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                                          BAB I 

                                    Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Era globalisasi saat ini, menuntut organisasi ataupun perus-

ahaan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan secara professional 

sesuai dengan bidangnya masing-masing.Mengingat besarnya 

peranan inovasi bagi setiap organisasi public dan swasta dalam era 

global membawa dampak dalam setiap pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi meningkatkan 

kualitas pelayanan. Begitu pula dengan Telkom Property (PT Graha 

Sarana Duta), haruslah bisa membuat inovasi baru, dimana Telkom 

Property (PT Graha Sarana Duta) sebagai salah satu anak perus-

ahaan PT Telkom yang bertugas sebagai Building Management, 

Construction, Transport Management, and Property bagi PT 

Telkom yang kebutuhannya meningkat setiap tahunnya. Industri 

property saat ini semakin berkembang pesat, oleh karena itu diper-

lukan adanya peningkatan inovasi untuk  peningkatan daya saingan 
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dalam industri. Untuk itu diperlukan kualitas jasa yang mengarah 

pada tercapainya kepuasan dan loyalitas konsumen. 

Loyalitas konsumen dapat mengakibatkan tumbuhnya 

keinginan untuk melakukan pembelian ulang dan akan dengan su-

karela merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain (Love-

lock dan Wright, 2007, 133). Rekomendasi kepada orang lain terse-

but terjadi bukan hanya dikarenakan oleh kualitas jasa yang baik, 

melainkan juga karena pelanggan merasakan kepuasan apabila 

menggunakan barang atau jasa tersebut. Kepuasan yang dirasakan 

pelanggan secara langsung akan membuat pelanggan merasa yakin 

bahwa perusahaan telah mampu berbuat sesuai dengan harapannya. 

Menurut Kotler (2007:177) kepuasan  adalah  perasaaan  senang  

atau  kecewa  seseorang  yang muncul setelah membandingkan 

kinerja (hasil) yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang 

diharapkan. Harapan konsumen merupakan keyakinan konsumen 

tentang apa yang akan diterimanya bila mengkonsumsi suatu 

produk (barang atau jasa).Pada prinsipnya, perusahaan ingin beru-
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paya menghasilkan kualitas yang baik sehingga membuat pelang-

gan merasa puas. 

Berdasarkan data kepuasan pelanggan yang didapatkan di 

Telkom Property (PT Graha Sarana Duta) Kota Bandung dapat dit-

ampilkan sebagai berikut: 

 

 

Tabel 1.1 

Survey Kepuasan Tenant 2011 S/D 2014 

UNIT 
TAHUN 

2011 2012 2013 2014 

FM Bandung Barat 83.11% 83.20% 85.45% 82.56 % 

FM Bandung Timur 83.24% 84.00% 87.88% 87.38 % 

TTC Bandung 0.00% 90.00% 86.25% 86.97 % 

FM Bandung Centrum 83.50% 85.00% 89.00% 84.90 % 

Rata-rata  62.46% 85.55% 87.15% 85.45% 

Sumber: kepegawaian telkom property 

Data tersebut menujukkan terjadi penurunan kepuasan 

pelanggan pada tahun 2014, penurunan tersebut terlihat pada FM 
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Bandung Barat yaitu pada tahun 2014 terjadi penurunan kepuasan 

konsumen dari persentase kepuasan konsumen sebesar 85.45 % 

tahun 2013 menjadi 82.56 %tahun 2014. Selain itu, terjadi pula 

penurunan pada FM Bandung Timur dari persentase kepuasan kon-

sumen sebesar 87.88% tahun 2013 menjadi 87.38 % tahun 2014. 

Selain itu, terjadi pula penurunan pada FM Bandung Centrum dari 

persentase kepuasan konsumen sebesar 89.00% tahun 2013 menjadi 

84.90% tahun 2014. Berdasarkan rata-rata index kepuasan tenant 

dari 2011 s/d 2014 terjadi fluktuatif angka kepuasan, hal itu terlihat 

pada tahun 2014 mengalami penurunan  dari 87.15% pada tahun 

2013 menjadi 85.45% pada tahun 2014. 

