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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada masa revolusi industri 4.0 seperti saat ini, semua aspek dalam 

kehidupan mulai mengalami transformasi digital. Saat situasi dunia berubah 

menjadi menitik beratkan pada pemanfaatan teknologi digital, maka 

transformasi digital menjadi hal yang tidak dapat dihindari, sehingga manusia 

harus siap beradaptasi untuk tetap mampu bertahan. Dalam artikel berjudul 

Menyongsong Transformasi Digital yang ditulis oleh (Hadiono & Rina Candra, 

2020), transformasi digital dapat diartikan sebagai sebuah proses evolusi 

pemanfaatan teknologi digital yang ada saat ini seperti teknologi virtualisasi, 

komputasi bergerak (mobile computing), komputasi awan (cloud computing), 

hingga integrasi sistem yang ada dalam organisasi yang berpacu pada 

kemampuan yang dimiliki dari teknologi digital dan mengubah proses dalam 

bisnis, operasional hingga pengalaman pelanggan sehingga menimbulkan nilai 

yang baru. Hal ini sebagai dampak atas digunakannya kombinasi inovasi digital 

yang dihasilkan, sehingga menimbulkan perubahan terhadap struktur, nilai, 

proses, posisi, ataupun ekosistem di dalam organisasi maupun lingkungan luar 

organisasi.  

Transformasi digital turut serta berperan dalam perjalanan dunia industri, 

karena dirasa dapat membawa dampak positif. Menurut (Hadiono & Rina 

Candra, 2020) transformasi digital menjadi wujud pengadaan efektivitas dalam 

dunia industri, karena dengan pemanfaatan era transformasi digital pada dunia 
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industri, akan memudahkan para pelaku usaha dalam mencapai tujuan. 

Pemanfaatan teknologi masif dilakukan sehingga menimbulkan hal yang cukup 

signifikan seperti mengurangi biaya tenaga kerja sehingga industri menjadi lebih 

fleksibel dan dapat mengurangi waktu pengiriman produk ke pasar. Berbagai 

macam industri secara perlahan dituntut untuk dapat menyesuaikan perubahan 

yang ada, tak terkecuali industri telekomunikasi. Persaingan industri 

telekomunikasi secara global sebagai cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

membuat perusahaan harus menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas agar 

mampu mempertahankan loyalitas pelanggan.  

PT Telkom Indonesia merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang mengusung transformasi komunikasi digital dan secara konkrit 

membantu kemajuan perekonomian Indonesia. Secara umum kegiatan yang 

dilakukan oleh PT Telkom Indonesia meliputi perencanaan, penyediaan, 

pengembangan, pengoperasian, pemasaran, dan penjualan jaringan 

telekomunikasi di Indonesia (Indrianto, 2017). Layanan jaringan telekomunikasi 

turut andil besar dalam membersamai masyarakat Indonesia dalam menjalani era 

digitalisasi. 

Customer Relationship merupakan bagian dari konsep digital marketing. 

Dalam jurnal berjudul Pentingnya Menjaga dan Meningkatkan Hubungan Baik 

dengan Konsumen dalam Masa Krisis yang ditulis oleh (Haryono, 2010) 

menjelaskan bahwa konsep pemasaran tradisional yang telah dilalui hanya 

berfokus kepada upaya menarik pelanggan baru, bukan mempertahankan 

pelanggan yang ada. Tetapi untuk saat ini dengan adanya teori digital marketing, 

paradigmanya telah berubah dari tradisional ke arah relasional karena pelanggan 
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semakin menuntut lebih banyak (more for less) dan intensitas persaingan 

menjadi semakin tinggi (Teddy Pawitra, 1997 dalam Haryono, 2010: 76). 

Menjalin hubungan dengan pelanggan yang ada sama artinya sedang 

mendapatkan serta mempertahankan hubungan dengan pelanggan secara 

berkesinambungan. Paradigma tersebut dinamakan relationship marketing 

(Basu Swastha, 1997 dalam Haryono, 2010: 76). Dasar pemikiran dalam praktik 

ini dapat diartikan bahwa jalinan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada 

dianggap sangat menghemat biaya jika dibandingkan dengan mencari pelanggan 

baru, bahkan mendapatkan pelanggan lama yang sudah putus hubungan. 

