Notaris Nyonya 

Poerbaningsih Adi Warsito SH. Dan hari ini dijadikan sebagai tonggak kelahiran 

TELKOMSEL sampai sekarang pada tanggal 4 Agustus 1995, TELKOMSEL 

diberi izin mengoperasikan (BW=7,5 MHz) untuk memindahkan jaringan dari 

Telkom ke Telkomsel dan memulai komersialisasi di kota Medan. Pada tanggal 

11 Maret 1996, status TELKOMSEL  berubah dari PMDN menjadi PMA 

(Penanaman Modal Asing) setelah bergabungnya PTT Netherlands dan Setdco 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

Megacell Asia sebagai pemegang saham. Sehingga komposisi saham di 

TELKOMSEL  menjadi Telkom 42,72%, Indosat 35%, PTT Netherlands 17,28% 

Setdco 5%. TELKOMSEL telah melayani di 27 provinsi di nusantara 

TELKOMSEL  menjadi operator yang pertama di Asia dan diantara yang pertama 

di dunia untuk memperkenalkan sistem jasa GSM isi ulang untuk produk jasa pra 

bayar. Di awal 1998, TELKOMSEL menjadi operator pertama di Indonesia yang 

telah berhasil memasang 1000 BTS (Base Transciever Station) tersebar di seluruh 

tempat di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena Telkomsel ingin memberikan 

pelayanan maksimal pada pelanggan sehingga pada awal tahun 1999 

TELKOMSEL berhasil mencapai 1 juta pelanggan dan pada tahun 2000 KPN 

membeli saham Setdco sebesar 5% dengan harga 128 juta dolar
36

. 

Telkom pada tahun 2001 membeli saham Indosat 35% yang ada dalam 

perusahaan TELKOMSEL sehingga jumlah saham Telkom menjadi 77,72% 

Singtel memperoleh kembali saham milik KPN sebesar 22.28% seharga 602 juta 

dolar. Telkomsel mencapai 3 juta lebih pelanggan
37

.  

Telkomsel perluas zona tarif lokal hingga ke Jawa dan Madura. Pada bulan 

Februari, TELKOMSEL memberlakukan simPATI bebas roaming Internasional. 

Pada bulan Mei Telkomsel meraup 7 juta pelanggan, lalu di bulan Juli mencapai 8 

juta pelanggan dan bulan Oktober 9 juta pelanggan. Telkomsel terima Indonesian 
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Best Brand Award 2003 dan Telkomsel luncurkan Slogan baru simPATI 

simPATI “No Compromise No Problem”
38

. 

Pada bulan Februari 2004 TELKOMSEL luncurkan pake HALObebas 

Pelanggan TELKOMSEL tumbuh 60% menjadi 14 juta pelanggan. Call Center 

Telkomsel raih ISO 9001:2000. Pada bulan Desember 2004 Telkomsel 

melaksanakan Peluncuran fitur SMS MO simPATI Internasional Roaming. Kini, 

Fitur simPATI Semakin Lengkap.  

Pada bulan April Telkomsel lakukan penyesuaian tarif, dan TELKOMSEL 

catat penjualan 1,1 juta sebulan. Pada bulan Mei Telkomsel luncurkan produk 

baru KARTU As denga segmen pasar menengah ke bawah. Pada bulan Juni 

meluncurkan M-KIOS, dioperasikan untuk melayani pengisian ulang pulsa secara 

otomatis oleh kios-kios yang menjual pulsa isi ulang. Di bulan Agustus, 

TELKOMSEL membuat inovasi produk “kartu As selalu on” dan memberlakukan 

simPATI bebas roaming sebebas-bebasnya dari nomor dan kartu apapun. 

B. Company Profile Grapari Telkomsel  

TELKOMSEL adalah satu dari sekian banyak operator selular yang ada di 

Indonesia. Kini TELKOMSEL telah dipercaya melayani lebih dari       16,5 juta 

pelanggan atau lebih dari 25% pengguna selular yang kini telah mencapai sekitar 

31 juta, dan hal itu membuktikan bahwa TELKOMSEL mampu menjadi 

pemimpin di bisnisnya
39

.  
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Sebagai pemimpin pasar di bisnis operator selular di Indonesia, 

TELKOMSEL terus berupaya memberikan nilai tambah bagi pelanggan, 

lingkungan bisnis dan stakeholder. Pelanggan TELKOMSEL (kartu Halo, 

simPATI dan Kartu As) kini dilayani oleh jaringan terluas dan sinyal terkuat yang 

telah menjangkau seluruh kota kabupaten hingga pelosok tanah air, di mana telah 

meng-cover lebih dari 90% populasi di Indonesia. Hingga saat ini, TELKOMSEL 

telah menggelar jaringan handal GSM Dualband (GSM 900 dan 1800) dengan 

lebih dari 6.000 BTS (Base Transceiver Station) dan lebih dari 51.000 TRx 

(transmitter). Mobilitas komunikasi pelanggan saat bepergian ke luar negeri pun 

terjamin dengan adanya jalinan kerjasama dengan 227 operator d 143 negara di 

seluruh dunia
40

.  

TELKOMSEL terus bertekad untuk menjadi yang terbaik di Indonesia 

bahkan di tingkat Asia. Hal ini tersirat dalam visi perusahaan, yakni 

“TELKOMSEL penyedia solusi komunikasi nirkabel terkemuka di Indonesia”
41

. 

Dari sisi layanan komunikasi data, TELKOMSEL merupakan operator 

selular yang menyediakan akses layanan data terlengkap dengan 

mengimplementasikan teknologi : EDGE (Enhanced Data rate for GRSM 

Evolution), WiFi (Wirelles Fidelity), GPRS (Global Packet Radio Service) dan 

CSD (Circuit Switched Data), serta didukung oleh sekitar 100 mitra Content 

Provider dengan lebih dari 1.670 konten.  
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TELKOMSEL menyediakan beraneka ragam fitur yang memberikan 

kenyamanan berkomunikasi, dari yang sifatnya basic hingga yang tercanggih, 

seperti : Multy Party Call, SMS2e-mail, MMS, Video Streaming, Farida Multi 

Number, Mobile Banking, Info on Demand, Nada sambung pribadi, dan lain 

sebagainya. 

Di tahun 2005, TELKOMSEL menargetkan untuk tetap percaya melayani 

lebih dari 52% pengguna selular di Indonesia yang diperkirakan jumlahnya akan 

mencapai sekitar 42 juta (di akhir tahun 2004 pengguna selular di Indonesia telah 

mencapai sekitar 30 juta, dimana 16 juta atau 53% dari jumlah tersebut 

merupakan pelanggan TELKOMSEL.  

Untuk dapat menjangkau seluruh pelanggan yang tersebar di seluruh 

nusantara, TELKOMSEL juga membangun GraPARI TELKOMSEL yang 

tersebar di seluruh pelosok nusantara. Grha Pari atau yang disingkat GraPARI 

berasal dari bahasa Sansekerta yang diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono 

X untuk nama kantor pelayanan Telkomsel sebagai tanda penghargaan atas 

diresmikannya kantor pelayanan TELKOMSEL di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Sejak itulah seluruh kantor pelayanan Telkomsel ditetapkan dengan nama 

GraPARI TELKOMSEL atau Grha Pari Sraya TELKOMSEL
42

.  

Selain sebagai kantor pelayanan yang memfokuskan diri untuk melayani 

pelanggannya, GraPARI juga menyediakan penjualan produk sendiri seperti 

kartuHALO dan simPATI. GraPARI tidak menjual perangkat telepon selular 

                                                 

42
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kecuali jika ada kebijaksanaan tertentu untuk menjual dalam bentuk paket produk 

TELKOMSEL, hal inipun tidak selalu dilakukan. Sehingga jika ada pelanggan 

yang ingin membeli perangkat telepon selular terpisah dari produk TELKOMSEL 

maka GraPARI akan menyarankan untuk mendapatkannya pada dealer resmi, 

outlet eksklusif, maupun ritel yang telah bekerjasama dengan TELKOMSEL.  

GraPARI menjual dan memasarkan kartuHALO maupun simPATI untuk 

mempermudah masyarakat memperoleh produk TELKOMSEL karena pelanggan 

di seluruh Indonesia tersebut hanya tahu bahwa untuk mendapatkan kartuHALO 

dan simPATI harus ke kantor TELKOMSEL. Mereka belum mengetahui bahwa 

kartuHALO dan simPATI juga dapat diperoleh di dealer resmi, outlet eksklusif 

maupun ritel. Dengan kata lain GraPARI hanya sebagai salah satu alternatif 

kemudahan untuk memperoleh dan menutupi pangsa pasar yang tidak tertampung 

oleh saluran distribusi TELKOMSEL lainnya.  

Pelanggan yang datang ke GraPARI untuk mendapatkan kartuHALO 

maupun simPATI bukan hanya pelanggan perseorangan / individual tetapi juga 

dealer resmi, outlet eksklusif dan juga ritel. Jenis pemesanan yang dilakukan oleh 

pihak saluran distribusi tentunya berbeda dalam proseat dan pembayaran.  

GraPARI tersebar di seluruh pelosok nusantara, hal tersebut dimaksudkan 

supaya agar pengguna jasa operator selular yang tersebar dapat dengan mudah 

mendapatkan pelayanan dan service yang terbaik berkaitan dengan produk-

produk yang dihasilkan oleh TELKOMSEL. Jika pelanggan puas implikasinya 

adalah mereka pasti akan royal dan akan selalu tercipta image positif tentang 

TELKOMSEL. Sesuai dengan slogan TELKOMSEL “so close so real” 
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diharapkan TELKOMSEL tetap menjadi pilihan utama bagi pengguna selular di 

Indonesia. Dengan slogan “so close” TELKOMSEL mendirikan beberapa 

GraPARI dan service outlet di banyak daerah, sehingga dengan mudahnya 

pelanggan akan mendapatkan produk TELKOMSEL seperti kartuHALO, 

simPATI hingga kartu As. Selain itu pelanggan juga dapat berkonsultasi langsung 

dengan petugas Customer Service di GraPARI atau gratis melalui call centre 

(caroline) 111 dan 116 selama 24 jam. Dengan slogan “so real” TELKOMSEL 

selalu mengutamakan kualitas dan ketersediaan kapasitas jaringan terluas, 

sehingga dimanapun pelanggan berada dapat terlayani oleh jaringan 

TELKOMSEL
43

. 

C. Visi dan Misi 

Data mengenai visi dan misi grapari telkomsel sebagai berikut
44

 

a. Visi perusahaan 

The best mobile lifestyele provider in the region 

b. Misi perusahaan  

Deliver mobile lifestyle-service & solution in execelent way that exceed 

customer expectation, create value for all stakeholders, and the economic 

development of the nation. 
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 Telkomsel Overview, Materi Orientasi Karyawan Telkomsel. (Training Development Division 

Telkomsel, 2009) hlm. 7 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

c. Budaya Perusahaan 

1) Customer intimacy 

Yaitu memahami, peduli dan menghargai kebutuhan pelanggan 

dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan pelanggan secara optimal 

2) Profesionalisme  

Yaitu mengutamakan pengusaan keahlian, komitmen, dedikasi, 

objektivitas dan orientasi jangka panjang dalam menyelesaikan 

pekerjaan dan memberikan pemecahan masalah yang terbaik. 

