
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini industri telekomunikasi mengalami

perkembangan yang pesat, baik di Negara maju maupun di Negara yang sedang

berkembang. Indonesia sendiri sudah banyak dimasuki oleh penyelenggara layanan

telekomunikasi antara lain Telkom, Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Hutchison CP

Telecom Indonesia, Smart Telecom, Bakrie Telecom, Natrindo Telepon Seluler,

Mobile-8 Telecom, Batam Bintan Telekomunikasi dan Sampoerna Telekomunikasi

Indonesia.

Semakin meningkatnya kompetisi yang mengarah kepada tuntutan kebutuhan

konsumen baik secara kualitas maupun kuantitas menyebabkan usaha bidang

telekomunikasi harus berjuang meningkatkan pelayanan dan fleksibilitasnya untuk

dapat beradaptasi dan berinovasi secara cepat dan tepat. Salah satu hal yang paling

menjadi perhatian adalah pada bagian pelayanan langsung pada konsumen.

PT. Telkomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) merupakan salah satu

perusahaan persero milik Negara (BUMN). Telkom menyediakan jasa telepon tetap

kabel (fixed wireline), jasa telepon tetap nirkabel (fixed wireless), jasa telepon

bergerak (mobile service), data/internet serta jasa multimedia lainnya.

Sebagai salah satu perusahaan yang menyediakan jasa dalam bidang

telekomunikasi di Indonesia, Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi

terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggan telepon sebanyak 15 juta dan

pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta yang dikutip dari website

http://www.telkom.co.id. Sampai saat ini pelanggan Telkom terus mengalami

peningkatan seiring dengan terus berkembangnya jumlah dan jenis layanan yang

diberikan.



Sehingga, PT. Telkom harus mampu mengelola dan mempertahankan

pelanggan yang telah dimikinya agar tidak beralih ke penyelenggara telkomunikasi

lainnya. Salah satu caranya yaitu diperlukan perhatian yang khusus dalam hal

pelayanan terhadap pelanggannya, dimana PT. Telkom mempunyai suatu tempat

khusus yaitu Plasa Telkom.

Untuk mendukung hal tersebut, fasilitas layanan Plasa Telkom juga harus

menjamin pelanggan merasa nyaman. Fasilitas layanan melingkupi tempat yang

memadai dengan jumlah pengunjung, keramahan Customer Service Representative,

kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan, serta waktu antrian yang

masih bisa ditoleransi oleh pelanggan.

Dalam suatu perusahaan jasa kualitas pelayanan itu merupakan kunci

keberhasilan, karena dengan adanya pelayanan yang baik maka dapat menumbuhkan

citra positif dimata masyarakat sehingga dapat memberikan keuntungan yang optimal

kepada perusahaan tersebut. Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam

kegiatan usaha adalah masalah antrian.

Barisan antrian merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dalam

kehidupan sehari-hari dan sering ditemui dalam fasilitas-fasilitas pelayanan umum

seperti usaha jasa telekomunikasi. Usaha jasa telekomunikasi yang dalam waktu

tertentu sering dihadapkan pada keadaan dimana tidak ada keseimbangan antara

pelayanan yang diberikan dengan tingkat kedatangan pelanggan sehingga

menimbulkan waktu tunggu yang lama. Mengantri akan terjadi bila kebutuhan akan

layanan melebihi kemampuan (kapasitas) atau fasilitas pelayanan yang tersedia.

Antrian yang sangat panjang dan terlalu lama tentu saja merugikan pihak yang

membutuhkan pelayanan, karena banyaknya waktu terbuang selama menunggu. Di

samping itu, pihak pemberi pelayanan secara tidak langsung juga mengalami

kerugian, karena akan mengurangi efisiensi pelayanan, keuntungan yang berkurang,

bahkan akan menimbulkan citra kurang baik pada pelanggannya dan hal yang

terburuk yaitu berakibat terhadap menurunnya jumlah pelanggan.



Plasa Telkom Lembong yang terletak di Jalan Lembong No. 11-13 Bandung

memiliki 2 orang satpam yang mengarahkan pelanggan untuk mengambil nomer

antrian dan membukakan pintu, 6 orang Customer Service Representative yang

memberikan pelayanan kepada pelanggan secara langsung (face to face). (Plasa

Telkom Lembong, 2015)

Antrian dalam tingkat pelayanan konsumen penting untuk diperhatikan karena

jika terlalu banyak antrian maka pelanggan tidak akan nyaman karena menunggu

terlalu lama dan jika terlalu banyak server perusahaan juga perlu mengeluarkan biaya

yang lebih untuk operasional server tersebut. Berikut tabel 1.1 merupakan data lama

antrian pelanggan di Plasa Telkom Lembong dari tanggal 09 November 2015 sampai

tanggal 20 November 2015.

