
 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latang Belakang Penelitian. 

Seiring dengan perkembangan dunia bisnis sekarang ini, persaingan antara 

perusahaan semakin ketat. Hal ini dapat kita lihat pada perusahaan yang 

menghasilkan produk ataupun jasa. Maka perusahaan selalu menuntut manajemen 

untuk mengolah perusahaan secara efektif dan efisien, baik untuk barang ataupun 

untuk jasa yang dihasilkan agar tidak kalah dalam bersaing dan mengalami 

kemunduran. 

Dalam hal ini maka perusahaan harus mempunyai strategi - strategi yang 

kompetitif untuk memahami dan memenuhi keinginan konsumen, serta mendapat 

kepercayaan dari konsumen. 

Keberhasilan perusahaan dalam memuaskan kebutuhan konsumen dapat 

terlihat melalui hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Apabila 

perusahaan memiliki hubungan yang baik dengan konsumen, maka dapat 

dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam memuaskan kebutuhan 

konsumen. Mengingat pentingnya hubungan antara perusahaan dengan konsumen, 

maka perusahaan harus bisa mengembangkan hubungan kerja sama dengan 

konsumen dalam menyalurkan produk ataupun jasa. Didalam menyalurkan produk 

ataupun jasa, perushaan tidak hanya berfokus kepada sampainya produk ke tangan 

konsumen tetapi disertai dengan perhatian dan keramahan terhadap konsumen 

guna meningkatkan kepuasan mereka. Apabila konsumen telah merasa terpenuhi 

segala yang konsumen inginkan baik dari produk atau pelayanannya, maka 

loyalitas akan tumbuh pada diri konsumen dan akan menjadi pelanggan yang tetap 

di perusahaan kita. 

Secara umum hubungan kerjasama PT Industri Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) dengan konsumen, yaitu kegiatan yang terintegrasi dari aktivitas 

perusahaan dalam upaya menarik konsumen, memelihara hubungan dengan 



konsumen dan menjalin hubungan dengan pemasok serta aktivitas pertukaran dan 

pemenuhan satu sama lain dan saling menguntungkan. 

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) adalah perusahaan yang 

bergerak dibidang telekomunikasi dan informasi. PT INTI telah melakukan 

perubahan orientasi bisnis dari yang semula berbasis menghasilkan menandai 

sebuah industri yang berbasis solusi kesisteman, khusus dalam bidang sistem 

infokom dan integrasi tekhnologi. Selama dua tahun terakhir PT INTI menangani 

solusi dan layanan jaringan tetap maupun seluler serta mengembangkan produk-

produk seperti IP PBX, NMS (network Management System), SLIMS (Subscriber 

Line Maintenance System), NGN Server, VMS (Video Messaging System), GPA 

(Perangkat Pemantau dan Pengontrol basis SNMP), Interfase Monitoring System 

untuk jaringan CDMA, dan sistem deteksi dan Peringatan Bencana Alam 

(Disaster Forecasting and Warning System. Dan memasuki tahun 2009, PT INTI 

mulai melakukan pencarian - pencarian peluang bisnis dalam bidang industri IT, 

dan kemungkinan bergabung dalam usaha mewujudkan salah satu mimpi dan 

tantangan terbesar Bangsa Indonesia saat ini, yaitu membuat catatan mesin 

penghitung murah. Dengan visi yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu 

menjadikan pilihan pertama bagi pelanggan dalam mentransformasikan “MIMPI” 

menjadi “REALITA”, untuk mencapai tujuan  visi perusahaan maka sangat 

penting adanya hubungan kerjasama dengan konsumen. 

Hubungan kerjasama yang dilakukan PT Industri Telekomunikasi 

Indonesia dengan pelanggan adalah kemampuan pelayanan kepada pelanggan. 

Untuk memberikan kualitas jasa yang baik kepada pelangan, maka PT INTI harus 

tanggap atas setiap keluhan dan pengaduan dari pelanggan, selain itu perusahaan 

harus memperhatikan dalam kecepatan, ketepatan, serta pemberian informasi yang 

lengkap dan akurat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis malakukan 

penelitian Laporan Tugas Akhir pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia  dan 

menjadikan Topik Pembahasan dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan 

judul : “TINJAUAN PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJASAMA 

DENGAN KONSUMEN”. 