3) Integritas 

Yaitu konsistensi antara moral dan tindakan yang sesuai dengan 

standar etika dan praktik yang benar 

4) Team Work 

Yaitu Kemampuan untuk membangun sinergi dalam hubungan kerja 

dan menghargai perbedaan dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. 

D. Pembagian Area dan Lokasi Perusahaan 

Adapun lokasi dan pembagian Regional di TELKOMSEL adalah sebagai 

berikut
45

 :  

1. Kantor pusat PT TELKOMSEL  

Kantor pusat PT TELKOMSEL beralamat di Gedung Wisma Mulia, lantai 15 

Jl. Jendral Gatot Subroto No 42, Jakarta 12710 
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2. Pembagian Area dan Regionalnya meliputi sebagai berikut :  

Tabel 2.1. Pembagian Area dan Regional PT. Telkomsel  

AREA  REGIONAL  

 

SUMATERA UTARA 

Sumbagut  

Riau Kepulauan dan daratan  

Sumbangsel  

JABOTABEK DAN JABAR Jabotabek I dan II 

Jawa Barat 

 

JAWA DAN BALI AREA  

Jawa Tengah 

Jawa Timur  

Bali Nusra 

 

PAMASUKA AREA  

kalimantan 

Sulawesi  

Papua  

a. Regional I Sumbagut terdiri dari beberapa GraPARI, yaitu :  

GraPARI Banda Aceh, GraPARI Lhokseumawe, GraPARI Medan 

Mandiri, GraPARI Medan Menara, GraPARI Tanjung Balia Asahan, 

GraPARI Pematang Siantar, GraPARI Sibolga, GraPARI Dumai, 

GeraiHALO Rantau Prapat, GraPARI Padang, GraPARI Bukittinggi, 

GraPARI Pekanbaru, GeraiHALO Duri. 
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b. Regional II Sumbagsel  

GraPARI Batam, GraPARI Tanjung Balai Karimun, GraPARI Tanjung 

Pinang, GraPARI Jambi, GraPARI Pangkal Pinang, GraPARI Palembang, 

GraPARI Bengkulu, GraPARI Bandar Lampung. 

c. Regional III Jabotabek  

GraPARI Jakarta Utara, GraPARI Banten, GeraiHALO Kepala Gading, 

GeraiHALO Kedoya, GraPARI Cilegon, GraPARI Jakarta Barat, 

GraPARI Pusat (Gambir), GeraiHALO Roxy Mas, GeraiHALO Pondok 

Gede, GraPARI Selatan Timur, GeraiHALO Fatmawati, GeraiHALO 

Bintaro, GeraiHALO Cinere, GeraiHALO Depok, GraPARI Bekasi, 

GraPARI Bogor, GeraiHALO Karawang, GeraiHALO Sukabumi. 

d. Regional IV Jabar 

GraPARI Bandung, GeraiHALO BIP, GraPARI Cirebon, GeraiHALO 

Indramayu, GraPARI Tasikmalaya, GeraiHALO Cianjur. 

e. Regional V Jawa Tengah 

GraPARI Semarang, GraPARI Mal Ciputra, GeraiHALO Kudus, 

GeraiHALO Magelang, GeraiHALO Tegal, GraPARI Yogyakarta, 

GraPARI Solo, GraPARI Purwokerto, GeraiHALO Cilacap.  

f. Regional VI Jawa Timur  

GraPARI Surabaya, GraPARI Surabaya Graha Pena, GraPARI Surabaya 

Hr Muhammad, GeraiHALO Mall Galaxy, GeraiHALO Sidoarjo, 
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GraPARI Malang, GeraiHALO Blitar, GraPARI Jember, GraPARI 

Madiun, GeraiHALO Kediri, GraPARI Gresik, GraPARI Probolinggo. 

g. Regional VII Bali Nusra  

GraPARI Denpasar, GraPARI Kuta, GraPARI Kupang, GraPARI 

Mataram-Lombok, GeraiHALO Singaraja  

h. Regional VIII Kalimantan 

GraPARI Balikpapan, GraPARI Banjarmasin, GraPARI Bone, GraPARI 

Palangkaraya, GraPARI Pontianak, GraPARI Samarinda, GraPARI 

Tarakan, GeraiHALO Banjarbaru, GeraiHALO Kotabaru, GeraiHALO 

Sangata, GeraiHALO Sampit, GeraiHALO Singkawang, GeraiHALO 

Tanjung Redep. 

i. Regional IX Sulawesi & Malirja 

GraPARI Makassar, GraPARI Manado, GraPARI Palu, GraPARI 

Jayapura, GraPARI Timika, GraPARI Sorong, GraPARI Kendari, 

GeraiHALO Makassar, GeraiHALO Gorontalo, GeraiHALO Soroako, 

GeraiHALO Merauke. 

Tersebarnya lokasi GraPARI dimaksudkan untuk memberikan 

kemudahan bagi pelanggan TELKOMSEL dalam mencari informasi dan 

memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan. Sudah menjadi 

komitmen bagi TELKOMSEL bahwa kepuasan pelanggan merupakan faktor 

kunci yang memberikan efek peningkatan pendapatan perusahaan. Perusahaan 

yang berhasil menjaga agar pelanggannya selalu puas hampir tidak akan 
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terkalahkan dan akan menjadi market leader dari waktu ke waktu dikarenakan 

loyalitas pelanggannya. (www.telkomsel.co.id) 

Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di GraPARI TELKOMSEL 

Solo yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi No.433, Solo dan termasuk dalam 

Regional V Jawa Tengah. Lokasinya yang strategis di dekat jalan utama kota 

Solo semakin memudahkan para pengguna produk TELKOMSEL untuk 

mendapatkan pelayanan yang maksimal. 

3. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi di TELKOMSEL disusun untuk disesuaikan 

dengan kepentingan perusahaan dan didesain dengan mempertimbangkan 

kemampuan karyawannya. Pada awalnya struktur organisasi di TELKOMSEL 

dipusatkan pada satu komando, namun sistem tersebut ternyata tidak efektif. 

Akibatnya terjadi ketidakcocokan antara demand pasar dengan dukungan 

jaringan yang diakibatkan kurang lancarnya koordinasi antara Network dan 

Commerce dalam satu wilayah kerja yang sama. Selain itu fungsi supporting 

untuk setiap regional terpisah, padahal fungsi tersebut akan lebih efisien jika 

disatukan. Akhirnya dilakukan reorganisasi dengan memberikan fungsi VP 

(Vice Presiden) sebagai pemersatu kedua bidang dan juga membawahi 

langsung fungsi support. Namun dalam perjalanannya ditemukan bahwa 

ekspansi perusahaan ternyata akan mudah terjadi jika masing-masing bidang 

berada di bawah satu jalur komando dengan tetap mempertimbangka aspek 

konfiguransi Network, dan area diharapkan fokus pada fungsi sales dan 

servis. 
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Berdasarkan evaluasi ini kemudian dilakukan perubahan lagi dengan 

menggabungkan dua organisasi sebelumnya. Tanggungjawab langsung 

pengelolaan Network dan Commerce dikembalikan kepada Direktur bidang 

Operasi dan Niaga. Untuk efisiensi dan percepatan pelayanan internal, fungsi 

support di Area tetap di koordinir oleh VP Area. Jadi VP Area di dalam 

melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan GM Network Operations, GM 

Network Operations bertanggung jawab kepada Direktur Operasi. VP Area 

nantinya akan membawahi Sales&CS Regional, dan GraPARI ada dibawah 

GM. Sales&CS masing-masing regional. 

Untuk GraPARI Solo, berada dalam wilayah Regional Jateng dan 

DIY, yang dipimpin oleh seorang Manager. Dibawah kepemimpinan Mgr. 

Erik Rudianto dengan 15 personil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Struktur Organisasi GraPARI TELKOMSEL   

Divisi Regional  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Struktur Organisasi GraPARI TELKOMSEL Solo 

Sumber : arsip Divisi Administrasi Umum 

E. Produk dan Servis dari TELKOMSEL 

Data produk dan servis dari Telkomsel adalah sebagai berikut
46

: 

Produk dari TELKOMSEL  
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1) KartuHALO 

Adalah kartu pasca bayar TELKOMSEL, produk layanan GSM 

dengan cara berlangganan dan memenuhi beberapa persyaratan. 

KartuHALO memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan dengan 

SIM card operator lainnya, yaitu :  

i. Unik 

Hanya kartuHALO dari TELKOMSEL yang memiliki brand 

image paling kuat di seluruh Indonesia dibandingkan dengan 

produk sejenis 

ii. Cakupan 

KartuHALO memiliki daya jangkau di seluruh 33 Propinsi di lebih 

dari 500 kota kabupaten di seluruh Indonesia. Memiliki mitra 

roaming Internasional paling banyak yakni 329 operator dan 177 

negara  

2) SimPATI 

Adalah kartu pra-bayar (pre-paid) dari TELKOMSEL. Pengguna tidak 

dikenakan biaya berlangganan bulanan (abonemen), jika pulsa habis 

cukup dengan menggunakan voucher dengan nilai pulsa tertentu. 

Fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh simPATI yaitu :  

i. SimPATI dilengkapi dengan fasilitas canggih,  

Seperti : GPRS, MMS, Video streaming, Mobile Banking, nada 

sambung pribadi. 
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ii. Isi Pulsa saat Roaming Internasional 

SimPATI International Roaming selama berlibur ataupun bertugas 

di luar negeri yang sudah menjangkau 329 operator dan 177 

negara. Fasilitas dan layanan ekstra yang dapat di nikmati dari 

simPATI International Roaming adalah dapat melakukan isi ulang 

selama kita berlibur di luar negeri dengan cara dial:  *133*kode 

voucher# lalu tekan OK/Yes. 

iii. simPATI Transfer Pulsa 

simPATI memberikan layanan ekstra untuk seluruh pelanggan nya 

dengan Layanan simPATI Transfer Pulsa ke sesama pengguna 

simPATI. Selain itu ada juga layanan minta Pulsa untuk membantu 

anda di saat kekurangan pulsa melalui USSD *858# 

d) TalkMania 

Layanan simPATI yang memberikan penawaran PAKET BICARA 

dengan harga yang ditawarkan lebih ekonomis yaitu Rp. 2.000 (untuk 

Jawa, Bali, NTB) dan Rp. 3.000 (untuk Sumatera, Kalimantan, 

Sulawesi) untuk 1,5 jam total pembicaraan (5,400 detik) per hari dan 

pemakaian Talkmania hanya berlaku pada hari yang sama sejak 

pendaftaran Talkmania dan berlaku seharian mulai s/d pukul 18:00 

waktu setempat.  

 

 

2) SimPATI Juara 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

Tarif hemat simPATI Rp 0,5 tanpa batas dapat terus dinikmati dengan 

kualitas dan layanan terbaik. Hemat hingga 15% untuk panggilan ke 

telepon rumah dan operator lain, Juara Akses Internet, Juara Kartunya 

karena banyak bonusnya serta Juara Fitur dan layanannya. 

