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Bab I  
Pendahuluan 

 
 
1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan semakin meningkatnya dunia usaha sepuluh tahun 

terakhir ini,menyebabkan harus bekerja keras untuk menyusun strategi 

usahanya, sehingga dapat memenangkan persaingan yang ketat ini bukan 

hanya pada suatu sektor saja, tetapi merambah pada berbagai sektor 

termasuk sektor jasa yang pada saat ini merupakan prioritas utama dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat terlebih lagi, dewasa ini setiap konsumen 

dalam mempertimbangkan pembelian suatu produk ( barang ), salah satu 

yang menjadi faktor keputusan pembelian adalah pelayanan yang diberikan 

oleh produsen kepada konsumen. 

Oleh karena itu, baik Perusahaan yang bergerak dalam bidang 

manufaktur atau jasa harus dapat mengidentifikasi dan membuat target 

segmen yang tepat dengan jasa-jasa yang memenuhi segmen-segmen pasar 

sasaran, dengan memenuhi kebutuhan konsumennya secara memuaskan 

diharapkan konsumen akan melakukan pembelian ulang baik untuk 

pembelian produk maupun jasa yang diterima.  

Setiap Perusahaan wajib memberikan pelayanan kepada calon 

pelanggan dan masyarakat lainnya.Pelayanan merupakan unsur yang 

penting didalam usaha meningkatkan kepuasan konsumen. Pada dasarnya 

posisi pelayanan ini merupakan faktor pendukung terhadapa aktivitas 

pemasaran jasa perusahaan, untuk itu PT. INTI memberikan perhatian yang 

khusus kepada kegiatan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan 

agar dalam pelaksanaannya dapat memuaskan pelanggan. 

Menurut Andrian Payme yang diterjemahkan oleh Fandy Tjiptono      

(  2001,219 )  bahwa Pelayanan Pelanggan adalah segala kegiatan yang 

dibutuhkan untuk menerima,memproses,menyampaikan dan memenuhi 

pesanan pelanggan serta menindak lanjuti setiap kegiatan yang mengandung 

kekeliruan. 
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 Bila Pelayanan yang diberikan memenuhi harapan konsumen maka 

pelanggan akan merasa puas dan bila jasa pelayanan berada dibawah tingkat 

yang diharapkan, pelanggan yang merasa kurang atau tidak puas terhadap 

kualitas atau pelayanannya yang diberikan, maka dengan sendirinya 

pelanggan akan menceritakan  kepada orang lain sebagai komplain atas 

ketidakpuasannya, agar hal tersebut tidak terjadi / dapat dikurangi, Pihak 

Perusahaan hendaknya merencanakan strategi yang lebih baik dimasa 

mendatang untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat 

meminimalisasikan masalah yang dihadapi pelanggan. 

Pentingnya memberikan suatu kepuasan kepada konsumen pada 

Perusahaan sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Penulis meneliti 

tentang : 

“ Tinjauan Pelaksanaan Pelayanan Jasa Services dan 

Maintenance  yang dilakukan oleh PT. INTI Divisi Jasa 

Integrasi Teknologi ( JIT ) Di Bandung “ 

 

1.2 Identifikasi Masalah 
 Adapun Identifikasi masalah yang akan dibahas adalah : 

a. Apakah yang Menjadi Tujuan Pelaksanaan Pelayanan yang dilakukan 

oleh PT. INTI Divisi JIT ? 

b.  Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Jasa Services dan Maintenance 

yang dilakukan oleh PT. INTI Divisi JIT di Bandung ? 

c. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Kendala Bagi PT. INTI  

Divisi JIT Dalam Pelaksanaan Pelayanan Jasa Services  

Dan Maintenance ?  

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan ini  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data yang 

dibutuhkan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir diajukan untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian Program Studi Diploma 
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Tiga ( D III ) jurusan Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama. 

  

Adapun Tujuan dari Penelitian Laporan Tugas Akhir adalah : 

a. Untuk memperoleh gambaran nyata atau langsung mengenai 

pelaksanaan pelayanan jasa services dan maintenance yang 

dilakukan PT.INTI Divisi Jasa Integrasi Teknologi  

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala 

bagi perusahaan dalam pelaksanaan jasa pelayanan PT. INTI Divisi 

JIT  

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat  

Bagi berbagai Pihak. 

1. Bagi Penulis 

a. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dibidang Manajemen Pemasaran 

b. Mendapatkan pengalaman yang berharga sebelum terjun 

langsung ke masyarakat 

c. Untuk dapat memberikan bahan perbandingan antara yang 

diperoleh penulis dibangku kuliah dan bagaimana 

penyesuaiannya dengan kenyataan yang ada. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Hasil Penelitian dari kerja praktik ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan masukan bagi Perusahaan sebagai objek 

penelitian 

b. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam melaksanakan 

kegiatan-kegiatan perusahaan di masa yang akan datang 

3. Bagi Pembaca 

a. Sebagai bahan penelitian yang berguna dalam melaksanakan 

penelitian yang serupa maupun studi lebih lanjut  
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b. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian yang 

sejenis 

 

1.5 Metode Tugas Akhir 

Metode yang akan digunakan di dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah metode deskriptif yaitu suatu metodologi penelitian yang sifatnya 

mendeskripsikan data-data yang didapat dari penelitian yang dilakukan 

sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang diwajibkan secara logis dan 

sistematis teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang 

dibutuhkan oleh Penulis Yaitu : 

1. Field Research ( Penelitian Lapangan ) 

Untuk mendapatkan semua data-data yang diperlukan,penulis akan 

melakukan penelitian langsung terhadap objek-objek yang akan 

ditelitinya dengan melakukan Kerja Praktek. 

Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara : 

a. Observation ( Pengenalan ) 

Teknik pengumpulan data ini akan dilakukan sewaktu Penulis 

sedang Kerja Praktek pada PT. INTI  dengan melakukan 

pengamatan secara langsung pada bagian-bagian terkait 

b. Interview ( Wawancara ) 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengadakan 

pembicaraan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait 

dengan objek yang dibahas oleh Penulis 

c.    Kuesioner 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan tanya jawab berdasarkan tujuan penelitian  

2. Library Research  

Untuk mendapatkan data-data yang dilakukan,penulis juga 

mempelajari buku-buku referensi dan berbagai teori yang dijadikan 

dasar dalam melakukan penelitian. 
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1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek 

Penelitian  untuk menyusun Laporan Tugas Akhir akan dilakukan berupa 

kerja praktek pada  PT. INTI  yang beralamat Jl. Moch.Toha 77 Bandung 

Penelitian akan dimulai dari tanggal 13 November 2006 sampai 13 

Desember 2006. 

 

 

 

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


