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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Telkom Muntilan sebagai obyek

yang akan diteliti. DISTEL Muntilan adalah perusahaan telekomunikasi yangberada

di bawah PT. TELKOM DRIVE (Divisi Regional) IV Jawa Tengah - terietak di

Jalan Dr. Sutomo No.l 1 Muntilan, Kabupaten Magelang.

3.1.1 Gambaran Perusahaan

TELKOM terbentuk atas serangkaian upaya Pemerintah Indonesia untuk

menyempurnakan infrastruktur dan menjamin mutu layanan telekomunikasi.

Layanan telepon di Indonesia untuk pertama kali dikenal 124 tahun lalu, tepatnya

tahun 1882. Pada tahun 1884, Pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah

badan usaha swasta yang berfungsi melayani jasa pos maupun telegram dalam dan

luar negeri untuk kepentingan masyarakat Sistem ini terus berjalan hingga tahun

1906, sampai akhirnya Pemerintah membentuk sebuah departemen yang mengelola

jasa layanan ini.

Pada tahun 1965 didirikan dua badan usaha milik Pemerintah, PN Pos & Giro

dan PN Telekomunikasi yang masing-masing bertindak sebagai penyelenggara jasa

layanan pos dan jasa telekomunikasi. Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi
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kemudian dipecah dua menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel)

sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi domestik maupun intemasional, dan PT

INTI sebagai produsen perangkat telekomunikasi. Pada tahun 1980, usaha layanan

telekomunikasi intemasional diserahkan dari Perumtel ke Indosat. Kemudian pada

tahun 1991 Pemerintah mengubah Perumtel menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

PT Telekomunikasi Indonesia. TELKOM, seperti yang kita kenal sekarang ini telah

berubah statusnya menjadi perusahaan publik sejak Nopember 1995. Pada tanggal 14

Nopember 1995, secara resmi saham TELKOM diperdagangkan di pasar bursa

Jakarta dan Surabaya. Bahkan pada hari yang sama American Depository Shares

(ADS) - yang mewakili sejumlah tertentu saham TELKOM - juga resmi

diperdagangkan di bursa New York dan London.

Menjelang peluncuran penawaran saham perdana perusahaan ke masyarakat

di tahun 1995, TELKOM melakukan restrukturisasi seluruh kegiatan operasionalnya

menjadi tujuh Devisi Regional yang masing-masing saat ini melayani jasa

telekomunikasi berdasarkan wilayah yang ditentukan, dan Divisi Network, yang

melayani jasa sambungan langsung jarak jauh dalam negeri melalui jaringan

transmisi utama TELKOM serta Divisi Penunjang lainnya. Ketujuh Divisi Regional

tersebut secara geografis terbagi menjadi:



46

DIVISI WILAYAH OPERATOR

I Sumatera Pramindo Ikat Nusantara

II Jakarta dan sekitarnya TELKOM

III Jawa Barat Aria West Intemasional

IV Jawa Tengah Mitra Global Telekomunikasi Intl

V Jawa Timur TELKOM

VI Kalimantan Daya Mitra Malindo

VII Indonesia Bagian Timur Bukaka Singtel Intemasional

Tabel 3.1 Divisi Regional PT. TELKOM

Pada bulan Oktober 1995, TELKOM melakukan program kerjasama Operasi

(KSO) dengan lima perusahaan swasta untuk mengembangkan dan mengelola lima

dari Divisi Regional TELKOM, untuk dan atas nama TELKOM. Setiap perusahaan

tersebut merupakan konsorsium dari perusahaan swasta nasional bersama sedikitnya

satu operator telekomunikasi intemasional, beberapa diantaranya adalah U.S. West

International BV, France Cable et Radio Sa, Telstra Global, Ltd, Nippon Telegraph

and Telephone Corporation, Cable & Wirelees Pic dan Singapore

Telecommunication International Ptc, Ltd.