3) Kartu AS 

Sesuai dengan namanya Kartu AS bermakna kartu yang memiliki 

berbagai kelebihan dan memiliki nilai tertinggi dibandingkan kartu 

sejenis lainnya dengan jangkauan paling luas, harga starterpack yang 

sangat terjangkau bahkan kartunya cuma-Cuma. Memiliki kelebihan-

kelebihan yaitu : 

i. Kartu As on  

Masa KartuAS tidak didasarkan pada berapa nilai pulsa yang 

ditambahkan pada saat isi ulang, tetapi berdasarkan penggunaan 

setiap periode 30 hari. 

ii. KartuAS merupakan kartu prabayar yang dapat diisi ulang dan 

dapat digunakan diseluruh Indonesia dengan 2 tarif khusus yaitu :  

a) Tarif “Super Murah” (Tarif Flat antar sesama pengguna 

KartuAS) 

b) Tarif “Murah” (Tarif Flat antar pelanggan KartuAS ke 

pelanggan simPATI dari kartuHALO) 

iii. Transer Pulsa Kartu AS 

Layanan yang memungkinkan pengguna kartu As dapat 

melakukan transfer pulsa melalui ponsel ke pengguna kartu As 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

lainnya. Besarnya nilai pulsa yang ditransfer dapat bervariasi 

tergantung dari keinginan dan kebutuhan pelanggan, hal tersebut 

diberikan khusus untuk para pelanggan kartu As agar dapat dengan 

mudah dan Suka-Suka memberikan pulsa buat teman yang 

membutuhkan pulsa di saat darurat atau orang-orang terdekat kita 

sebagai tanda kasih.  

b.  Value Added Service dari TELKOMSEL  

1. Nada Sambung  

1212 nada sambung pribadi adalah inovasi baru dari TELKOMSEL 

yang memungkinkan anda pengguna kartuHALO, simPATI, KartuAs 

mengganti suara saat koneksi dari nada sambung yang biasa didengar 

dengan berbagai jenis musik sesuai dengan selera, sehingga siapapun 

yang menelepon dapat mendengar lagu-lagu asik saat menunggu 

panggilan diangkat. 

2. Personal Identification Number (PIN) :  

Untuk pengguna simPATI tidak diberikan PIN, akan tetapi pengguna 

dapat mengaktifkan PIN sesuai dengan menu pada masing-masing 

ponsel. Jika salah memasukkan PIN berturut-turut tiga kali, maka 

ponsel akan terkunci dan harus dibuka dengan memasukkan nomor 

PUK. 

3. Caroline  

Selalu berusaha dekat dengan pelanggan adalah komitmen 

TELKOMSEL. Karena itu, kapan dan dimanapun pelanggan 
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memerlukan bantuan mengenai kartuHALO, anda dapat 

menghubungi layanan konsumen TELKOMSEL dengan cukup 

menekan 111 dari kartuHALO. Serta 116 dari SimPATI atau AS. 

CAROLINE (Customer Care On-line) siap melayani customer selama 

24 jam non-stop tanpa dikenakan biaya pulsa. 

4. Web2SMS For Corporate 

Fasilitas ini memungkinkan pelanggan Corporate mengirim 

SMS secara broadcast melalui internet kepada sejumlah nomor 

TELKOMSEL dalam jumlah yang tak terbatas. Layanan ini terutama 

berguna untuk keperluan internal perusahaan maupun komunikasi 

dengan partner bisnis dan klien. 

5. MPC (Multi Party Calling),  

Melalui fasilitas Multy Party Calling, kita dapat berkomunikasi 

pada saat bersamaan dengan beberapa orang sekaligus (chat) dengan 

mengaktifkan fungsi Call Waiting dan Call Holding ponsel kita 

terlebih dahulu. Call Waiting, fasilitas ini berfungsi agar kita tetap 

mengetahui telepon-telepon yang masuk meskipun kita sedang on line. 

Call Holding, fasilitas ini berfungsi agar kita tetap bisa menjawab 

panggilan telepon 

 

4) SmiLE (Short Message Service)  

Fasilitas ini memungkinkan kita mengirim dan menerima 

pesan tertulis ke ponsel dan provider lain. Sebelum menggunakan 
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fasilitas ini pastikan terlebih dulu Service Center SMS kartu 

TELKOMSEL kita adalah +6281100000 

5) VERONiCA (Voice Mail) 

Fasilitas ini berfungsi seperti mesin penjawab, penelpon dapat 

meninggalkan pesan untuk di dengarkan 

c.  TELKOMSEL CHATBOX 

Layanan chatting sepuasnya (gratis GPRS). Kita dapat mengirimkan pesan 

text atau gambar secara realtime kepada teman yang juga memakai 

chatbox 

i. TELKOMSEL Flash  

Layanan internet tanpa kabel (wireless) yang disediakan oleh 

TELKOMSEL untuk seluruh pelanggannya (kartuHALO, simPATI 

dan Kartu As). Layanan ini didukung dengan teknologi 

HSDPA/3G/EDGE/GPRS TELKOMSEL yang dapat menghasilkan 

kecepatan download sampai dengan 3.6 Mbps. 

b) BlackBerry Internet Service (BIS) For Personal  

Layanan pushmail BlackBerry yang ditujukan untuk semua 

pelanggan kartuHALO. Dengan adanya layanan ini pelanggan dapat 

mengirim dan menerima email melalui ponsel BlackBerry ataupun 

ponsel lainnya yang telah mendukung BlackBerry Connect (BBC). 

Email – email yang didukung oleh layanan Blackberry Internet Service 

adalah email – email yang mendukung protokol POP3/IMAP4 dan 

free mail seperti yahoo.com dan gmail.com. 
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 BAB III 

SAJIAN DATA 

 

Dalam melakukan penelitian berdasarkan pokok permasalahan yang telah 
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disebutkan pada Bab I,  dimana penelitian ini menggunakan metode diskriptif. Untuk 

menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan objek yang diteliti, metode 

diskriptif dapat diartikan sebagai pemecahan masalah yang akan diselidiki dengan 

menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, 

lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya
47

. Maka dapat diambil beberapa data subyek 

penelitian,hasil wawancara, observasi,dokumentasi dan analisa data. Data dari subyek 

penelitian akan dijabarkan pada sub bab berikut ini: 

A. Data Subyek Penelitian 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai data subyek yang telah berhasil diambil. 

Data-data tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Supervisor Shop GraPARI Solo 

Nama    : Murni Marlina Lestari 

Jabatan   : SPV Shop GraPARI Solo 

Masa jabatan di    : 4 bulan 

SPV Service Operation Solo : 2 tahun 10 bulan 

SPV CRM Solo  : 2 tahun 

Masa kerja   : 12 tahun 

Umur    : 38 tahun 

Pendidikan   : Magister manajemen 

2. Customer Service 
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Customer Service terdiri dari masing-masing bagian berserta tugasnya 

masing-masing 

a. Team Leader 

Nama  : Ajie wibisono 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Umur  : 29 tahun 

Pendidikan : SI Sastra 

Masa kerja : 2 tahun 

Tugas dan fungsi : 

 Memastikan seluruh seat layanan selalu terisi dengan tepat 

tanpa putus 

 Mengatur jadwal istirahat Frontliner, cuti, piket sabtu/minggu 

dan grapari siaga 

 Menjaga performansi para Frontliner sesuai standart pelayanan 

 Monitoring KPI Grapari 

 Mengawasi alokasi lembur seluruh CSR 

 Support adminitrasi kepegawaian tenaga outsource 

 Merangkap sebagai buffer(Prioritty,kasir, regular, CRO, QS, 

PA) dan QC 

 Membackup aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh CSR 

untuk menjaga efektifitas lembur. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 Menyampaikan informasi mengenai product dan program baru 

ke CSR 

 Bertanggungjawab terhadap persediaan kartu dan stok opname 

di FL, dibantu oleh Buffer 

b. Buffer 

Nama  : Tities pramu sadewa 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Umur  : 25 tahun 

Pendidikan : SI HI FISIP 

Masa kerja : 2 tahun 

Tugas dan fungsi 

 Menggantikan posisi Seat yang tidak terisi, karena alasan 

apapun. 

 Membackup aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh CSR 

untuk menjaga efektifitas lembur (aktivasi GK simPATI dan 

Rekap kartu) 

 Membackup fungsi CSR Reguler, CRO, QS dan berfungsi 

sebagai QC 

 Memastikan seluruh proses layanan dijalankan dengan baik 

dan benar sesuai standard layanan & SOP Telkomsel 

 

c. Personal Asisten 
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Nama  : Slamet Mardiyanto 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Umur  : 28 tahun 

Pendidikan : SMA 

Masa kerja : 2 tahun 

Tugas dan fungsi sebagai support operasional pekerjaan Frontliner 

seperti aktifitas: 

 Fax dan fotocopy 

 Support kebutuhan alat tulis dan alat kerja(formulir atau brosur 

yang diperlukan 

 Membantu merapihkan alat kerja frontliner 

 Membantu kelancaran operasional pelayanan (pengambilan 

kartu, menyerahkan dokumen ke Back office, TL dan Buffer, 

mengontrol ketersediaan majalah/koran/brosur, Air Minum 

untuk pelanggan ) 

d. Kasir 

Nama  : Diah Mawarni 

Jenis kelamin : Perempuan 

Umur  : 25 tahun 

Pendidikan : SI Ekonomi 

Masa kerja : 2 Tahun 
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Tugas dan fungsi 

 Menerima pembayaran tagihan kartuHALO, pembelian 

voucher dan perdana 

 Menerima pembayaran tagihan kartuHALO, pembelian 

voucher dan perdana prepaid 

 Membuat Laporan penerimaan secara Harian, meliputi BA 

Penerimaan Harian, BA perhitungan fisik uang, Laporan 

manual penjualan kartu dan voucher/perdana, fitur 

tambahan/PO melalui FL 

 

e. Customer Service / Quick Service / Customer Relation Officer 

Nama  : Susy Lestari 

Jenis kelamin : Perempuan 

Umur  : 25 tahun 

Pendidikan : SI Ekonomi 

Masa kerja :2 Tahun 

 Melayani pelanggan yg datang sesuai standar pelayanan dan 

SOP yg berlaku 

 Mengeskalasi permasalahan pelanggan ke back office bagi 

permasalahan yg tdk bisa diselesaikan di depan 

3. Back Office 

a. Customer Service Support 

Nama  : Fitri Aryani 
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Jenis kelamin : Perempuan 

Umur  : 24 tahun 

Pendidikan : SI ekonomi manajemen 

Masa kerja : 3 tahun 

Tugas dan fungsi 

 Complaint Handling 

 Support keperluan Frontliner 

 Mensupport kebutuhan edukasi Shop 

 Membuat laporan hasil pekerjaan 

 Support & Monitoring pelayanan geraiHalo 

b. Aktivasi 

Nama  : Yoyok tri harjanto 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Umur  :  28 tahun 

Pendidikan : SI Komunikasi  

Masa kerja : 1,5 tahun 

Tugas dan fungsi 

 Aktivasi nomor kartu halo dan simpati 

 Aktivasi kartu ganti simpati 

c. Validasi 

Nama  : Endah Sri Lestari 

Jenis kelamin : Perempuan 
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Umur  : 42 tahun 