Pelayanan merupakan salah satu usaha yang dapat dijadikan 

dasar untuk membuat perbedaan dengan perusahaan lain. Bentuk 

pelayanan yang dilakukan perusahaan yang satu dapat berbeda 

dengan perusahaan lain. Setiap perusahaan berusaha menarik minat 

pelanggan agar kemudian menjadi pelanggan yang loyal.Kualitas 

layanan merupakan indikator mutu atau kualitas dari keberadaan 

jasa yang sedang digunakan.  Kotler  (2007:66)  menyatakan  bah-
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wa  total  quality  management dapat tercapai apabila terus dil-

akukan pengembangan dan peningkatan kualitas secara menye-

luruh,  baik  dari  segi  proses,  produk  maupun  pelayanan.  Pada  

intinya, perbaikan  mutu  secara  berkala  dilakukan  untuk  

meningkatkan  kualitas  jasa  yang ditawarkan,  sampai  konsumen  

dapat  merasakan  manfaat jasa  tersebut.  Perusahaan harus dapat 

mendesain kualitas pelayanan, yaitu melalui lima dimensi jasa yang 

lebih unggul  dari  pesaing-pesaingnya  untuk  mengantisipasi agar  

perusahaan  mampu bersaing  dan  dapat  memberikan  pelayanan  

yang  maksimal. Lima  dimensi  jasa tersebut  menurut  Lovelock  

(2008:98)  adalah  keberwujudan  (tangible),  keandalan (reliabil-

ity),  daya  tanggap  (responsiveness),  jaminan  (assurance),  dan  

empati (empathy). 

Fenomena kualitas pelayanan yang menjadi penelitian ini 

berkenaan dengan data fasilitas kantor yang mengalami perkem-

bangan setiap tahunnya namun kepuasan konsumen terhadap pela-

yanan masih kurang puas. Data yang menerangkan fasilitas kantor 
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untuk menunjang kinerja pegawai dan kepuasan konsumen sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 

Data Fasilitas Gedung Telkom Property 2011-2014 

NO ITEM 

VOLUME 

SATUAN 201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

1 Meja Kantor 355 427 480 500 Bh 

2 Kursi 521 655 750 800 Bh 

3 Lemari Arsip 452 498 587 600 Bh 

4 AC 221 281 312 340 Unit 

5 Laptop 225 278 295 320 Unit 

6 Komputer (PC) 89 121 138 150 Unit 

7 Kursi Sofa 45 61 86 100 Set 

8 Sound System 24 36 40 40 Set 

9 TV LCD 111 152 190 220 Unit 

10 VideoTron 1 2 3 3 Unit 

11 
Kamera CCTV 

Indoor 
15 20 28 28 Unit 

12 
Kamera CCTV 

Outdoor 
5 7 9 9 Unit 
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NO ITEM VOLUME SATUAN 

13 Dispenser 15 17 20 24 Bh 

14 Toilet 91 110 131 175 Bh 

15 Sarana Ibadah 34 40 48 48 Bh 

16 Lampu 378 465 511 550 Bh 

17 Taman 6 7 10 10 Bh 

Sumber: Divisi General Affair Telkom Property 2015 

Data tersebut menunjukkan bahwa fasilitas kantor Telkom 

property dari kurun waktu 4 tahun mulai tahun 2011 sampai tahun 

2014 mengalami kenaikan fasilitas. Kenaikan ini dilakukan untuk 

mencapai kinerja yang maksimal dan kepuasan konsumen yang di-

harapkan perusahaan. Namun hal ini berbanding lain, kepuasan 

konsumen mengalami penurunan pada tahun 2012 dan tahun 2014. 

Ini menunjukkan jika terdapat fenomena yang unik dalam 

penelitian ini. 

Adapun Fenomena Nilai Pelanggan yang menjadi penelitian 

ini berkenaan dengan data nilai yang telah dikeluarkan oleh pelang-

gan mengalami perkembangan setiap tahunnya namun kepuasan 

konsumen terhadap pelayanan masih kurang puas. Salah satu data 
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yang menerangkan nilai yang telah dikeluarkan oleh pelanggan un-

tuk menunjang kepuasan konsumen sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Data Tarif Sewa dan Nilai Kontrak Gedung Telkom Property 

Bandung  

2016-2017 

NAMA GE-
DUNG 

KOTA 
 LUAS BERBA-

YAR (M2)  
TARIF          
(Rp) 

NILAI KON-
TRAK          
(Rp) 

          

 GEDUNG 
F_KLS  

Bandung                      
1,232.00  

     
24,150  

            
29,752,800  

Sumber: Divisi General Affair Telkom Property 2016 

NAMA GE-
DUNG 

KOTA 
 LUAS BERBA-

YAR (M2)  
TARIF          
(Rp) 

NILAI KON-
TRAK          
(Rp) 

 GEDUNG 
F_KLS  

Bandung                      
1,232.00  

     
26,000  

            
32,032,000  

Sumber: Divisi General Affair Telkom Property 2017 

Data tersebut menunjukkan bahwa tarif sewa gedung kantor 

Telkom property dari kurun waktu 2 tahun mulai tahun 2016 sam-

pai tahun 2017 mengalami kenaikan harga. Kenaikan ini dilakukan 

untuk mencapai kinerja yang maksimal dan kepuasan konsumen 
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yang diharapkan perusahaan. Namun hal ini berbanding lain, 

kepuasan konsumen mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 

tahun 2014. Ini menunjukkan jika terdapat fenomena yang unik da-

lam penelitian ini. 