Dalam tahun 1996, TELKOM mengalihkan pengelolaan dan pengoperasian

Divisi KSO kepada unit operasional yang dikelola oleh Mitra KSO hingga 31

Desember 2010. Selama tahun 1996 tersebut, TELKOM tetap menjalankan operasi

dan pengelolaan Divisi Jakarta dan Jawa Timur, sementara unit KSO secara terpisah

mengelola Divisi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, dan Indonesia

Bagian Timur. Dari Mitra KSO, TELKOM memperoleh pembayaran awal (initial
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payment) sebesar US$105 juta di bulan Nopember 1995, yang akan diamortinasi

selama 15 tahun, sebagai pembayaran hal pengelolaan investor terhadap Divisi KSO

selama 15 tahun. TELKOM juga memperoleh dua jenis pembayaran dari unit KSO,

yaitu Pendapatan minimum TELKOM (minimum TELKOM Revenue) berupa

pembayaran tetap perbulan, dan pendapatan KSO yang harus dibagi (Dsitributable

TELKOM Revenue) berupa 30 % dari laba bersih masing-masing unit KSO, kecuali

Divisi Indonesia Timur yang besarnya 35%

Struktur KSO yang unik dirancang agar menguntungkan semua pihak yang

teriibat, termasuk masyarakat Indonesia. Mitra KSO memperoleh keuntungan berupa

pengembalian investasi, dan masyarakat menikmati keuntungan layanan yang

semakin berkualitas dan semakin luas, termasuk tentunya produk-produk yang

inovatif. Manajemen TELKOM terus berupaya untuk menarik keuntungan dari

kerjasama strategis dan kerjasama pengembangan teknologi bersama para Mitra

KSO. Berbagai operator telekomunikasi intemasional yang beragam tentunya akan

meningkatkan kemampuan finansial dan keahlian teknik setiap Divisi untuk dapat

terus berkembang. TELKOM meyakini, pola KSO juga akan memberi keleluasaan

finansial perusahaan disamping juga TELKOM dapat memfokuskan diri untuk

mengelola dan mengembangkan Divisi Regional II Jakarta dan Divisi Regional V

Jawa Timur serta Divisi Network.

Mitra KSO diwajibkan untuk mendanai dan menyelesaikan minimal dua juta

sambungan baru di wilayahnya hingga 31 Maret 1999, sementara TELKOM sendiri
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merencanakan untuk menambah sejumlah 477.956 sambungan baru di seluruh Divisi

KSO antara 1Januari 1996 hingga 31 Desember 1998. selama tahun 1996 TELKOM

telah menyelesaikan 416.957 sambungan baru tambahan dan Mitra KSO

menyelesaikan 114.365 sambungan. Kelima Divisi KSO mengelola sekitar 45,0%

dari layanan sambungan TELKOM, 50,4% dari pegawai TELKOM per 31 Desember

1996, dan memberikan kontribusi sekitar 29,5% dari total pendapatan usaha tahun

1996.

3.1.2 Telkom Masa Depan

TELKOM telah menyiapkan strategi bisnis yang dirancang, antara lain untuk

meningkatkan penetrasi, pengembangan, dan pemanfaatan jaringan serta

meningkatkan kualitas layanan sekaligus mempertahankan pertumbuhan pendapatan

dan laba bersih. TELKOM bertekad untuk mengimplementasikan strategi tersebut

melalui serangkaian upaya berkelanjutan seperti pemasangan sambungan baru,

perluasan dan peningkatan mutu perangkat yang digunakan, peningkatan efisiensi

operasional, perbaikan mutu layanan bagi pelanggan, pengembangan bisnis masa

depan, serta peningkatan perolehan pendapatan per sambungan.

Strategi Bisnis TELKOM:

S Memperluas dan memperbaharui jaringan

S Meningkatkan efisiensi secarakeseluruhan

S Meningkatkan pemasaran dankepuasan pelanggan



49

S Menyiasati peluang-peluang bisnis masa depan

V Meningkatkan pendapatan persambungan pelanggan

3.1.3 DISTEL (Distrik Telekomunikasi) Muntilan

DISTEL Muntilan adalah perusahaan telekomunikasi yang berada di bawah PT.

TELKOM DRIVE (Divisi Regional) IVJawa Tengah - terietak di Jalan Dr. Sutomo

No.l 1 Muntilan, Kabupaten Magelang.

Adapun bidang-bidang yang terdapat dalam manajemen DISTEL Muntilan

adalah:

> Bidang Operasi

Bidang ini bekerja dalam mengarahkan berbagai masukan (input) agar dapat

memproduksi berbagai keluaran (output) dalam jumlah, kualitas, harga,

waktu, dan tempat tertentu sesuai dengan permintaan pelanggan.