Pendidikan : SI ekonomi manajemen 

Masa kerja : 10 tahun 

Tugas dan fungsi 

 Melakukan proses validasi sesuai dengan SOP 

d. Reminding Service 

Nama  : Farida Esti Pratiwi 

Jenis kelamin : Perempuan 

Umur  : 27 tahun 

Pendidikan : SI pertanian 

Masa kerja : 1 tahun 

Tugas dan fungsi 

 outbond call customer yg berhubungan dengan service 

operation 

 input data registrasi grapari dan gerai 

4. Pelanggan 

Data subyek penelitian dari pelanggan adalah pelanggan yang telah lama 

menggunakan produk dari Telkomsel. Data subyek penelitian pelanggan 

adalah sebagai berikut: 

a. Nama     : Nugroho 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Umur     : 47  
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Masa menggunakan produk Telkomsel  : 8 tahun 

Produk Telkomsel yang digunakan : Kartu Halo 

b. Nama     : Wati 

Jenis kelamin    : Perempuan 

Umur     : 39 tahun 

Masa menggunakan produk Telkomsel  : 5 tahun 

Produk Telkomsel yang digunakan : Kartu Halo 

 

B. Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

Dari hasil wawancara dengan supervisor service operation shop solo dan 

berdasarkan observasi dari peneliti maka diperoleh data sebagai berikut: 

1. Wawancara dengan Supervisor Shop grapari Telkomsel Solo 

Pelayanan menjadi kunci di dalam kesuksesan, maka untuk 

memberikan pelayanan tersebut maka Grapari Telkomsel Solo mempunyai 

customer service yang bertugas memberikan pelayanan secara langsung 

kepada pelanggan untuk memberikan informasi, menerima keluhan yang 

intinya adalah membina hubungan baik dengan pelanggan. 

Dari hasil wawancara dengan supervisor Grapari Telkomsel Solo,  

mengenai kriteria-kriteria pelayanan berkualitas grapari Telkomsel Solo guna 

mempertahankan pelanggan adalah sebagai berikut : 

“Untuk kriteria pelayanan berkualitas yang diterapkan di grapari 

Telkomsel Solo bahwa kami selalu menerapkan pelayanan yang 

mengandung unsur kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan.  

“Dari unsur kecepatan itu sendiri bahwa petugas customer service kami 

selalu menerapkan cepat dalam menanggapi keluhan dan kebutuhan 
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dari pelanggan, dalam hal ini kami mempunyai batas waktu paling lama 

1x24 jam sejak data masuk ke kami untuk segera dikerjakan.Dengan 

catatan tidak ada gangguan system” “Sedangkan dari unsur 

ketepatan,bahwa petugas customer service kami didik untuk selalu 

tepat dalam memberi informasi kepada pelanggan dan tepat waktu 

dalam menyelesaikan keluhan dari pelanggan sesuai dengan waktu 

yang ditetapkan” Keramahan disini dari petugas customer servicenya 

sendiri. Customer service dalam melayani pelanggan dengan sikap 

yang sopan, volume suara yang rendah, intonasi yang bersahabat, 

ketulusan dalam memberikan informasi dan selalu berempati dalam 

melayani pelanggan” Untuk kenyamanan kami menciptakan ruang 

pelayanan dan system antrian yang nyaman bagi pelanggan.Jadi apabila 

pelanggan menunggu untuk mendapat antrian tidak jenuh. Kami 

memberikan minum gratis di tempat yang disediakan dan tempat 

bacaan untuk para pelanggan selama mereka menunggu antrian” 
48

 

 

Dari hasil wawancara tersebut kemudian penulis melakukan uji 

observasi di lapangan dan diperoleh data bahwa unsur-unsur pelayanan 

berkualitas tersebut telah dijalankan oleh grapari Telkomsel Solo. Petugas 

customer service dalam melayani dan memberi informasi kepada pelanggan 

bersikap dengan ramah seperti selalu berdiri menyambut pelanggan dan 

menjabat tangan pelanggan disaat pelanggan dipanggil antrian untuk dilayani 

dan sabar seperti menahan emosi dan menggunakan intonasi yang bersahabat 

dan volume rendah ketika pelanggan marah, kecepatan dalam melayani 

kebutuhan pelanggan sudah dijalankan sesuai prosedur yaitu cepat dalam 

memberikan informasi tanpa pelanggan harus menunggu lama, ketepatan juga 

sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yaitu menyelesaikan keluhan 

pelanggan dengan solusi dan jawaban yang tepat sehingga pelanggan dapat 

menggunakan kembali produk yang dipakainya, dan kenyamanan yang 
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diberikan membuat pelanggan nyaman pada saat begitu lama pelanggan 

menunggu antrian yaitu pelanggan bisa mengambil minuman yang tersedia 

gratis dan membaca bacaan yang disediakan. Dan juga diperoleh data bahwa 

grapari telkomsel solo mempunyai standar pelayanan petugas customer 

service sendiri (data terlampir). 

Wawancara selanjutnya dengan supervisor pelayanan grapari 

Telkomsel Solo mengenai sejauh mana kualitas-kualitas pelayanan tersebut 

dijalankan adalah sebagai berikut: 

“Sejauh ini kami telah menjalankan prosedur pelayanan yang 

berkualitas tersebut. Dan kami selalu memberikan update training 

untuk para petugas customer service kami dalam melayani 

pelanggan”
49

  

 

Kemudian penulis melakukan uji observasi dan diperoleh data bahwa 

setiap selesai jam pelayanan para petugas customer service melakukan sharing 

session didampingi oleh supervisor shop grapari solo . Dalam sharing session 

tersebut masing-masing petugas customer service menyatakan tentang kendala 

dan apa yang terjadi selama sehari pelayanan berlangsung, kemudian 

supervisor member arahan dan update informasi kepada mereka. 

Keberadaan customer service Grapari Telkomsel Solo merupakan 

ujung tombak pelayanan, di mana bagian ini merupakan pusat informasi bagi 

para pelanggan Telkomsel bagi setiap pelanggan yang membutuhkan 

informasi, maka mereka akan meminta penjelasan ataupun informasi kepada 

customer service. Maka berdasarkan penelitian yang menggunakan metode 

diskriptif  maka diperoleh data dari hasil wawancara dengan subyek customer 
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service sebagai berikut: 

2. Wawancara dengan petugas Customer Service grapari Telkomsel Solo 

Kedatangan pelanggan biasanya memang untuk suatu keperluan dan 

sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, maka pihak 

Grapari Telkomsel Solo tanggap dalam hal tersebut, dimana customer 

servicelah yang menjadi jajaran terdepan sebagai wakil dari pihak Grapari 

Telkomsel Solo.  Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan salah 

satu customer service yang bernama Susy Lestari sebagai berikut : 

 “Kami di sini bertugas untuk melayani para konsumen, banyak 

sedikitnya pelanggan yang datang kami tetap harus siap, karena kami di 

sini memang untuk memberikan informasi bagi pelanggan yang 

membutuhkan, dan kami sendiri juga harus memberikan keterangan 

dengan jelas bagi para pelanggan”
50

  

 

Dari hasil wawancara tersebut penulis melakukan observasi dan 

diketahui  bahwa upaya yang dilakukan oleh Grapari Telkomsel Solo di dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan dengan jalan pemberian 

informasi yang jelas dan tepat kepada pelanggan yaitu memberi informasi 

yang sesuai jawabannya dengan apa yang ditanyakan oleh pelanggan dan 

menanggapi keluhan pelanggan dengan baik yaitu customer service dalam 

menanggapi keluhan bersikap sopan, dengan intonasi bersahabat dan volume 

rendah. 

Salah satu kualitas pelayanan adalah ketepatan dari customer service,  

yaitu sikap tanggap dari Grapari Telkomsel Solo yang berusaha untuk 

                                                                                                                                           

49
 Ibid. 

50
 Wawancara dengan Susy Lestari, Quick Service Grapari Telkomsel Solo (Ruang istirahat Customers 
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mengetahui harapan dari pelanggan sehingga organisasi melakukan tindakan 

atau membuat peraturan dalam rangka merespon keinginan atau harapan 

pelanggan sehingga akan dapat terbentuk kepuasan pelanggan terhadap daya 

tanggap dari Grapari Telkomsel Solo. 

Pihak Telkomsel juga memberikan bantuan bagi pelanggan yang 

mengalami kesulitan ataupun ingin melakukan complain ke Grapari, dimana 

pelanggan dapat datang langsung ke Grapari Telkomsel Solo untuk 

menyatakan kesulitannya sehingga secepat mungkin pihak Grapari dapat 

menyelesaikan kesulitan tersebut. Salah satu customer service yang bernama 

Tities Pramu Sadewa Grapari Telkomsel dalam kesempatan wawancaranya 

menyatakan : 

Fungsi Grapari Telkomsel adalah memberikan pelayanan, oleh karena 

itu sangatlah tepat bila pelanggan mengalami kesulitan maka datang 

kepada kami dan tentu saja kami berusaha untuk membantu semaksimal 

mungkin untuk mengatasi kesulitan tersebut, tentu saja yang 

berhubungan dengan produk-produk dari Telkomsel tentunya. 
51

.  

Customer service yang lain Ajie wibisono juga mengemukakan 

pendapatnya tentang kesediaan pihak Telkomsel dalam melayani atau 

membantu kesulitan pelanggan, seperti sebagai berikut : 

“Bila pelanggan mengalami kesulitan atau complain, maka saya akan 

bertindak cepat untuk segera mengatasinya, dan bila harus 

membutuhkan waktu yang lama, maka kami upayakan agar pelanggan 

tetap merasa puas dengan pelayanan kami”
52

 (sumber : wawancara, 26 

Oktober 2009) 

 

Dari pernyataan tersebut maka penulis melakukan observasi dan 

diperoleh data  bahwa pihak Telkomsel akan berusaha secepat mungkin 
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dengan batas waktu penyelesaian 1x24 jam memberikan pelayanan yang 

terbaik dalam membantu mengatasi kesulitan pelanggan.  

Di bidang pelayanan telekomunikasi yang bersaing pada saat ini, 

penampilan dan keramahan dari karyawan menjadi modal utama karena 

dengan sikap dan penampilan dari karyawan tersebut, maka pelanggan merasa 

bahwa keberadaan mereka sangat dihargai oleh pihak Grapari Telkomsel 

Solo. Upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak Grapari di dalam 

membentuk sikap dari para karyawan untuk bersikap ramah adalah dengan 

jalan memberikan berbagai program pelatihan agar penampilan dan sikap 

karyawan semakin baik pada saat menghadapi pelanggan, selain itu upaya 

yang dilakukan meliputi kemudahan di dalam berkomunikasi dan kemudahan 

pelanggan untuk menemui customer service teresbut. 

