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BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Perkembangan teknologi  informasi  saat  ini  dapat  meningkatkan kinerja

dan memungkinkan  berbagai  kegiatan  dapat  dilaksanakan  dengan  cepat,  tepat

dan   akurat  sehingga  dapat  meningkatkan  produktifitas.  Perusahaan  merasa

bahwa teknologi dan informasi dapat dijadikan sebagai strategi dalam menghadapi

pesaing bisnisnya.   Hal  ini   didasarkan  pada  peranan  teknologi  informasi

yang  dapat membuat  pekerjaan  lebih  efektif  dan  efisien,  memajukan  kinerja

perusahaan  tersebut  serta  menjadi  sebuah  informasi  yang  nantinya  akan

mendukung keputusan dalam perusahaan.  Pemanfaatan  teknologi  yang optimal

akan  membuat  perusahaan  mempunyai  keunggulan  kompetitif.  Seiring  dengan

berjalannya waktu, paradigma dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan juga

telah  mengalami  perkembangan.  Pada  era  globalisasi  ini  disadari  bahwa

pentingnya konsep yang lebih menekankan pada perusahaan yang berwawasan

dan mementingkan pelanggan. Konsep ini menempatkan pelanggan pada posisi

yang semakin penting bagi perusahaan,  karena konsumen dapat  menjadi  kunci

bagi kesuksesan perusahaan.

PT. Graha Informatika Nusantara berdiri pada tahun 1986, berlandaskan

pada  kerjasama  tiga  perusahaan  BUMN  besar  di  Indonesia,  yakni  PT

Telekomunikasi  Indonesia  (TELKOM),  PT  Indosat  dan  PT  Asuransi  Jasa

Indonesia melalui Yayasan Dana Pensiun PT Telkom (YDPT), Koperasi Pegawai

PT  Indosat  (KOPINDOSAT)  dan  Yayasan  Kesejahteraan  Karyawan  (YKK)

Jasindo.  PT.  Graha  Informatika  Nusantara  mengutamakan  pada  kualitas  dan

profesionalisme  sumber  daya  manusia,  serta  menggalang  kerjasama  dan

kepercayaan untuk meningkatkan nilai perusahaan Dengan melihat jauh kedepan

sesuai kompetensinya, strategi bisnis PT. Graha Informatika Nusantara mengarah

kepada Pembangunan dan Pengembangan Perangkat dan system telekomunikasi

termasuk sistem supportnya, serta Service Provider di bidang infocom. PT. Graha

Informatika Nusantara adalah jasa telekomunikasi melalui telepon dengan biaya

yang  lebih  terjangkau,  untuk  menjadi  perusahaan  jasa  yang  terkemuka  di
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Indonesia.  Menyusul  kemudian,  untuk  memenuhi  kebutuhan  Fixed  Telephone

maupun  Cellular Telephone PT. Graha Informatika Nusantara mengembangkan

produk Telephone Calling Card (TeCC). 

Telephone  Calling  Card  (TeCC)  merupakan  fasilitas  yang  memberikan

kemudahan dalam mengendalikan percakapan/hubungan telepon lokal, HP, SLJJ

maupun SLI. TeCC dilengkapi dengan nomor identitas “PIN” yang bersifat unik,

sebagai “PASSWORD” untuk bias melakukan percakapan telepon keluar melalui

nomor akses bebas pulsa 12099.

Untuk  memenuhi  kebutuhan  kualitas  pelanggan  yang  ada,  perusahaan

maupun instansi harus mengetahui siapa pelanggan mereka dan apa yang mereka

inginkan. PT. Graha Informatika Nusantara memiliki 188 pelanggan  yang berasal

dari berbagai perusahaan di provinsi sumatera selatan. Dalam melakukan ini, para

pimpinan  sebenarnya  telah  mengarah  pada  dimensi-dimensi  kualitas.  Dimensi

yang  digunakan  untuk  mengukur  kualitas  yaitu  tangible (Bukti  Langsung),

Reability (Keandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan) dan

Emphaty (Empati).  Kumpulan kualitas produk dan jasa yang ditetapkan adalah

yang diyakini para eksekutif akan paling memenuhi kebutuhan, para pelanggan.