Terciptanya hubungan jangka panjang disebabkan dari adanya transaksi, 

kemudian transaksi tersebut diulang kembali di masa mendatang sehingga dapat 

terjalin hubungan jangka panjang.  

Dalam jurnal berjudul Membangun Hubungan Jangka Panjang Pelanggan 

Melalui Relationship Marketing yang ditulis oleh (Tjahyadi, 2006) menjelaskan 

bahwa era relationship marketing ditekankan pada penciptaan hubungan kepada 

pelanggan dan bukan pada penjualan atau diartikan lebih memperhatikan kepada 

pelanggan sesudah penjualan dan bukan pada pra-penjualan maupun saat 

penjualan. Hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan 

pelanggan dapat memberikan dampak efisiensi terhadap biaya pemasaran. 

Berdasarkan penelitian tersebut, Long Term Loyalty Relationship merupakan 

tugas dari unit Customer Care yang menjadi ujung tombak perusahaan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ari, 2011) berjudul Strategi 

Customer Care PT. Telkom Area Serang dalam Memperkuat Long Term 
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Customer Relationships di Kota Serang, penelitian ini menggunakan metode 

wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Dipaparkan bahwa kesetiaan 

pelanggan menjadi kunci sukses yang bisa diperoleh perusahaan dalam jangka 

panjang dan berkelanjutan, karena kesetiaan dari pelanggan akan menjadi nilai 

strategi bagi perusahaan. Strategi yang dilakukan meliputi pengkoordinasian 

promosi secara bertahap, meningkatkan promosi problem handling, serta 

merumuskan retention & loyalty. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan sistem 

manajerial yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. 

Kedua, penelitian yang dilakukan (Andayani, 2013) yang berjudul Strategi 

Customer Care PT. Telekomunikasi Seluler Area Cilegon dalam Memperkuat 

Long Term Customer Relationships di Kota Cilegon, membahas beberapa kasus 

yang menyebabkan perusahaan tidak mampu mempertahankan loyalitas 

pelanggan jangka panjang, dan menjadikan citra buruk perusahaan. Penelitian 

ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Ketika 

kepuasan diberikan oleh perusahaan seperti halnya rasa senang, aman dan 

nyaman, maupun penyelesaian kendala yang dirasakan pelanggan, maka 

disitulah long term relationship pelanggan akan meningkat. Seiring berjalannya 

waktu, perusahaan harus terus meningkatkan kualitas produk dan juga layanan 

yang ditawarkan. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Juniardi, Sitti, & Abdul, 2018) 

berjudul Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasan dan 

Loyalitas Pelanggan Hotel Novotel Makassar Grand Shayla City Centre, 

penelitian ini menggunakan metode pengolahan populasi dan sampel data yang 

diperoleh dari penyebaran kuesioner, wawancara, dan observasi tamu hotel. 
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Bauran pemasaran produk mencakup 4P (product, price, place, dan promotion) 

sedangkan bauran pemasaran jasa ditambah tiga indikator lagi yaitu (people, 

process, dan physical evidence). Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara parsial bauran pemasaran berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan, sedangkan 

kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla City Centre. 

Keempat, penelitian lain yang dilakukan oleh (Setyawan, 2021) berjudul 

Strategi Kopi Kenangan dalam Membangun Loyalitas Pelanggan, penelitian ini 

menggunakan metode pengolahan populasi dan sampel data dari 120 pelanggan 

outlet kopi kenangan di Jakarta untuk mengukur kepuasan pelanggan. 

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kualitas layanan, dan kualitas produk 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sementara kepuasan 

pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Oleh karena itu 

kopi kenangan harus meningkatkan kualitas layanan dan produk guna 

menciptakan kepuasan pelanggan dan berujung pada loyalitas pelanggan. 

Dari keempat penelitian diatas, terlihat bahwa penelitian implementasi 

Customer Relationship yang dilakukan dengan aktivitas menjaga komunikasi 

dengan pelanggan, merespon cepat adanya komplain, serta menjalankan teknik 

pemasaran lainnya memiliki pengaruh terhadap terciptanya Long Term 

Customer Relationship. Penelitian terkait implementasi Customer Relationship 

telah banyak dilakukan sebelumnya. Meskipun penelitian terdahulu sama-sama 

menganalisis tentang implementasi Customer Relationship, tetapi penelitian ini 

memiliki kebaruan. Penelitian ini berfokus pada implementasi Customer 
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Relationship, dengan mengkaji kendala sekaligus solusi dari implementasi 

Customer Relationship pada PT Telkom Indonesia Regional IV (Witel 

Semarang). 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memiliki ketertarikan penuh untuk 

mengambil topik Creating Long Term Loyalty Relationship pada PT Telkom 

Indonesia Regional IV (Witel Semarang) yang ada pada unit Customer Care. 