Faktor lain yang mempengaruhi kepuasan pelanggan selain 

kualitas pelayanan Nilai pelanggan atau persepsi Nilai konsumen. 

Persepsi tersebut berupa kesan positif konsumen pada jasa atau 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan dalam menciptakan kon-

sumen yang puas.Bagi pelanggan, kinerja produk yang dirasakan 

sama atau lebih besar dari yang diharapkan, yang dianggap bernilai 

dan dapat memberikan kepuasan (Kotler, 2000). Nilai pelanggan 

memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kepuasan kon-

sumen, jika konsumen menggangap produk atau jasa yang 

dikeluarkan tidak memiliki nilai yang lebih di mata konsumen maka 

konsumen tidak akan puas dengan produk atau jasa tersebut. Oleh 

sebab itu nilai pelanggan atau persepsi pelanggan berpengaruh ter-

hadap kepuasan konsumen. 
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Berdasarkan pemaparan di atas terdapat fenomena yang unik 

dalam penelitian ini untuk dibahas secara mendalam. Oleh sebab 

itu, peneliti mengambil judul penelitian yaitu: Pengaruh Quality 

Service dan Customer Value Terhadap Customer Satisfaction 

di Telkom Property (PT Graha Sarana Duta) Kota Bandung. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik identi-

fikasi masalah sebagai berikut: 

1. Terjadinya penurunan kepuasan pelanggan Telkom Property 

(PT Graha Sarana Duta) di Kota Bandung. 

2. Persepsi konsumen akan pelayanan yang kurang optimal pada 

Telkom Property (PT Graha Sarana Duta) di Kota Bandung. 

3. Kurangnya kepuasan konsumen Telkom Property (PT Graha 

Sarana Duta) di Kota Bandung disebabkan persepsi pelanggan 

atas nilai yang diberikan oleh Telkom Property (PT Graha Sa-

rana Duta) Kota Bandung belum optimal. 
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1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkap-

kan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan 

adalah:  

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepua-

san pelanggan Telkom Property (PT Graha Sarana Duta) di Ko-

ta Bandung? 

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap per-

sepsi nilai pelanggan Telkom Property (PT Graha Sarana Duta) 

di Kota Bandung? 

3. Apakah nilai pelanggan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan Telkom Property (PT Graha Sarana Duta) di Kota 

Bandung? 

4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepua-

san pelanggan Telkom Property (PT Graha Sarana Duta) di Ko-

ta Bandung? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis apakah kualitas pelayanan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pelanggan Telkom Property (PT 

Graha Sarana Duta) di Kota Bandung. 

2. Untuk menganalisis apakah kualitas pelayanan berpengaruh 

positif terhadap persepsi Nilai pelanggan Telkom Property (PT 

Graha Sarana Duta) di Kota Bandung. 

3. Untuk menganalisis apakah nilai pelanggan berpengaruh posi-

tif terhadap kepuasan pelanggan Telkom Property (PT Graha 

Sarana Duta) di Kota Bandung. 

4. Untuk menganalisis apakah kualitas pelayanan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pelanggan dimediasi nilai pelanggan 

Telkom Property (PT Graha Sarana Duta) di Kota Bandung. 



 

Page | 13  
 

1.5 Manfaat Penelitian 

Disamping memiliki tujuan penelitian seperti yang telah 

diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan akan memiliki nilai 

manfaat, antara lain adalah:  

1. Penelitian ini merupakan sarana pembelajaran yang sangat 

bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan bah-

wa para manajer perusahaan dimana seharusnya memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap pengukuran, kepercayaan 

serta kinerjanya sendiri baik dalam tingkat internal maupun ek-

sternal perusahaan. 

2. Untuk mengidentifikasi tantangan bagi manajemen dalam me-

nangani organisasi dalam beberapa tahun ke depan, terutama 

memperbaiki kepuasan pelanggan, memperbaiki kualitas pela-

yanan serta memperbaiki keyakinan akan institusi perusahaan. 

3. Sebagai alat bagi manajer dan karyawan untuk memperbaiki 

kualitas pelayanan yang diberikan selama ini menurut kacama-

ta pelanggannya. 
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4. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi khu-

susnya bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang se-

jenis untuk dapat dikembangkan lebih lanjut dan lebih rinci 

pada masa yang akan datang. 

 