Tabel 1.1

Lama Antrian Pelanggan di Plasa Telkom Lembong pada Bulan November 2015

Hari Tanggal
Kedatangan

(orang)

Lama

Antrian

≥15 menit

(orang)

%

Senin 9/11/2015 128 41 32.03

Selasa 10/11/2015 120 40 33.33

Rabu 11/11/2015 121 51 42.15

Kamis 12/11/2015 142 20 14.08

Jumat 13/11/2015 106 42 39.62

Senin 16/11/2015 141 70 49.65

Selasa 17/11/2015 134 17 12.69

Rabu 18/11/2015 138 79 57.25

Kamis 19/11/2015 143 81 56.64

Jumat 20/11/2015 141 36 25.53



Rata-rata 131.4 47.7 36.30

Sumber: Sistem Informasi Antrian Plasa Telkom Lembong

Pada tabel 1.1 diketahui bahwa pada tanggal 9 November 2015 sampai

tanggal 20 November 2015 rata-rata tingkat kedatangan 131 orang pelanggan, dan

rata-rata 48 orang pelanggan memiliki waktu tunggu lebih dari 15 menit, ini artinya

terdapat rata-rata 36.30% pelanggan yang terkadang menunggu melebihi toleransi.

Dari hasil observasi juga diketahui tidak jarang juga ditemukan pelanggan

membatalkan niatnya bergabung dengan antrian yang harus menunggu 10 hingga 14

antrian pada jam sibuk dan tidak pernah kembali karena menemukan antrian yang

cukup panjang. Adanya antrian yang panjang terutama pada saat jam istirahat, waktu

pembayaran dan pemblokiran tagihan.

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa waktu tunggu lebih dari 15 menit

mengakibatkan waktu antrian yang terlalu lama. Waktu antrian yang terlalu akan

membuat pelanggan kurang nyaman dan kurang puas dengan pelayanan yang

diberikan oleh perusahaan selain itu akan terjadi penumpukan pelanggan pada sistem

antrian. Ketidakpuasan pelanggan akan merugikan perusahaan karena perusahaan

dapat kehilangan pelanggan..

Selain itu juga, berdasarkan hasi observasi dari tanggal 09 November 2015

sampai tanggal 20 November 2015 yang dilakukan di Plasa Telkom Lembong

mengenai jenis layanan yang dilayani oleh Customer Service Representative dapat

dijelaskan pada tabel 1.2 berikut ini:



Tabel 1.2

Tingkat Pelayanan Pada Jenis Layanan di Plasa Telkom Lembong Bulan

November 2015

JENIS LAYANAN PELAYANAN

≤ 15 menit

(orang)

PELAYANAN

≥ 15 menit

(orang)

KELUAR

ANTRIAN

(orang)

Informasi Produk Telkom 385 458 223

Keluhan, Pengaduan, Gangguan 38 51 28

Pasang Baru Produk Telkom 25 17 24

Cabut, Isolir Produk Telkom 8 24 3

Ganti Paket 2 5 -

Balik Nama, Migrasi, Klaim Tagihan 1 6 6

I_Telkom Group 2 6 16

Sumber: Sistem Informasi Antrian Plasa Telkom Lembong

Pada tabel 1.2 diketahui tingkat pelayanan pada setiap jenis layanan di Plasa

Telkom pada tabel di atas menyatakan bahwa jenis layanan yang paling banyak

dilayani oleh Customer Service Representative adalah pelanggan yang mencari

informasi produk Telkom. Informasi yang dicari seperti informasi pots, informasi

data percakapan, informasi speedy, informasi flexsi, informasi content produk

Telkom. Pada tabel 1.2 juga menyatakan bahwa 385 orang pelanggan yang mencari

informasi tentang produk Telkom mendapat pelayanan kurang dari 15 menit, akan

tetapi sebanyak 458 orang pelanggan mendapat pelayanan lebih dari 15 menit dan

pelanggan yang keluar dari antrian pada layanan ini sebanyak 223 orang pelanggan.

Selanjutnya jenis layanan seperti keluhan kualitas jaringan Telkom (pots, speedy,dll),

keluhan fitur siaran Telkom vision, keluhan kualitas jaringan Telkomsel BB dan

internet, pengaduan (produk, fitur dan vas), gangguan perangkat produk bundling

terdapat 38 orang pelanggan yang dilayani kurang dari 15 menit, sedangkan 51 orang



pelanggan dilayani lebih dari 15 menit dan terdapat 28 orang pelanggan keluar dari

antrian pada jenis layanan ini. Sedangkan standar waktu yang ditetapkan perusahaan

hanya 15 menit untuk setiap jenis layanan. (dari hasil wawancara dengan supervisor

Plasa Telkom Lembong).