Pada ilmu manajemen yang telah dipelajari, unit Customer Care mencakup 

pelayanan jasa yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Pelayanan jasa ini 

yang menjadi tonggak dasar pelanggan menilai kinerja perusahaan.  

Produk yang akan peneliti amati dalam PT Telkom Indonesia Regional IV 

(Witel Semarang) adalah Indonesia Digital Home (IndiHome) Fiber. Indonesia 

Digital Home (IndiHome) Fiber merupakan produk dari PT Telkom Indonesia 

yang menyediakan layanan digital dengan menggunakan fiber optic yang 

menawarkan layanan Triple Play yang terdiri dari Internet rumah (Fixed 

Broadband Internet), Telepon rumah (Fixed Phone), dan TV Interaktif 

(Indihome TV). IndiHome Fiber juga menawarkan layanan dual play yang 

terdiri dari Internet Fiber (Internet Cepat) dan Telepon Rumah (Fixed Phone) 

atau Internet Fiber (Internet Cepat) dan TV Interaktif (IndiHome TV). Selain 

itu, IndiHome juga menawarkan berbagai fitur-fitur tambahan menarik yang 

dapat ditambahkan sesuai dengan keinginan pelanggan, fitur tambahan tersebut 

dinamakan Add-On (www.indihome.co.id). 

Implementasi strategi Creating Long Term Loyalty Relationship yang 

dilakukan oleh unit Customer Care PT Telkom Indonesia Regional IV (Witel 
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Semarang) berdasarkan hasil observasi peneliti selama proses magang yakni 

dengan menerapkan pelayanan secara baik dan cepat dalam setiap kebutuhan 

pelanggan. Kegiatan tersebut meliputi penyediaan sarana aduan kendala melalui 

WhatsApp, pemrosesan order produk dalam kurun waktu 2-3 hari, dan edukasi 

melalui konten-konten yang dibuat. 

 Selain itu PT Telkom Indonesia Regional IV (Witel Semarang) 

mengkategorikan pelanggan setia pada high value customer. High value 

customer merupakan reward yang diberikan kepada pelanggan setia IndiHome 

dengan minimal berlangganan 18 bulan untuk paket dimulai dari Rp. 300.000 

s.d Rp. 700.000 atau berlangganan minimal 3 bulan untuk paket berlangganan 

di atas Rp. 700.000 serta pembayaran tagihan IndiHome setiap bulan lancar 

(www.wifiindihome.id). High value customer akan diberikan prioritas dalam 

setiap pelayanan, serta pemberian reward dan kegiatan penunjang secara rutin. 

Sehingga hal ini akan menjadi daya tarik pelanggan baru untuk masuk dalam 

kategori high value customer yang dinilai lebih banyak mendapat keuntungan. 

Diharapkan dengan adanya Analisis Efektivitas Creating Long Term 

Loyalty Relationship IndiHome PT Telkom Indonesia Regional IV (Witel 

Semarang) ini dapat membantu PT Telkom Indonesia Regional IV (Witel 

Semarang) dalam mengevaluasi program kerja pada unit Customer Care.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana implementasi Creating Long Term Loyalty Relationship di PT 

Telkom Indonesia Regional IV (Witel Semarang)? 

2. Apa saja kendala yang menjadi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), 

peluang (opportunities), dan ancaman (threat) pada kepuasan pelanggan 

IndiHome di PT Telkom Indonesia Regional IV (Witel Semarang)? 

3. Bagaimana perencanaan strategi kepuasan pelanggan IndiHome di PT Telkom 

Indonesia Regional IV (Witel Semarang)? 

C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut peneliti bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis implementasi Creating Long Term Loyalty Relationship 

pada PT Telkom Indonesia Regional IV (Witel Semarang). 

2. Untuk menganalisis kendala yang menjadi kekuatan (strength), kelemahan 

(weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threat) pada pelaksanaan 

Creating Long Term Loyalty Relationship pada PT Telkom Indonesia Regional 

IV (Witel Semarang). 