> Bidang Pemasaran

Bidang yang bertugas membuat perencanaan dan pelaksanaan pemikiran,

penetapan harga, promosi, serta penyaluran barang dan jasa untuk

menciptakan pertukaran yang memuaskan kebutuhan dan keinginan

pelanggan serta tercapainya tujuan perusahaan.

> BidangKeuangan danAdministrasi

Bidang yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan penting

mengenai investasi, pendanaan, dan sistem administrasi perusahaan.



50

> Bidang SumberDayaManusia (SDM)

Bidang yang bertanggungjawab atas perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan,

pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan SDM

PT.TELKOM.

> Bidang Internal Auditor

Bidang yang bertanggung jawab memeriksa keuangan perusahaan versi

internal perusahaan.

Gambar 3.2 Struktur DISTEL Muntilan
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Adapun produk-produk yang dihasilkan oleh DISTEL Muntilan antara lain:

♦ Jasa Telepon yang terdiri atas: Direct Inward Dialing, Kartu Telepon

PONPIN, Kartu Chip dan Magnetik.
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♦ Jasa Fitur yang terdiri atas : Lacak, Nadasela, Trimitra, Sandinada, Andara,

Hunting, dan Wekerpon.

♦ Jasa Multimedia yang terdiri atas : Internet, Telkomnet, Warnet CJY, dan

SEN (Solutionfor Enterprise Network).

♦ Jasa Nilai Tambah yang terdiri atas : TELKOMemo, TELKOMFree,

TELKOMPremium, TELKOMConference, dan TELKOMGlobal.

♦ Info-info lain terdiri atas : info rekening telepon 109, info jasa

telekomunikasi 162, info PDAM, ROSS (Rincian Telepon SLJJ Swalayan).

3.1.4 Pelayanan Telekomunikasi (YANTEL) DISTEL Muntilan

Yantel Muntilan yang juga terietak di Jalan Dr. Sutomo No.11 Muntilan,

Kabupaten Magelang, dengan produk pelayanannya antara lain :

♦ Pasang baru, mutasi, ganguan, dan penambahan fasilitas.

Yaitu pelayanan mengenai penggantian nama pemilik, penggantian nomor

telepon dan pindah alamat, gangguan, dan penambahan fasilitas dengan

menghubungi nomor telepon 162.

♦ Pengaduan klaim pulsa

Yaitu layanan yang disediakan untuk pelanggan yang mengajukan keberatan

(klaim) atas jumlah tagihan telepon. Pengajuan ini hanya dapat dilayani

dalam masabulantagihan yang berkaitan.

♦ Rincian SLJJ Iprint out
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♦ Pelayanan keliling yang terdiri atas direct cell (yaitu daerah yang belum

terpasang jaringan telepon) dan free cell (yaitu daerah perumahan yang

belum terpasang jaringan telepon).

Gambar 3.3 Struktur YANTEL DISTEL Muntilan
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3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah lima

dimensi kualitas pelayanan jasa yang meliputi:

a. Bukti fisik atau berwujud (tangibles).

b. Keandalan (reliability).

c. Ketanggapan (responsiveness).
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d. Keyakinan (assurance).

e. Empati (emphaty).

3.3 Definisi Operasional Variabel

1) Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan jasa dari

penilaian atau persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan yang diberikan

oleh Telkom Muntilan. Kualitas pelayanan tersebut dapat diketahui melalui

penilaian nasabah terhadap kualitas pelayanan Telkom Muntilan. Besamya

penilaian tersebut diukur dengan menggunakan kuesioner tentang kesan-

kesan subyektif para responden terhadap pelayanan Telkom Muntilan.

Pertanyaan dari kuesioner didasarkan tingkat kepentingan unsur-unsur

pelayanan dan kinerja perusahaan. Alternatif jawaban yang disediakan

sebanyak lima skala. Untuk tingkat kepentingan yaitu sangat setuju, setuju,

netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan untuk kinerja

sebanyak lima skala, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan

sangat tidak setuju.

2) Kualitas Pelayanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi

kepuasan nasabah. Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan jasa, yaitu:

a) Tangible (berwujud) yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan,

personel dan media komunikasi.
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b) Reliability (keandalan) yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa

yang dijanjikan dengantepat dan terpercaya.

c) Responsiveness (ketanggapan) yaitu kemauan untuk membantu

nasabah dan memberikan jasa dengan cepat atau tanggap.

d) Assurance (keyakinan) yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan

serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan,

keyakinan, dan keamanan.

e) Emphaty (empati) yaitu kepedulian, memberi perhatian pribadi bagi

nasabah, komunikasi yang baik,dan pemahaman konsumen.