Pendapat ini dikemukakan oleh customer service Susy Lestari, dalam 

wawancaranya menyatakan : 

“Kami harus menjaga penampilan kami, pakaian kami dan juga cara 

bicara kami, karyawan di bagian saya ini sangat penting, karena para 

pelanggan ataupun orang lain pasti akan mendatangi kami untuk 

sekedar mencari informasi”
53

  

 

Dari hal tersebut penulis melakukan observasi dan dapat diketahui bahwa 

sikap dan penampilan karyawan menjadi titik penting dalam sebuah pelayanan 

jasa. Sikap customer service telkomsel dalam melayani pelanggan dengan 

sopan, selalu menyambut pelanggan yang datang dengan senyum dan berjabat 
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tangan pada waktu dipanggil antrian dan bersahabat. Sedangkan untuk 

penampilan customer service grapari telkomsel menggunakan seragam yang 

telah disediakan oleh telkomsel dengan warna yang senada yaitu merah, untuk 

hari senin sampai jumat dan hitam untuk hari sabtu. Pelanggan diharapkan 

tertarik dengan penampilan dan pelayanan dari karyawan. Kesan terhadap 

sikap dan penampilan karyawan yang dilakukan oleh Grapari Telkomsel Solo 

sesuai dengan unsur dari kualitas pelayanan yang memuaskan. 

Untuk memperoleh kinerja yang memuaskan maka petugas customer 

service dalam menyampaikan informasi dan menangani kebutuhan setiap 

pelanggan dibantu oleh petugas back office yang bekerja di belakang layar. 

3. Wawancara dengan petugas Back Office grapari Telkomsel 

Petugas customer service dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan 

standar pelayanan, mereka tidak bekerja sendiri tetapi dibantu oleh petugas 

back office yang masing-masing dari mereka mempunyai tugas masing-

masing. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas back office mengenai 

dukungan kerja yang diberikan untuk petugas customer service dapat 

diketahui sebagai berikut: 

”Support yang kami berikan untuk petugas customer service meliputi 

banyak hal sesuai dengan job desk kami masing-masing sebagai 

support customer service seperti jika saya di bagian complain handling 

maka support yang saya berikan adalah menangani dan menyelesaikan 
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keluhan pelanggan secepat mungkin yang nantinya akan disampaikan 

oleh petugas frontliner”
54

 

 

”Kalau support yang saya berikan berdasarkan tugas saya adalah 

melakukan eksekusi aktivasi setiap data pelanggan untuk kartu baru 

ataupun kartu ganti dengan ketentuan waktu yang diberikan”
55

  

 

”Untuk bagian saya sebagai validasi yaitu memvalidasi atau 

mensurvey data aktivasi baru dari CS”
56

 

 

”Sebagai reminding service saya bertugas menghubungi pelanggan 

apabila kebutuhan yang mereka ajukan sudah terselesaikan dan 

menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan pasca 

mereka datang ke pelayananan grapari Telkomsel”
57

  

 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari salah satu petugas 

back office Yoyok tri harjanto tentang hambatan-hambatan apa saja yang 

dihadapi saat mensupport petugas customer service adalah sebagai berikut: 

”Kita semua dituntut bekerja untuk melayani pelanggan dengan cepat 

dan hambatan muncul apabila sistem yang membantu kita untuk 

menjalankan tugas tidak berfungsi dengan baik, itu otomatis akan 

mengulur waktu kita dalam menyelesaikan kebutuhan para pelanggan 

kita”
58

  

 

Dan berdasarkan pengamatan dari penulis tentang kinerja petugas 

back office diperoleh data bahwa mereka telah bekerja tanpa mengenal waktu, 

menyelesaikan semua data yang masuk ke back office dengan waktu 
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penyelesaian 1x24 jam. Mereka bekerja sampai malam hari pk.21.00 bahkan 

lebih karena semua data yang masuk hari ini harus diselesaikan hari itu juga, 

demi melayani pelanggan secepat mungkin, memenuhi kebutuhan pelanggan 

sebaik mungkin dalam mensupport kerja customer service dan untuk 

hambatan yang timbul akibat gangguan sistem memang kadang terjadi 

sehingga akan mengulur waktu dalam penyelesaian keluhan pelanggan. 

Bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa, memuaskan kebutuhan 

pelanggan berarti perusahaan harus memberikan pelayanan yang berkualitas 

(service quality) kepada pelanggan. Kualitas pelayanan menjadi faktor utama 

bagi kepuasan pelanggan, dan bila pelanggan puas maka dapat menciptakan 

loyalitas pelanggan. Dan untuk memperoleh data mengenai bagaimana 

pelayanan yang diberikan oleh grapari telkomsel solo terhadap pelanggan 

maka dilakukan penelitian dengan wawancara dengan pelanggan sebagai 

berikut: 

4. Wawancara dengan pelanggan Telkomsel 

Dalam mengetahui kualitas pelayanan pada Grapari Telkomsel Solo ini 

maka juga dilakukan wawancara dengan pelanggan untuk memantau kepuasan 

pelanggan dan mendeteksi tentang kebaikan dan keburukan dari pelayanan 

tersebut. 

Pelanggan dalam dilayani mempunyai harapan-harapan yang seperti 

apa yang diinginkan oleh pelanggan. Maka dilakukan wawancara dengan 

pelanggan Ibu Wati tentang harapan yang diinginkan dalam pelayanan grapari 

telkomsel solo.  Dalam wawancaranya, mengatakan sebagai berikut : 
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“Harapan saya kalau ke grapari solo untuk dilayani tidak antri begitu 

lama..hehe..tapi saya juga maklum ya pelanggan telkomsel begitu 

banyak dan banyak juga yang minta dilayani bukan hanya saya jadi ya 

harus antri tunggu sampai giliran saya.Tapi saya nyaman-nyaman saja 

kalo nunggu walaupun lama ada hiburannya lah kita bisa duduk 

nyaman sambil minum dan baca buku bacaan”
59

  

 

Dari hasil wawancara maka penulis melakukan uji observasi, observasi 

dilakukan sebelum pelanggan antri di customer service dan pada saat 

pelanggan antri maka penulis melakukan uji observasi dan  diperoleh data 

bahwa dari raut muka pelanggan menyatakan dia begitu nyaman dengan 

suasana ruang tunggu antrian grapari telkomsel solo saat menunggu antrian. 

Terlihat bahwa pelanggan santai menikmati sambil duduk minum aqua gratis 

yang disediakan. Dan disini diketahui bahwa antara harapan dan kenyataan 

pelanggan sudah terpenuhi. 

Kemudian proses wawancara disambung dengan harapan pelanggan 

tentang cara kerja dan sikap petugas customer service dalam melayani 

pelanggan diungkapkan pelanggan sebagai berikut: 

“Karyawan di sini sangat profesional, mereka selalu memberikan 

jawaban yang cepat dan jelas, ini sungguh membantu saya bila saya 

memerlukan sesuatu dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan, selain 

itu mereka juga sangat ramah dan semoga seperti ini seterusnya tanpa 

mengurangi bentuk pelayanannya jika nanti perusahaan ini sudah 

semakin besar”
60

  

 

Dari hasil wawancara, kemudian penulis melakukan uji observasi dan 

diperoleh data bahwa para petugas customer service memberikan solusi atas 
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permasalahan pelanggan dengan cepat dan tepat. Ini terkait dengan kerjasama 

antara petugas customer service dengan back office yang mensupport kerja 

mereka. 

Pendapat dari pelanggan lain menyatakan pernyataan yang sama terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh Grapari Telkomsel Solo yaitu Bapak Nugroho, 

dalam kesempatan wawancaranya menyatakan sebagai berikut : 

“Saya dituntut untuk mobilitas tinggi demi kerja saya nah..untuk itu 

saya menginginkan Telkomsel mendukung saya seperti ini terus jadi 

kerja saya juga lancar. Saya sampai saat ini selama berlangganan 

senang ya pelayanan yang diberikan sangat bagus, mereka melayani 

dengan sepenuh hati dan membuat saya dan kolega saya puas. Mereka 

cepat dalam melayani kebutuhan saya dan bekerja tanpa mengenal 

waktu”
61

  

 

Dari pernyataan tersebut ditarik data hasil observasi penulis, bahwa 

petugas customer service mempunyai sikap empati terhadap pelanggan, 

bersahabat dan memposisikan disri sebagai pelanggan disaat pelanggan 

memerlukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. 

Sikap ramah ini akan membuat pelanggan menjadi puas. Sikap yang 

baik harus juga ditambah dengan penampilan atau cara berpakaian yang baik 

dari karyawan. Cara berpakaian ataupun busana yang dikenakan akan menjadi 

nilai tambah tersendiri bagi image customer service Grapari Telkomsel Solo. 

Penampilan dan sikap menjadi tolok ukur bagi pelayanan jasa. Pelanggan 
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tentu saja membutuhkan karyawan dengan sikap yang ramah dan mampu 

berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan.  

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ibu Wati, dalam wawancaranya 

sebagai berikut : 

“Karyawan di sini ramah dan baik, penampilannya juga sopan dan 

sesuai dengan warna dari logo Telkomsel ya.., menurut saya sudah 

ideal lah”
62

 

 

Kemudian ditemukan data hasil observasi dari penulis, bahwa petugas 

customer service selalu memberikan salam pembuka dan penutup saat 

pelanggan datang dengan berdiri menyambut pelanggan. Dan juga atribut 

yang dipakai oleh para petugas rapi dan wangi. 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bp.Tanto nugroho sebagai 

pelanggan: 

“Ramah atau tidaknya petugas customer service bisa dilihat dari 

orangnya. Kalo saya liat sudah ramah bahkan mereka menempatkan 

saya sebagai Raja kalo orang bilang pelanggan adalah Raja haha..”
63

  

 

Hasil observasi dari penulis memberikan data bahwa petugas customer 

service dalam memberikan keramahan terhadap pelanggan selalu memberikan 

salam pembuka dan penutup saat pelanggan datang dengan berdiri 

menyambut pelanggan 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

Berdasar fakta-fakta dan hasil temuan di lapangan selama dilakukannya 

penelitian oleh penulis sebagaimana telah dikemukakan pada Bab III point B 

sebelumnya, maka dapat dianalisa datanya sebagai berikut: 

a) Kecepatan pelayanan 

Pada kegiatan wawancara dengan supervisor shop solo Ibu Murni Marlina 

Lestari menjelaskan mengenai kriteria-kriteria kualitas pelayanan yang dijalankan 

di grapari solo  “Untuk kriteria pelayanan berkualitas yang diterapkan di grapari 

Telkomsel Solo bahwa kami selalu menerapkan pelayanan yang mengandung 

unsur kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan.. Kemudian SPV Shop 

grapari solo menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria pelayanan yang 

berkualitas tersebut “Dari unsur kecepatan itu sendiri bahwa petugas customer 

service kami selalu menerapkan cepat dalam menanggapi keluhan dan kebutuhan 

dari pelanggan, dalam hal ini kami mempunyai batas waktu paling lama 1x24 jam 

sejak data masuk ke kami untuk segera dikerjakan.Dengan catatan tidak ada 

gangguan system” Selanjutnya penulis dalam salah satu  observasi pada petugas 

customer service menemukan data hasil observasi bahwa petugas langsung 

menangani keluhan pelanggan dan menyelesaikan keluhan dengan batas waktu 
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penyelesaian 1x24 jam untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam 

membantu mengatasi kesulitan pelanggan.  