3. Untuk menganalisis perencanaan strategi kepuasan pelanggan dari kendala 

yang dihadapi pada saat pelaksanaan Creating Long Term Loyalty Relationship 

pada PT Telkom Indonesia Regional IV (Witel Semarang). 
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D. Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dengan adanya pembahasan masalah tersebut 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan 

ilmu pengetahuan, pandangan mengenai perusahaan mengenai implementasi 

manajemen pemasaran khususnya pada Customer Relationship, serta menjadi 

bahan literatur bagi penelitian yang relevan di masa mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi PT Telkom Indonesia 

Regional IV (Witel Semarang) dalam melakukan pelaksanaan strategi Creating 

Long Term Customer Relationship untuk mampu bersaing dengan berbagai 

perusahaan serupa.  

E. Metode Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Menurut (Rahardjo, 2017) 

menjelaskan bahwa studi kasus merupakan suatu serangkaian kegiatan ilmiah 

yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam tentang suatu 

program, peristiwa dan aktivitas untuk memperoleh pengetahuan mendalam 
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tentang peristiwa tersebut. Studi kasus harus dilakukan secara terstruktur dan 

mendalam oleh peneliti untuk menghasilkan suatu penelitian yang maksimal. 

(Merriam & Tisdell, 2015 dalam Hidayat, 2019) mendefinisikan studi kasus 

sebagai deskripsi dan analisis mendalam dari bounded system, yakni sebuah 

sistem yang tidak bisa terlepas antara satu kasus dengan kasus yang lain. Studi 

kasus akan memunculkan adanya bagian-bagian sistem yang bekerja secara 

terintegratif dan berpola dengan yang lain.  

Peneliti mendeskripsikan data yang diperoleh dari observasi mendalam 

terhadap subjek penelitian untuk dapat menguraikan situasi yang sedang terjadi 

di PT Telkom Indonesia Regional IV (Witel Semarang). Penelitian ini akan 

melibatkan kondisi sebenarnya secara menyeluruh dengan berpedoman pada 

berbagai sumber data yang diperoleh. Pada dasarnya penelitian ini akan 

membahas dan menganalisis fenomena Creating Long Term Loyalty 

Relationship pada unit Customer Care PT Telkom Indonesia Regional IV 

(Witel Semarang) secara rinci dan mendalam sehingga dapat menghasilkan 

solusi dari kendala yang ditemukan.  

2. Objek Penelitian 

Menurut (Sugiyono, 2013 dalam Tanujaya, 2017) objek penelitian 

merupakan kegiatan yang memiliki variabel tertentu yang ditetapkan untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulan. Sedangkan menurut (Husein Umar, 2013 

dalam Hartini & Dani, 2018) menerangkan bahwa objek penelitian 

menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga 
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dimana dan kapan penelitian tersebut dilakukan. Dapat juga ditambahkan hal-

hal lain yang dianggap perlu. 

Adapun objek pada penelitian ini dilakukan di kantor PT Telkom Indonesia 

Regional IV yang berlokasi di Witel Semarang, Jalan Singotoro 20, Semarang. 

Objek penelitian ini adalah strategi unit Customer Care dalam 

mempertahankan loyalitas pelanggan IndiHome jangka panjang.  

3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti memerlukan sumber data dan 

informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut (Sugiyono, 

2015 dalam Carolina 2017) sumber data penelitian dibedakan menjadi dua 

yakni: 

a) Data Primer 

Data primer menurut (Sugiyono, 2013 dalam Herawati dan Mulyani, 2016) 

merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data. Sedangkan menurut (Hasan, 2002) data primer merupakan data-data 

yang diperoleh secara langsung dari lapangan oleh peneliti yang melakukan 

penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan. Data primer tersebut 

didapatkan melalui sumber informan perseorangan.  

 Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil observasi langsung 

yang peneliti lakukan saat menjalankan Kegiatan Magang Mahasiswa selama 

dua bulan sejak tanggal 15 November 2021 s.d 15 Januari 2022 di PT Telkom 

Indonesia Regional IV (Witel Semarang). Selain itu data primer juga 
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diperoleh dari wawancara kepada manager, officer, dan tim support unit 

Customer Care. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder menurut (Sugiyono, 2013 dalam Herawati dan Mulyani, 

2016) merupakan sumber data yang tidak langsung. Data sekunder dapat 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain 

ataupun melalui dokumen. Sedangkan menurut (Hasan, 2002) 

mendefinisikan data sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan 

oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder digunakan 

sebagai pendukung informasi dari data primer yang ada. Data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh dari dokumentasi maupun studi literatur dari situs 

resmi milik PT Telkom Indonesia.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

a) Observasi 

Menurut (Hadi, 1986 dalam Seran, 2020) observasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati kondisi atau objek 

yang menjadi sasaran penelitian. Teknik ini sangat spesifik dan berbeda 

dengan teknik wawancara. Pada teknik wawancara peneliti melakukan 

komunikasi dengan responden, menggunakan pertanyaan (questioner) 

sebagai pedoman wawancara, sedangkan teknik observasi tidak terbatas pada 

orang, tetapi juga termasuk objek-objek alam yang lain.  
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Sedangkan menurut (Sugiyono, 2004 dalam Seran, 2020) observasi 

merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua poin yang terpenting adalah proses 

pengamatan dan ingatan. Teknik observasi dapat diklasifikasi menurut proses 

pelaksanaan dan instrumen yang digunakan. Berdasarkan proses pelaksanaan 

maka metode observasi dapat diklasifikasi menjadi observasi berperan serta 

dan observasi tidak berperan serta. Sedangkan berdasarkan instrumen yang 

digunakan, metode observasi dibedakan menjadi observasi terstruktur dan 

tidak terstruktur. 

Menurut (Siyoto dan M. Ali, 2015) dalam menggunakan metode observasi 

cara yang paling efektif adalah melengkapi format atau blangko pengamatan 

sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian 

atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung proses 

kerja unit Customer Care PT Telkom Indonesia Regional IV (Witel 

Semarang) selama dua bulan, mulai tanggal 15 November 2021 s.d 15 Januari 

2022.  

b) Wawancara 

Menurut (Sugiyono, 2014 dalam Herawati dan Mulyani, 2016) wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan suatu permasalahan yang harus diteliti 

dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden dan lebih 

mendalam dengan jumlah responden yang sedikit. Sedangkan menurut 
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(Hasan, 2002) menjelaskan wawancara merupakan metode pengumpulan 

data dengan memberikan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara 

kepada responden yang telah ditetapkan dan jawaban yang diberikan 

responden tersebut dicatat atau direkam. Kegiatan ini dilakukan untuk 

mendapatkan data yang akurat. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap manager, 

officer, dan tim support unit Customer Care mengenai strategi yang telah 

dilakukan PT Telkom Indonesia Regional IV (Witel Semarang) untuk 

mempertahankan loyalitas pelanggan.  

c) Studi Pustaka 

Menurut (Nurliana, 2017) studi kepustakaan merupakan kegiatan 

pengkajian kembali literatur-literatur terkait yang memuat uraian sistematis, 

analisis kritis, dan evaluasi terhadap teks-teks yang relevan. Sedangkan 

menurut (Sari dkk., 2022) studi pustaka atau mencari literatur merupakan 

langkah yang penting dalam melakukan penelitian yang berbasis bukti 

(evidence base medicine). Studi pustaka membantu peneliti dalam 

merumuskan pertanyaan penelitian, memilih metode dan menyusun prosedur 

penelitian.  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data mengenai 

Creating Long Term Loyalty Relationship yang diperoleh dari buku ilmiah, 

karangan ilmiah, catatan kuliah, hingga sumber tertulis yang berhubungan 

dengan penelitian. 
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5. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan oleh peneliti yakni menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Menurut (Sari, dkk., 2022) penelitian deskriptif 

merupakan jenis penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau 

kejadian yang sedang menjadi pusat perhatian saat itu. Variabel yang diteliti 

bisa berupa variabel tunggal (satu variabel) atau lebih dari satu variabel. 

Sedangkan menurut (Sari, dkk., 2022) penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari 

orang-orang serta perilaku yang diamati.   

Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan atau mendeskripsikan 

kondisi, implementasi, kendala, hingga solusi yang terjadi dalam pelaksanaan 

strategi Creating Long Term Loyalty Relationship unit Customer Care PT 

Telkom Indonesia Regional IV (Witel Semarang) berdasarkan observasi yang 

dilakukan peneliti selama dua bulan, hasil wawancara, dan studi pustaka.  
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