Sehingga  pada  akhirnya,  perusahaan  akan  dapat  memahami  dan  menyediakan

apa-apa yang menjadi harapan dan kebutuhan para pelanggannya.

Salah satu indikator untuk membangun citra yang baik di mata pelanggan

adalah melalui pengukuran penilaian kepuasan pelanggan PT. Graha Informatika

Nusantara.  Selanjutnya  dari  hasil  pengukuran ini  menjadi  dasar  perbaikan dan

penyempurnaan layanan untuk masa yang akan datang guna mencapai kepuasan

pelanggan karena kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor keberhasilan

bagi setiap perusahaan jasa. Semakin banyak keluhan yang diterima maka kualitas

kinerja  dipersepsikan  semakin  ideal  namun  jika  jasa  yang  diterima  semakin

rendah maka dipersepsikan kualitas pelayanan jasa semakin buruk.

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor atau ukuran keberhasilan

bagi  setiap  pengembangan  dan  implementasi  sistem  informasi  pada  suatu

perusahaan. Citra kualitas layanan yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang

BAB I Pendahuuan



3

               Politeknik Negeri Sriwijaya

atau persepsi pihak penyedia layanan, melainkan berdasarkan sudut pandang atau

persepsi pelanggan. 

Dalam penelitian ini digunakan skala 6 tingkat yang terdiri dari:

Tabel 1.1 Skala Penilaian

Persepsi Harapan Skor
Baik Puas Sangat Puas 5
Puas Puas 4
Cukup Puas Cukup Puas 3
Tidak Puas Tidak Puas 2
Sangat Tidak Puas Sangat Tidak Puas 1
Tidak Tahu Tidak Tahu 0
Pelanggan yang menikmati layanan perusahaan yang menentukan kualitas

layanan.  Persepsi  pelanggan  terhadap  kualitas  layanan  merupakan  penilaian

menyeluruh atas keunggulan suatu layanan. Untuk mengukur penilaian kepuasan

pelanggan  sistem  informasi  yang  ada,  maka  metode  yang  digunakan  adalah

metode  service quality (SERVQUAL).  Maka penulis  tertarik  untuk melakukan

penelitain judul  tugas  akhir  “  Sistem Informasi  Penilaian Kepuasan Pelanggan

Telephone  Calling  Card (TeCC)  menggunakan  Metode  Service  Quality

(SERVQUAL) pada PT. Graha Informatika Nusantara”. 

1.2 Ruang Lingkup Sistem

Aplikasi yang akan di rancang adalah sistem penilaian kepuasan pelanggan

telephone calling card (TeCC) berbasis web, adapun ruang lingkup dari sistem

penilaian kepuasan pelanggan telephone calling card (TeCC) adalah :

1. Perusahaan  dapat  mengetahui  penilaian  kepuasan  pelanggan  terhadap

barang dan jasa.

2. Pelanggan  bisa  memberikan  penilaian  ataupun  saran  untuk  kualitas

produk dan jasa pada PT.  Graha Informatika Nusantara.

3. Metode pengembangan sistem yang akan digunakan pada sistem adalah

metode prototype.

1.3 Permasalahan
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PT.  Graha  Informatika  Nusantara  belum  pernah  mengukur  kualitas

penilaian  kepuasan  pelanggan,  untuk  dapat  mengetahui  kepuasaan  pelanggan

terhadap produk dan jasa , rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana  cara  mengetahui  penilaian  kepuasan  pelanggan  terhadap

kualitas pelayanan dan jasa di PT. Graha Informatika Nusantara.

2. Bagaimana  cara  pelanggan  memberi  penilaian  terhadap  PT.  Graha

Informatika Nusantara

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Membantu  PT.  Graha  Informatika  Nusantara  dalam  mengetahui

penilaian kepuasan pelanggan  terhadap kualitas produk dan jasa.