3.4 Instrumen atau Alat Pengumpul Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas menunjukan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang

akan diukur. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cermat suatu tes

melakukan fungsi ukurnya. Semakin tinggi validitas suatu alat ukur, semakin tepat

pula alat ukur tersebut menuju sasarannya. Pengujian validitas daftar pertanyaan

dilakukan dengan mengkorelasikan skor pada masing-masing item dengan skor

totalnya. Teknik korelasi ini dikenal dengan teknik korelasi Product Moment untuk

mengetahui apakah nilai korelasinya signifikan atau tidak, maka diperlukan tabel

signifikan nilai r Product Moment.
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Sedangkan reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan suatu

hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih.

Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi merupakan pengukuran yang mampu

memberikan hasil ukur yang terpercaya (Reliable). Pengujian reliabilitas ini

dilakukan hanya pada item-item pertanyaan yang sudah valid saja.

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan komputer melalui paket

serf program statistik (SPSS-11.5).

Suatu alat ukur harus mempunyai validitas dan reliabilitas yang baik. Jika

suatu alat ukur tidak memiliki validitas dan reliabilitas yang baik, maka penelitian

yang telah dilakukan tidak sah dan perlu ditinjau kembali.

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Jenis Data

a. Data Primer

Data tentang kualitas pelayanan yang terbagi menjadi lima dimensi ,

yaitu faktor fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap

(responsivness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty).

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari perusahaan tentang gambaran umum dari

perusahaan yang diteliti dan studi pustaka yang berkaitan langsung

dengan masalah tingkat kualitas pelayanan.
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3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisioner

Merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan daftar

pertanyaan kepada responden untuk diisi. (Soeratno dan Lincolin

Arsyad, 1993 : 96) Yaitu dengan menyebarkan kuisioner pada

pelanggan atau konsumen yang pernah menggunakan jasa dari PT.

Telkom Muntilan.

b. Wawancara

Memperoleh data atau suatu fakta dengan melakukan komunikasi

langsung dengan responden penelitian baik secara temu wicara atau

jarak jauh. Metode wawancara ini dengan cara mengadakan tanya

jawab langsung dengan staf Yantel.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan dan pemeriksaan dokumen-dokumen

atau arsip tentang perusahaan untuk kepentingan pembelajaran yang

bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang berkaitan dengan

topik masalah dalam penelitian ini.
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3.6 Populasi dan Sampel

♦ Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pelanggan dari Pelayanan

Telekomunikasi (Yantel) DISTEL Muntilan

♦ Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang

dipakai dapat mewakili dan mencerminkan populasi yang ada. Batasan

standar penentuan sampel yang biasa dipakai adalah 30 responden. 30

kebawah dapat dikatakan sampel kecil, dan 30 keatas dikatakan sampel

besar (Singarimbun dan Effendi, 1989). Dalam penelitian kali ini

peneliti menggunakan pemahaman tersebut dan mengacu pada standar

penelitian yang biasanya menggunakan 100 responden yang termasuk

dalam sampel besar. Maka jumlah sampel yang diambil dalam

penelitian iniadalah 100 orang responden.

3.7 Teknik Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu:

Analisis yang didasarkan pada hasil jawaban yang diperoleh dari para responden

dengan menggunakan Model House OfQuality.
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Dari Besterfield, dkk, dalam bukunya Total Quality Management (1999:125-

128), didapatkan bahwa langkah-langkah untuk menyusun Model House ofQuality

adalah :

1. Membuat daftar dari persyaratan pelanggan

Berupa kebutuhan dan keinginan pelanggan terhadap perusahaan atau dalam

hal ini disebut Customer Requirements (CR)/ Harapan pelanggan yang terdiri

atas Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy.

2. Langkah berikutnya adalah membuat daftar persyaratan teknik

Pengelola Yantel membuat Technical Requirements (TR)/ Kinerja yang

digunakan untuk menjawab atribut-atribut pada CR yang terdiri atas

Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy.

3. Langkah selanjutnya adalah menganalisa hubungan antara kinerja dan

harapan

Merupakan analisis hubungan yang terjadi antara kinerja perusahaan dan

harapan konsumen. Pada langkah ini akan diketahui apakah hubungan di

antarakeduanya telah sesuai ataubelum.