Pada bagian selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bagian 

petugas back office dan berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari 

salah satu petugas back office Yoyok tri harjanto tentang hambatan-hambatan 

apa saja yang dihadapi saat mensupport petugas customer service adalah 

sebagai berikut:”Kita semua dituntut bekerja untuk melayani pelanggan 

dengan cepat dan hambatan muncul apabila sistem yang membantu kita untuk 

menjalankan tugas tidak berfungsi dengan baik, itu otomatis akan mengulur 

waktu kita dalam menyelesaikan kebutuhan para pelanggan kita”. Dan 

berdasarkan pengamatan dari penulis tentang kinerja petugas back office 

diperoleh data bahwa mereka telah bekerja tanpa mengenal waktu, 

menyelesaikan semua data yang masuk ke back office dengan waktu 

penyelesaian 1x24 jam. Mereka bekerja sampai malam hari pk.21.00 bahkan 

lebih karena semua data yang masuk hari ini harus diselesaikan hari itu juga, 

demi melayani pelanggan secepat mungkin, memenuhi kebutuhan pelanggan 

sebaik mungkin dalam mensupport kerja customer service dan untuk 

hambatan yang timbul akibat gangguan sistem memang kadang terjadi 

sehingga akan mengulur waktu dalam penyelesaian keluhan pelanggan. 

Kemudian dari data wawancara harapan pelanggan tentang cara kerja dan 

sikap petugas customer service dalam melayani pelanggan diungkapkan 

pelanggan sebagai berikut:“Karyawan di sini sangat profesional, mereka 

selalu memberikan jawaban yang cepat dan jelas, ini sungguh membantu saya 
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bila saya memerlukan sesuatu dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan, 

selain itu mereka juga sangat ramah dan semoga seperti ini seterusnya tanpa 

mengurangi bentuk pelayanannya jika nanti perusahaan ini sudah semakin 

besar” . Dari hasil wawancara, kemudian penulis melakukan uji observasi dan 

diperoleh data bahwa para petugas customer service memberikan solusi atas 

permasalahan pelanggan dengan cepat dan tepat. Ini terkait dengan kerjasama 

antara petugas customer service dengan back office yang mensupport kerja 

mereka. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Fandy Tjiptono (2008) 

yang menyatakan bahwa adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan 

dengan kualitas pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang 

kadangkala dibuat-buat merupakan salah satu bentuk perwujudan kualitas 

pelayanan pelanggan. Dari pendapat para ahli tersebut menyatakan bahwa 

unsur kecepatan dalam sebuah pelayanan jasa sangat diperlukan untuk 

mencapai harapan dan keinginan pelanggan. Dari berbagai fakta dan hasil 

temuan di lapangan yang menunjukan bahwa data-data  yang diperoleh 

terdapat hasil data yang sama, para subyek penelitian yaitu petugas customer 

service, back office dan SPV Shop grapari Solo menyatakan untuk 

memberikan pelayanan yang memuaskan sesuai dengan harapan pelanggan 

maka unsur kecepatan dalam pelayanan selalu diterapkan dan dijalankan 

untuk melayani pelanggan. Data tersebut didukung oleh pernyataan pelanggan 

yang menyatakan bahwa unsur kualitas pelayanan yaitu kecepatan dalam 

memberikan pelayanan sangat memuaskan pelanggan dalam permasalahan 

yang sedang dihadapi pelanggan. Dari hal tersebut memang bahwa unsur 
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kualitas kecepatan pelayanan harus ada dalam jasa pelayanan pelanggan untuk 

mencapai kepuasan pelanggan. Bahwa kecepatan pelayanan grapari telkomsel 

solo sangat memuaskan bagi pelanggan karena terpenuhinya kebutuhan dan 

keinginan pelanggan didukung oleh pernyataan pelanggan sebagai berikut: 

“…………mereka selalu memberikan jawaban yang cepat dan 

jelas…………..” Dari hasil pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan 

tersebut didukung oleh pernyataan dari management grapari telkomsel solo 

“…………bahwa petugas customer service kami selalu menerapkan cepat 

dalam menanggapi keluhan dan kebutuhan dari pelanggan, dalam hal ini kami 

mempunyai batas waktu paling lama 1x24 jam……….” Terpenuhinya 

harapan, keinginan, dan kebutuhan pelanggan tidak lepas dari kerja dari pihak 

management grapari telkomsel solo dalam memberikan pelayanan yang 

berkualitas sehingga menjadikan pelanggan puas akan pelayanan yang 

diberikan. 

b) Ketepatan pelayanan 

Pelayanan mempunyai hubungan yang erat dengan kepuasan 

pelanggan. Mutu pelayanan merupakan sarana mencapai kepuasan dan ikatan. 

Mutu yang tinggi dan pelayanan yang prima menghasilkan pelanggan yang 

puas dan setia. Pelayanan memberikan suatu dorongan kepada pelanggan 

untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka 

panjang ikatan seperti ini memungkinkan Grapari Telkomsel Solo untuk 

memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka, dari 

hal tersebut maka pelanggan dapat mengetahui kualitas pelayanan yang 

diberikan. 
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Dua faktor yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected service dan 

perceived service. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (perceived 

service) sesuai dengan yang diharapkan (expected service), maka kualitas jasa 

dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui 

harapan pelanggan, maka kualitas dipersesikan sebagai kualitas ideal. 

Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, 

maka kualitas dipersepsikan buruk. Dengan demikian, baik tidaknya kualitas 

jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan 

pelanggannya secara konsisten. 

 Salah satu kualitas pelayanan adalah ketepatan dari customer service,  

yaitu sikap tanggap dari Grapari Telkomsel Solo yang berusaha untuk 

mengetahui harapan dari pelanggan sehingga organisasi melakukan tindakan 

atau membuat peraturan dalam rangka merespon keinginan atau harapan 

pelanggan sehingga akan dapat terbentuk kepuasan pelanggan terhadap daya 

tanggap dari Grapari Telkomsel Solo. Dari data hasil wawancara dengan 

supervisor Grapari Telkomsel Solo,  mengenai kriteria-kriteria pelayanan 

berkualitas grapari Telkomsel Solo guna mempertahankan pelanggan adalah 

sebagai berikut :“Untuk kriteria pelayanan berkualitas yang diterapkan di 

grapari Telkomsel Solo bahwa kami selalu menerapkan pelayanan yang 

mengandung unsur kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan. 

Sedangkan dari unsur ketepatan,bahwa petugas customer service kami didik 

untuk selalu tepat dalam memberi informasi kepada pelanggan dan tepat 

waktu dalam menyelesaikan keluhan dari pelanggan sesuai dengan waktu 
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yang ditetapkan” .Dari hasil wawancara tersebut kemudian penulis melakukan 

uji observasi di lapangan dan diperoleh data bahwa unsur-unsur pelayanan 

berkualitas tersebut telah dijalankan oleh grapari Telkomsel Solo” ketepatan 

juga sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yaitu menyelesaikan keluhan 

pelanggan dengan solusi dan jawaban yang tepat sehingga pelanggan dapat 

menggunakan kembali produk yang dipakainya”. Hal ini juga diperkuat dari 

hasil wawancara dengan salah satu customer service yang bernama Susy 

Lestari sebagai berikut : “Kami di sini bertugas untuk melayani para 

konsumen, banyak sedikitnya pelanggan yang datang kami tetap harus siap, 

karena kami di sini memang untuk memberikan informasi bagi pelanggan 

yang membutuhkan, dan kami sendiri juga harus memberikan keterangan 

dengan jelas bagi para pelanggan” .Dari hasil wawancara tersebut penulis 

melakukan observasi dan diketahui  bahwa upaya yang dilakukan oleh 

Grapari Telkomsel Solo di dalam meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan 

dengan jalan pemberian informasi yang jelas dan tepat kepada pelanggan 

yaitu memberi informasi yang sesuai jawabannya dengan apa yang ditanyakan 

oleh pelanggan dan menanggapi keluhan pelanggan dengan baik yaitu 

customer service dalam menanggapi keluhan bersikap sopan, dengan intonasi 

bersahabat dan volume rendah. Data tentang ketepatan pelayanan didukung 

oelh pernyataan pelanggan “Karyawan di sini sangat profesional, mereka 

selalu memberikan jawaban yang cepat dan jelas, ini sungguh membantu saya 

bila saya memerlukan sesuatu dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan, 

selain itu mereka juga sangat ramah dan semoga seperti ini seterusnya tanpa 
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mengurangi bentuk pelayanannya jika nanti perusahaan ini sudah semakin 

besar” . Dari hasil wawancara, kemudian penulis melakukan uji observasi dan 

diperoleh data bahwa para petugas customer service memberikan solusi atas 

permasalahan pelanggan dengan cepat dan tepat. Ini terkait dengan kerjasama 

antara petugas customer service dengan back office yang mensupport kerja 

mereka. Pemberian kualitas pelayanan membutuhkan interaksi yang baik 

antara petugas atau pemberi pelayanan dengan pelanggan. Apabila pemberi 

layanan memberikan pelayanan dengan cara dan hasil yang baik, maka itu 

akan menimbulkan kesan yang baik pula. Pelanggan akan merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan. Unsur-unsur pokok dalam memberikan kualitas 

pelayanan yang dapat memuaskan konsumen adalah sebagai berikut 
64

:   

 Kecepatan  

Kecepatan di sini adalah kecepatan dalam memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada pengguna jasa. 

 

 

 

 Ketepatan  

Ketepatan di sini adalah ketepatan waktu yang digunakan untuk melayani 

pengguna jasa apakah sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

 Keramahan  
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Keramahan di sini adalah keramahan dari para pemberi pelayanan yaitu 

para karyawan kepada semua konsumen. 

 Kenyamanan  

Kenyamanan yang dimaksud di sini adalah para pemberi pelayanan yaitu 

para pegawai dapat memberikan rasa nyaman kepada para pengunjung.  

Dari berbagai fakta dan hasil temuan di lapangan yang menunjukan 

bahwa data-data  yang diperoleh terdapat hasil data yang sama, para subyek 

penelitian yaitu petugas customer service, dan SPV Shop grapari Solo 

menyatakan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan sesuai dengan 

harapan pelanggan maka unsur ketepatan dalam pelayanan selalu diterapkan 

dan dijalankan untuk melayani pelanggan. Data tersebut didukung oleh 

pernyataan pelanggan yang menyatakan bahwa unsur kualitas pelayanan yaitu 

ketepatan dalam memberikan pelayanan sangat memuaskan pelanggan dalam 

permasalahan yang sedang dihadapi pelanggan. Dari hal tersebut memang 

bahwa unsur kualitas ketepatan  pelayanan harus ada dalam jasa pelayanan 

pelanggan untuk mencapai kepuasan pelanggan. . Bahwa ketepatan pelayanan 

grapari telkomsel solo sangat memuaskan bagi pelanggan karena terpenuhinya 

kebutuhan dan keinginan pelanggan didukung oleh pernyataan pelanggan 

sebagai berikut: “………mereka selalu memberikan jawaban yang cepat dan 

jelas, ini sungguh membantu saya bila saya memerlukan sesuatu dan tidak 

tahu apa yang harus saya lakukan …………” Dari hasil pelayanan yang 
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memuaskan bagi pelanggan tersebut didukung oleh pernyataan dari 

management grapari telkomsel solo “……….kami sendiri juga harus 

memberikan keterangan dengan jelas bagi para pelanggan “ Terpenuhinya 

harapan, keinginan, dan kebutuhan pelanggan tidak lepas dari kerja dari pihak 

management grapari telkomsel solo dalam memberikan pelayanan yang 

berkualitas sehingga menjadikan pelanggan puas akan pelayanan yang 

diberikan. 

c) Keramahan pelayanan 

Peran seorang customer service dalam pelayanan jasa sangatlah vital, 

terlebih lagi di dalam pelayanan telekomunikasi. Grapari Telkomsel Solo 

paham akan hal tersebut, dimana membentuk divisi costumer service untuk 

memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Keberadaan customer service 

tersebut harus disertai dengan sikap dan penampilan karena dalam pelayanan 

jasa faktor keramahan merupakan salah satu faktor pendorong kualitas jasa 

tersebut. Keramahan dalam hal ini merupakan pemberian perhatian yang tulus 

dan bersifat individual atau pribadi yang memberikan kepada para pelanggan 

dengan berupaya memhami keinginan konsumen atau pelanggan. Keramahan 

di sini mencakup pengertian kemauan pegawai untuk mudah dihubungi dan 

ditemui, kemauan pegawai untuk mudah diajak komunikasi.  