Dari data tersebut jelas bahwa dengan jumlah Customer Service

Representative yang berjumlah 6 orang ternyata belum optimal. Akibat dari kurang

optimalnya pelayanan pada antrian tersebut yaitu, terlihat beberapa konsumen merasa

kurang nyaman karena antrian yang panjang. Mencegah timbulnya antrian atau

mengurangi antrian yang panjang adalah menggunakan cara menganalisis sistem

antrian pada Plasa Telkom Lembong dengan menerapkan teori antrian. Analisis dapat

dilakukan dengan mengadakan penelitian dimana antrian yang panjang terjadi, hal

tersebut bertujuan agar keputusan yang diambil dari hasil analisis dapat berlaku untuk

berbagai kondisi pelayanan, sehingga analisis dapat memberikan masukan yang

bermanfaat untuk menyelesaikan masalah dengan lebih optimal.

Kehilangan pelanggan tentunya tidak diinginkan oleh semua penyedia jasa.

Tetapi bila hal ini terjadi dan berlangsung cukup lama, pada akhirnya akan

menurunkan kualitas pelayanan perusahaan, konsumen pun menjadi tidak puas

sehingga meninggalkan citra yang kurang baik pada perusahaan dan menurunkan

tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan.

Berdasarkan latar belakang diatas untuk mengurangi masalah yang terjadi

pada suatu antrian, maka pada fasilitas pelayanan perlu dilakukan analisis sistem

antrian. Dengan menganalisa antrian dapat diperoleh banyak ukuran kinerja sebuah

sistem antrian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian

menyangkut sistem antrian. Adapun hasil penelitian dituangkan dalam skripsi yang

berjudul “ANALISIS KINERJA SISTEM ANTRIAN CUSTOMER SERVICE

REPRESENTATIVE PADA PLASA TELKOM LEMBONG DIVRE III

BANDUNG.”



1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang terjadi di Plasa Telkom Lembong, yaitu pada saat tingkat

kedatangan pelanggan rendah maka pelanggan tidak akan menunggu terlalu lama

untuk dilayani dan sebaliknya ketika tingkat kedatangan pelanggan tinggi maka

banyak pelanggan akan menunggu lebih lama. Berdasarkan masalah tersebut, maka

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja sistem antrian yang ada pada proses pelayanan Customer

Service Representative di Plasa Telkom Lembong Divre III Bandung?

2. Berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan pelanggan dalam sistem antrian

Customer Service Representative di Plasa Telkom Lembong Divre III Bandung?

3. Bagaimana sebaiknya usulan perbaikan sistem antrian terhadap masalah

penumpukan pelanggan pada pelayanan Customer Service Representative di

Plasa Telkom Lembong Divre III Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan masalah

penelitian yang telah diuraikan diatas adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana kinerja sistem antrian yang saat ini digunakan pada

proses pelayanan Customer Service Representative di Plasa Telkom Lembong

Divre III Bandung.

2. Untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan pelanggan dalam sistem antrian

Customer Service Respresentative di Plasa Telkom Lembong Divre III Bandung.

3. Untuk mengetahui usulan terhadap masalah penumpukan pelanggan pada

pelayanan Customer Service Representative di Plasa Telkom Lembong Divre III

Bandung.



1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka hasil

penelitian  ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi:

1. Perusahaan

Sebagai masukan, informasi ataupun saran, selain itu diharapkan dapat

dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan sumbangan pikiran serta

bahan pertimbangan di masa yang akan datang dalam memecahkan masalah

dan meningkatkatkan kualitas layanan yang ada di Plasa Telkom Lembong

Divre III Bandung.

2. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti

dalam mengidentifikasi masalah sistem antrian yang terdapat di Plasa Telkom

Lembong Divre III Bandung, menganalisis sesuai teori sistem antrian, dan

kemampuan manajemen praktis dalam memecahkan masalah.

3. Bagi Fakultas Bisnis dan Manajemen

Menambah koleksi atau daftar pustaka di pepustakaan Universitas Widyatama

Bandung di Fakultas Bisnis Manajemen yang mungkin dapat digunakan

sebagai referensi untuk mahasiswa lainnya dalam menyelesaikan skripsi atau

tugas akhir yang berkaitan dengan sistem antrian dalam pelayanan.

4. Bagi Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan maupun informasi dan

dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak lain dalam bidang

manajemen operasional khususnya dalam sistem antrian sebagai bahan

masukan apabila mengadakan penelitian lebih lanjut.



1.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai dasar penyusunan skripsi ini dilakukan pada Plasa

Telkom Lembong Divre III Bandung yang berlokasi di Jalan Lembong No. 11-13

Bandung,  Jawa Barat, Telepon (022) 4205000, Fax 4235176.