2. Meningkatkan kualitas produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan

pelanggan  dan  serta  dapat  mengetahui  usulan  perbaikan  terhadap

kualitas produk dan jasa.

3. Meningkatkan  layanan  terhadap  pelanggan  untuk  menciptakan

kualitas pelayanan yang baik.

4. Membantu  pelanggan  untuk  memberi  nilai  terhadap  PT.  Graha

Informatika Nusantara.

1.4.1  Manfaat

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Mempermudahkan  pendataan  penilaian  pelanggan  terhadap  kualitas

produk dan jasa.

2. Mempermudahkan dalam meningkatkan kualitas produk dan jasa untuk

pelanggan.

3. Mempermudah  dalam  mendorong  serta  meningkatkan  dalam

pengelolaan layanan terhadap pelanggan 
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4. Mempermudah pelanggan untuk memberi penilaian terhadap PT. Graha

Informatika Nusantara.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1  Lokasi dan Tempat Penelitian

Objek penelitian yang digunakan pada tugas akhir ini adalah PT.

Graha Informatika Nusantara yang beralamatkan di jl. pipa reja no.5 rt.10

rw.05 kecamatan kemuning, Palembang.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data  yang dilakukan penulis  dengan cara sebagai

berikut:

1.Data Primer

  (Sugiyono,  2016:137)  Data  primer  adalah  sumber  data  yang

langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

a. Observasi

(sugiyono, 2016:145) Observasi sebagai teknik pengumpulan data

mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain,

yaitu wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka

observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang

lain 

b. Kepustakaan 

(Sugiyono: 2016) Dalam teknik ini,  Penulis  mengumpulkan data

melalui buku-buku yang terdiri dari berbagai sumber dan penerbit terkait

dengan Layanan Kualitas. Hal ini perlu untuk mendapatkan gambaran dan

acuan yang jelas mengenai Service Quality. 

c. Dokumentasi

(Sugiyono,  2016) Studi  dokumen  merupakan  pelengkap  dari

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

2. Data Sekunder
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(Sugiyono  2016:137)  Data  sekunder  merupakan  sumber  tidak

langsung memberika data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang

lain atau lewat dokumen

.

1.6. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penyusunan Tugas Akhir

ini, maka tugas akhir ini dibagi menjadi lima BAB. Secara garis besar sistematika

penulisannya sebagai berikut:

BAB I  PENDAHULUAN

Pada  bab  ini  penulis  akan  mengemukakan  garis  besar  mengenai  tugas

akhir  ini  secara  singkat  dan  jelas  mengenai  latar  belakang,  perumusan

masalah,  batasan  masalah,  tujuan  dan  manfaat  penulisan  tugas  akhir,

metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA

Pada  bab  ini  penulis  menguraikan  secara  singkat  mengenai  teori  yang

berkaitan  dengan  judul  Tugas  Akhir,  diantaranya  pengertian  Sistem,

Kepuasan Pelanggan, Metode Service Quality (Servqual) dan istilah-istilah

yang dipakai dalam pembuatan aplikasi tersebut seperti pengertian UML

(Unified Model Language), Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence

Diagram,  Component  Diagram,  Deployment  Diagram,  beserta  simbol-

simbol yang digunakan, dan teori  yang berkaitan dengan program yang

digunakan seperti Bahasa Pemrograman Berbasis Web (PHP) dan database

MySQL yang dijadikan sebagai acuan pembahasan.

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan ruang lingkup penelitian, metode

penelitian, analisa dan perancangan

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
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Bab ini  berisi  pembahasan dari  masalah yang ada melalui  perancangan

sistem  penilaian  kepuasan  pelanggan  Telephone  Calling  Card (TeCC)

menggunakan metode service quality (Servqual).

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berguna bagi semua pihak dan

sebagai tahun tinjauan untuk pihak yang membacanya.
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