Di bidang pelayanan telekomunikasi yang bersaing pada saat ini, 

penampilan dan keramahan dari karyawan menjadi modal utama karena 

dengan sikap dan penampilan dari karyawan tersebut, maka pelanggan merasa 

bahwa keberadaan mereka sangat dihargai oleh pihak Grapari Telkomsel 
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Solo. Upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak Grapari di dalam 

membentuk sikap dari para karyawan untuk bersikap ramah adalah dengan 

jalan memberikan berbagai program pelatihan agar penampilan dan sikap 

karyawan semakin baik pada saat menghadapi pelanggan, selain itu upaya 

yang dilakukan meliputi kemudahan di dalam berkomunikasi dan kemudahan 

pelanggan untuk menemui customer service tersebut.. Customer Service 

diartikan sebagai pihak yang langsung menjembatani antara pelanggan dengan 

perusahaan, dalam hubungannya dengan transaksi atau operasional sehari-

hari
65

. Penulis melakukan observasi dan dapat diketahui bahwa sikap dan 

penampilan karyawan menjadi titik penting dalam sebuah pelayanan jasa. 

Sikap customer service telkomsel dalam melayani pelanggan dengan sopan, 

selalu menyambut pelanggan yang datang dengan senyum dan berjabat tangan 

pada waktu dipanggil antrian dan bersahabat. Sedangkan untuk penampilan 

customer service grapari telkomsel menggunakan seragam yang telah 

disediakan oleh telkomsel dengan warna yang senada yaitu merah, untuk hari 

senin sampai jumat dan hitam untuk hari sabtu. Pelanggan diharapkan tertarik 

dengan penampilan dan pelayanan dari karyawan. Kesan terhadap sikap dan 

penampilan karyawan yang dilakukan oleh Grapari Telkomsel Solo sesuai 

dengan unsur dari kualitas pelayanan yang memuaskan. Dari hasil wawancara 

dengan supervisor Grapari Telkomsel Solo,  mengenai kriteria-kriteria 

pelayanan berkualitas grapari Telkomsel Solo guna mempertahankan 
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pelanggan adalah sebagai berikut :“Untuk kriteria pelayanan berkualitas yang 

diterapkan di grapari Telkomsel Solo bahwa kami selalu menerapkan 

pelayanan yang mengandung unsur kecepatan, ketepatan, keramahan dan 

kenyamanan. Keramahan disini dari petugas customer servicenya sendiri. 

Customer service dalam melayani pelanggan dengan sikap yang sopan, 

volume suara yang rendah, intonasi yang bersahabat, ketulusan dalam 

memberikan informasi dan selalu berempati dalam melayani pelanggan” Dari 

hasil wawancara tersebut kemudian penulis melakukan uji observasi di 

lapangan dan diperoleh data bahwa unsur-unsur pelayanan berkualitas 

tersebut telah dijalankan oleh grapari Telkomsel Solo. Petugas customer 

service dalam melayani dan memberi informasi kepada pelanggan bersikap 

dengan ramah seperti selalu berdiri menyambut pelanggan dan menjabat 

tangan pelanggan disaat pelanggan dipanggil antrian untuk dilayani dan sabar 

seperti menahan emosi dan menggunakan intonasi yang bersahabat dan 

volume rendah ketika pelanggan marah, Pendapat ini dikemukakan oleh 

customer service Susy Lestari, dalam wawancaranya menyatakan :“Kami 

harus menjaga penampilan kami, pakaian kami dan juga cara bicara kami, 

karyawan di bagian saya ini sangat penting, karena para pelanggan ataupun 

orang lain pasti akan mendatangi kami untuk sekedar mencari informasi” Dari 

hal tersebut penulis melakukan observasi dan dapat diketahui bahwa sikap dan 

penampilan karyawan menjadi titik penting dalam sebuah pelayanan jasa. 

Sikap customer service telkomsel dalam melayani pelanggan dengan sopan, 

selalu menyambut pelanggan yang datang dengan senyum dan berjabat tangan 
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pada waktu dipanggil antrian dan bersahabat. Sedangkan untuk penampilan 

customer service grapari telkomsel menggunakan seragam yang telah 

disediakan oleh telkomsel dengan warna yang senada yaitu merah, untuk hari 

senin sampai jumat dan hitam untuk hari sabtu. Pelanggan diharapkan tertarik 

dengan penampilan dan pelayanan dari karyawan. Kesan terhadap sikap dan 

penampilan karyawan yang dilakukan oleh Grapari Telkomsel Solo sesuai 

dengan unsur dari kualitas pelayanan yang memuaskan. Sikap ramah ini akan 

membuat pelanggan menjadi puas. Sikap yang baik harus juga ditambah 

dengan penampilan atau cara berpakaian yang baik dari karyawan. Cara 

berpakaian ataupun busana yang dikenakan akan menjadi nilai tambah 

tersendiri bagi image customer service Grapari Telkomsel Solo. Penampilan 

dan sikap menjadi tolok ukur bagi pelayanan jasa. Pelanggan tentu saja 

membutuhkan karyawan dengan sikap yang ramah dan mampu berkomunikasi 

dengan baik dengan pelanggan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ibu 

Nurwati, dalam wawancaranya sebagai berikut :“Karyawan di sini ramah dan 

baik, penampilannya juga sopan dan sesuai dengan warna dari logo Telkomsel 

ya.., menurut saya sudah ideal lah”. Kemudian ditemukan data hasil observasi 

dari penulis, bahwa petugas customer service selalu memberikan salam 

pembuka dan penutup saat pelanggan datang dengan berdiri menyambut 

pelanggan. Dan juga atribut yang dipakai oleh para petugas rapi dan wangi. 

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penampilan 

dan sikap dari karyawan Grapari Telkomsel Solo merupakan sebuah 

keharusan di dalam pemberian pelayanan jasa. Sikap dan karyawan akan 
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membentuk image ataupun citra bagi Grapari Telkomsel Solo, dengan sikap 

dan penampilan yang baik tentu saja citra perusahaan akan baik dan hal itu 

juga bisa terjadi sebaliknya citra perusahaan akan turun bila sikap dan 

penampilan dari karyawan tidak berada dalam titik optimal yaitu 

berpenampilan dan bersikap yang baik terhadap para pelanggan. Selain itu 

Tjiptono(2008) juga menjelaskan hal sama bahwa pelayanan yang unggul 

(service excellence) adalah suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani 

pelanggan secara memuaskan. Secara garis besar ada empat unsur pokok 

dalam konsep yaitu: “Kecepatan, Ketepatan, Keramahan, dan Kenyamanan”. 

Dari berbagai fakta dan hasil temuan di lapangan yang menunjukan 

bahwa data-data  yang diperoleh terdapat hasil data yang sama, para subyek 

penelitian yaitu petugas customer service, dan SPV Shop grapari Solo 

menyatakan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan sesuai dengan 

harapan pelanggan maka unsur keramahan dalam pelayanan selalu diterapkan 

dan dijalankan untuk melayani pelanggan. Data tersebut didukung oleh 

pernyataan pelanggan yang menyatakan bahwa unsur kualitas pelayanan yaitu 

keramahan dalam memberikan pelayanan sangat memuaskan pelanggan 

dalam permasalahan yang sedang dihadapi pelanggan. Dari hal tersebut 

memang bahwa unsur kualitas ketepatan  pelayanan harus ada dalam jasa 

pelayanan pelanggan untuk mencapai kepuasan pelanggan. . Bahwa ketepatan 

pelayanan grapari telkomsel solo sangat memuaskan bagi pelanggan karena 

terpenuhinya kebutuhan dan keinginan pelanggan didukung oleh pernyataan 

pelanggan sebagai berikut: “:“Karyawan di sini ramah dan baik, 
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penampilannya juga sopan dan sesuai dengan warna dari logo Telkomsel ya.., 

menurut saya sudah ideal lah”.  Dari hasil pelayanan yang memuaskan bagi 

pelanggan tersebut didukung oleh pernyataan dari management grapari 

telkomsel solo “………..Customer service dalam melayani pelanggan dengan 

sikap yang sopan, volume suara yang rendah, intonasi yang bersahabat, 

ketulusan dalam memberikan informasi dan selalu berempati dalam melayani 

pelanggan”.  Terpenuhinya harapan, keinginan, dan kebutuhan pelanggan 

tidak lepas dari kerja dari pihak management grapari telkomsel solo dalam 

memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga menjadikan pelanggan puas 

akan pelayanan yang diberikan. Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh 

pihak Grapari Telkomsel Solo terhadap faktor keramahan mengenai sikap dan 

penampilan karyawan serta jalinan komunikasinya, maka dapat diketahui 

bahwa peran dari customer service memang harus dipertahankan dan 

ditingkatkan kualitasnya. 

d) Kenyamanan pelayanan 

Tujuan utama orang yang berkepentingan adalah mendapatkan 

pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar 

penjelasan dan kesanggupan secra lisan dengan faktor kecepatan dalam 

pelayanan menjadi dambaan setiap orang disertai dengan kualitas hasil yang 

memadai. Setelah menyadari betapa pentinggnya jasa pelayanan bagi 

konsumen banyak perusahaan telah membentuk bagian yang menangani 

pelayanan pada konsumen seperti dibentuknya bagian keluhan, penyesuaian  

dan bagian fasilitas bagi jasa telekomunikasi. Pada umumnya pelayanan 
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melalui perbuatan dilakukan oleh customer service Grapari Telkomsel Solo. 

Oleh karena itu, faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat 

menetukan terhdap hasil perbuatan atau pekerjaan.   