1.2  Identifikasi Masalah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat diidentifikasi 

masalahnya sebagai berikut : 

1. Apa saja langkah- langkah yang di ambil oleh PT Industri Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) dalam menjalin hubungan kerja sama dengan 

konsumen? 

2. Apa tujuan perusahaan menjalin hubungan kerjasama dengan konsumen? 

3. Apa saja masalah - masalah yang dihadapi dan Apa saja solusi yang di 

ambil oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) untuk 

mengatasi masalah dalam menjalin hubungan kerja sama dengan 

konsumen? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktik. 

Maksud dilakukannya kerja praktik ini adalah untuk mengumpulkan data, 

mengolah, menganalisis dan menginterprestasikannya. Hasilnya akan penyusun 

gunakan sebagai bahan laporan tugas akhir yang akan diajukan  sebagai salah satu 

syarat dalam menempuh ujian sidang akhir pendidikan Diplomat III di Universitas 

Widyatama. Sedangkan tujuan dari kerja praktik ini adalah: 

1. Untuk mengetahui langkah - langkah apa saja yang diambil PT Industri 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) pada saat menjalin hubungan kerja 

dengan konsumen. 

2. Untuk mengetahui tujuan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

dalam menjalin hubungan kerja sama dengan konsumen. 

3. Untuk mengetahui masalah - masalah yang dihadapi dan solusi apa saja 

yang diambil oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) pada 

saat menjalin hubungan kerja sama dengan konsumen. 

 

 

 

 

 



1.4 Kegunaan Kerja Praktik. 

Harapan Penulis dilakukannya kerja praktek ini adalah agar berguna dan 

bermanfaat bagi: 

1. Penulis. 

Bermanfaat bagi penulis dalam rangka menambah wawasan dalam 

menyempurnakan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang Studi 

Manajemen Pemasaran khususnya mengenai keputusan konsumen atau 

kualitas jasa pelayanan dimana hasil penelitian ini dapat menjadi Studi 

perbandingan antara teori yang ada dengan hasil yang di peroleh penulis 

dilapangan. 

2. Bagi Perusahaan. 

Diharapkan dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dan bermanfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan jasa 

pelayanan dimasa yang akan datang. 

3. Bagi Pihak Lain. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, bahan 

referensi dan masukan bagi mahasiswa Widyatama dan mahasiswa luar 

Widyatama yang akan melakukan penelitian. 

 

1.5 Metode Penelitian. 

Dalam laporan tugas akhir ini, dilakukan penelitian dengan metode 

deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran, 

menganalisis, menafsirkan dan menguraikan data informasi mengenai keadaan 

perusahaan berdasarkan data yang diperoleh disertai dengan analisis yang jelas 

sehinga memberikan gambaran yang jelas. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

• Penelitian Lapangan ( Field Research ) 

Yaitu peninjauan langsung ke perusahaan yang akan diteliti untuk 

memperoleh data primer. Data primer ini dapat meliputi : 

a. Wawancara, dilakukan terhadap pengelola dan staf karyawan 

perusahaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. 



b. Data Perusahaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan mencatat data 

tertulis yang diperoleh dari catatan yang terdapat diperusahaan. 

c. Observasi yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung 

pada perusahaan yang dituju. 

• Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) 

Yaitu untuk memperoleh bahan teori yang merupakan landasan 

pembahasan penelitian ini, maka diambil literature - literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis untuk memperoleh data 

sekunder. Dalam studi kepustakaan ini penulis memperolehnya dari 

berbagai sumber, yaitu : buku, catatan, artikel dan laporan. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik. 

Kerja praktik ini saya lakukan di PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI 

INDONESIA (Persero) yang berada di jl. Mohammad Toha No. 77 Bandung 

40253. 

Telp  : ++ 62 22 5201501 

Fax  : ++ 62 22 5202444 

http  : // www.inti.co.id 

Sedangkan waktu kerja praktik mulai dilakukan dari tanggal 01 November 

2009 sampai dengan selesai. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