Variabel kenyamanan di dalam suatu kualitas pelayanan jasa meliputi 

aman dan tenang saat berada dalam ruang pelayanan grapari telkomsel untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Dari hasil 

wawancara dengan supervisor Grapari Telkomsel Solo,  mengenai kriteria-

kriteria pelayanan berkualitas grapari Telkomsel Solo guna mempertahankan 

pelanggan adalah sebagai berikut :“Untuk kriteria pelayanan berkualitas yang 

diterapkan di grapari Telkomsel Solo bahwa kami selalu menerapkan 

pelayanan yang mengandung unsur kecepatan, ketepatan, keramahan dan 

kenyamanan. Untuk kenyamanan kami menciptakan ruang pelayanan dan 

system antrian yang nyaman bagi pelanggan.Jadi apabila pelanggan 

menunggu untuk mendapat antrian tidak jenuh. Kami memberikan minum 

gratis di tempat yang disediakan dan tempat bacaan untuk para pelanggan 

selama mereka menunggu antrian” Dari hasil wawancara tersebut kemudian 

penulis melakukan uji observasi di lapangan dan diperoleh data bahwa unsur-

unsur pelayanan berkualitas tersebut telah dijalankan oleh grapari Telkomsel 

Solo. kenyamanan yang diberikan membuat pelanggan nyaman pada saat 

begitu lama pelanggan menunggu antrian yaitu pelanggan bisa mengambil 

minuman yang tersedia gratis dan membaca bacaan yang disediakan. Dari 

hasil dari wawancara tersebut diketahui bahwa dalam pemberian kualitas 

pelayanan membutuhkan interaksi yang baik antara petugas atau pemberi 
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pelayanan dengan pelanggan. Apabila pemberi layanan memberikan 

pelayanan dengan cara dan hasil yang baik, maka itu akan menimbulkan 

kesan yang baik pula. Pelanggan akan merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Fandy Tjiptono(2008) 

menyatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam memberikan kualitas pelayanan 

yang dapat memuaskan konsumen adalah sebagai    berikut: 

a. Kecepatan  

Kecepatan di sini adalah kecepatan dalam memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada pengguna jasa. 

 

 

b. Ketepatan  

Ketepatan di sini adalah ketepatan waktu yang digunakan untuk melayani 

pengguna jasa apakah sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

e. Keramahan  

Keramahan di sini adalah keramahan dari para pemberi pelayanan yaitu 

para karyawan kepada semua konsumen. 

f. Kenyamanan  

Kenyamanan yang dimaksud di sini adalah para pemberi pelayanan yaitu 

para pegawai dapat memberikan rasa nyaman kepada para pengunjung. 

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan pelayanan yang 

terintegrasi, maksudnya pelayanan atau jasa menjadi tidak bagus atau tidak 

memuaskan lagi bila ada komponen yang kurang. Pelanggan dalam dilayani 
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mempunyai harapan-harapan yang seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. 

Maka dilakukan wawancara dengan pelanggan Ibu Wati tentang harapan yang 

diinginkan dalam pelayanan grapari telkomsel solo.  Dalam wawancaranya, 

mengatakan sebagai berikut :“Harapan saya kalau ke grapari solo untuk dilayani 

tidak antri begitu lama..hehe..tapi saya juga maklum ya pelanggan telkomsel 

begitu banyak dan banyak juga yang minta dilayani bukan hanya saya jadi ya 

harus antri tunggu sampai giliran saya.Tapi saya nyaman-nyaman saja kalo 

nunggu walaupun lama ada hiburannya lah kita bisa duduk nyaman sambil 

minum dan baca buku bacaan” . Dari hasil wawancara maka penulis melakukan 

uji observasi, observasi dilakukan sebelum pelanggan antri di customer service 

dan pada saat pelanggan antri maka penulis melakukan uji observasi dan  

diperoleh data bahwa dari raut muka pelanggan menyatakan dia begitu nyaman 

dengan suasana ruang tunggu antrian grapari telkomsel solo saat menunggu 

antrian. Terlihat bahwa pelanggan santai menikmati sambil duduk minum aqua 

gratis yang disediakan. Dan disini diketahui bahwa antara harapan dan kenyataan 

pelanggan sudah terpenuhi. Mutu yang tinggi dan pelayanan yang prima 

menghasilkan pelanggan yang puas dan setia. Pelayanan memberikan suatu 

dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan 

perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan Grapari 

Telkomsel Solo untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta 

kebutuhan mereka, dari hal tersebut maka pelanggan dapat mengetahui kualitas 

pelayanan yang diberikan. Dalam mengetahui kualitas pelayanan pada Grapari 

Telkomsel Solo ini maka juga dilakukan wawancara dengan pelanggan untuk 
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memantau kepuasan pelanggan dan mendeteksi tentang kebaikan dan keburukan 

dari pelayanan tersebut. Pelanggan dalam dilayani mempunyai harapan-harapan 

yang seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. 

Dari berbagai fakta dan hasil temuan di lapangan yang menunjukan bahwa 

data-data  yang diperoleh terdapat hasil data yang sama, para subyek penelitian 

yaitu petugas customer service, dan SPV Shop grapari Solo menyatakan untuk 

memberikan pelayanan yang memuaskan sesuai dengan harapan pelanggan maka 

unsur kenyamanan dalam pelayanan selalu diterapkan dan dijalankan untuk 

melayani pelanggan. Data tersebut didukung oleh pernyataan pelanggan yang 

menyatakan bahwa unsur kualitas pelayanan yaitu kenyamanan dalam 

memberikan pelayanan sangat memuaskan pelanggan dalam permasalahan yang 

sedang dihadapi pelanggan. Dari hal tersebut memang bahwa unsur kualitas 

kenyamanan  pelayanan harus ada dalam jasa pelayanan pelanggan untuk 

mencapai kepuasan pelanggan. . Bahwa kenyamanan pelayanan grapari telkomsel 

solo sangat memuaskan bagi pelanggan karena terpenuhinya kebutuhan dan 

keinginan pelanggan didukung oleh pernyataan pelanggan sebagai berikut: 

“:…..saya nyaman-nyaman saja kalo nunggu walaupun lama ada hiburannya lah 

kita bisa duduk nyaman sambil minum dan baca buku bacaan” Dari hasil 

pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan tersebut didukung oleh pernyataan 

dari management grapari telkomsel solo “………..Untuk kenyamanan kami 

menciptakan ruang pelayanan dan system antrian yang nyaman bagi 

pelanggan.Jadi apabila pelanggan menunggu untuk mendapat antrian tidak jenuh. 

Kami memberikan minum gratis di tempat yang disediakan dan tempat bacaan 
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untuk para pelanggan selama mereka menunggu antrian……..”.  Terpenuhinya 

harapan, keinginan, dan kebutuhan pelanggan tidak lepas dari kerja dari pihak 

management grapari telkomsel solo dalam memberikan pelayanan yang 

berkualitas sehingga menjadikan pelanggan puas akan pelayanan yang diberikan.  

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan kemudian dianalisa datanya dengan pendekatan 

model analisis interaktif maka dapat diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pelayanan customer service grapari Telkomsel Solo menunjukan bahwa 

dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh customer service grapari 

Telkomsel Solo terdapat kualitas-kualitas pelayanan yang diterapkan kepada 

petugas customer service yang meliputi : kecepatan dalam memberikan 

pelayanan yaitu diukur dengan waktu penyelesaian keluhan pelanggan yaitu 

1x24 jam penyelesaian keluhan, ketepatan dalam memberikan pelayanan yaitu 

solusi dan informasi petugas customer service sudah sesuai dengan keluhan 

pelanggan, keramahan petugas customer service dalam menyambut pelanggan 

saat datang untuk dilayani dengan berjabat tangan, sikap yang sopan, volume 

suara yang rendah, intonasi yang bersahabat, ketulusan dalam memberikan 

informasi dan selalu berempati dalam melayani pelanggan,  kenyamanan 

pelayanan yaitu membuat tempat antrian pelayanan tidak membosankan dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

aman bagi pelanggan. Dan dari hasil data wawancara pada subyek penelitian 

petugas grapari Telkomsel Solo mengenai kinerja unsur-unsur kualitas 

pelayanan yang meliputi kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan, 

telah dijalankan sesuai dengan masing-masing unsur tersebut dan sesuai 

dengan strandart service yang dimiliki grapari Telkomsel Solo yaitu dari 

unsur kecepatan bahwa mereka memberi pelayanan kepada pelanggan 

langsung saat itu juga dan apabila membutuhkan waktu untuk penyelesaian 

maka akan diselesaikan 1x24 jam jika tidak ada gangguan system. Dari unsur 

ketepatan bahwa para petugas grapari Telkomsel memberikan informasi dan 

solusi sesuai dengan apa yang disampaikan pelanggan sehingga pelanggan 

memperoleh jawaban yang sesuai. Dari unsur keramahan bahwa petugas 

selalu berdiri menyambut dan berjabat tangan di saat pelanggan menuju meja 

customer service, dan bersikap bersahabat dengan pelanggan. Sedangkan dari 

unsur kenyamanan bahwa tempat antrian dengan system antrian yang dibuat 

aman dan tidak membosankan seperti tersedianya buku bacaan dan 

tersedianya minum aqua gratis.   

2. Kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan grapari Telkomsel Solo :  

Dan hasil data dari subyek penelitian pelanggan ditarik kesimpulan bahwa 

pelanggan sudah terpenuhi harapan dan keinginan atas pelayanan yang 

diberikan grapari Telkomsel Solo.Harapan dan keinginan pelanggan yaitu 

keinginan untuk dilayani dengan cepat dan tepat atas solusi permasalahan 

pelanggan, kenyamanan dalam menunggu antrian, dan keramahan dari 

petugas customer service kepada pelanggan sesuai dengan kenyataan yang 
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diterima bahwa pelanggan sudah dilayani sesuai dengan harapan dan 

keinginan mereka yaitu pelanggan sudah mendapat pelayanan yang cepat dan 

tepat atas keluhan yang disampaikan tanpa menunggu lama, keramahan dari 

petugas customer service yang ditunjukan dengan intonasi yang bersahabat, 

selalu menyambut pelanggan dengan jabat tangan, kenyamanan tempat antrian 

yang membuat pelanggan merasa aman dan tidak bosan menunggu selama 

antrian karena terdapat buku bacaan dan minuman gratis yang disediakan.  

Dari kedua hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa hal tersebut menjadikan 

pelanggan mencapai kepuasan atas pelayanan yang diperoleh. Kepuasan pelanggan 

didapat dari pelaksanaan kinerja petugas customer service yang sesuai dengan 

harapan dan keinginan pelanggan. Pelaksanaan pelayanan customer service 

Telkomsel Solo yang sesuai dengan kualitas yang diterapkan yaitu kecepatan waktu 

penyelesaian keluhan pelanggan, ketepatan solusi permasalahan pelanggan, 

kenyamanan tempat antrian, dan keramahan dari petugas customer service membuat 

pelanggan sudah terpenuhi kebutuhannya atas suatu pelayanan yaitu tanpa harus 

menunggu lama saat keluhan diajukan, aman dan tidak bosan saat menunggu antrian, 

mendapat jawaban yang tepat atas keluhan, dilayani dengan sepenuh hati oleh para 

petugas customer service. Jika antara pelaksanaan pelayanan dari grapari Telkomsel 

Solo sudah sesuai dengan harapan pelanggan maka kepuasan pelanggan pun dapat 

tercapai. 

B. Saran 

Dari hasil kesimpulan penulis memberi saran kepada grapari Telkomsel agar terus 

menjaga dan mempertahankan kualitas pelayanan yang telah mereka jalankan ini 
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sehingga tetap terus membuat pelanggan terpenuhi harapan-harapannya sehingga 

membuat pelanggan tidak berpaling ke jasa operator lain. 
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