
No. Resp : ........... 

Nama       : ........................ (inisial) 

Lama menggunakan provider Telkomsel  : ........................ Tahun 

Nomor yang paling sering digunakan  :  Telkomsel / Indosat / Flexi / Esia / 

         M3 / Smartfend / Esia / Lainnya ........ 

         (lingkari yang dipilih) 

 
PETUNJUK PENGISIAN 

1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut ini secara teliti  

2. Pilihlah satu dari lima pilihan jawaban yang tersedia yang paling sesuai 

dengan diri anda dengan memberikan tanda silang (X) pada tempat yang 

telah tersedia. Bergerak dari sangat tidak memuaskan sampai dengan sangat 

memuaskan. Semakin ke kiri maka akan mendekati “Sangat Tidak 

Memuaskan”, dan bila semakin ke kanan maka akan mendekati “Sangat 

Memuaskan”. 

3. Apabila anda ingin mengganti jawaban, anda cukup memberikan tanda (=) di 

atas jawaban yang ingin anda ganti, kemudian memberikan tanda silang (X) 

lagi pada pilihan jawaban lain. Contoh : 

NO PERNYATAAN 
STM ...................................... SM

1 2 3 4 5 

1 Pelayanan Customer Service   X  X 

 
4. Anda diminta untuk menjawab dengan jujur sesuai keadaan diri anda sendiri. 

Apapun jawaban yang diberikan, semua dianggap benar, sejauh hal tersebut 

sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. 

5. Kerahasiaan anda dijamin sepenuhnya oleh peneliti. 

6. Waktu pengisian tidak dibatasi, oleh karena itu tidak perlu tergesa – gesa. 

Periksa kembali jangan sampai ada nomor yang terlewati 

SELAMAT MENGERJAKAN 

TERIMAKASIH ATAS KESEDIAAN ANDA MENGISI SKALA INI 

 



 
 

No. PERNYATAAN 
STM ……………………..SM 

1 2 3 4 5 

1 Pelayanan customer service      

2 Pengalaman saya, Telkomsel dalam 
memahami kebutuhan pelanggan      

3 Menurut keluarga saya, kecepatan 
penanganan terhadap customer      

4 Ketepatan waktu dalam janji penyelesaian 
komplain      

5 Kesesuaian iklan dengan kenyataan      

6 Luas jaringan Telkomsel, menurut rekan 
saya      

7 
Respon Telkomsel terhadap tuntutan 
kebutuhan pelanggan dibanding 
kompetitornya 

     

8 Lokasi GraPARI      

9 Jaringan yang dimiliki Telkomsel      

10  Cara customer service menyelesaikan 
komplain dari waktu ke waktu      

11 Beberapa rekan mengemukakan harga yang 
ditawarkan Telkomsel      

12 Informasi yang disampaikan tentang produk 
yang ditawarkan      

13 Ketepatan waktu dalam penyediaan produk      

14 Kualitas pelayanan provider Telkomsel, 
menurut teman      

15 
Dibandingkan provider lainnya, penawaran 
customer service Telkomsel terhadap produk 
baru. 

     

16 Promosi dari produk Telkomsel      

17 Kemasan produk Telkomsel      

18 Konsistensi pelayanan customer service 
Telkomsel dari waktu ke waktu      

19 Produk yang ditawarkan Telkomsel menurut 
keluarga saya      



No. PERNYATAAN 
STM ……………………..SM 

1 2 3 4 5 

20 Informasi layanan fasilitas provider      

21 Ketepatan dalam pengurangan pulsa      

22 Menurut  rekan, tayangan iklan provider 
Telkomsel      

23 Menurut saya, event yang diadakan 
Telkomsel      

24 Variasi produk dari Telkomsel      

25 Waktu pelayanan GraPARI      

26 Kualitas pelayanan Telkomsel, dibandingkan 
provider pesaing      

27 Infrastruktur yang dimiliki Telkomsel, 
menurut keluarga saya      

28 Informasi mutasi alamat tagihan      

29 Ketepatan janji waktu penyelesaian 
perbaikan sistem      

30 Menurut rekan, penanganan gangguan 
Telkomsel      

31 Jaringan Telkomsel dibanding kompetitornya      
 
 



No. Resp : ........... 

 
PETUNJUK PENGISIAN 

 
1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut ini secara teliti  

2. Pilihlah satu dari lima pilihan jawaban yang tersedia yang paling sesuai 

dengan diri anda dengan memberikan tanda silang (X) pada tempat yang 

telah tersedia. Adapun pilihan jawaban yang tersedia. Bergerak dari sangat 

tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Semakin ke kiri maka akan 

mendekati “Sangat Tidak Setuju”, dan bila semakin ke kanan maka akan 

mendekati “Sangat Setuju”. 

3. Apabila anda ingin mengganti jawaban, anda cukup memberikan tanda (=) di 

atas jawaban yang ingin anda ganti, kemudian memberikan tanda silang (X) 

lagi pada pilihan jawaban lain 

NO PERNYATAAN 
STS ....................................... SS 

1 2 3 4 5 

1 Seragam yang digunakan rapi   X  X 

 

4. Anda diminta untuk menjawab dengan jujur sesuai keadaan diri anda sendiri. 

Apapun jawaban yang diberikan, semua dianggap benar, sejauh hal tersebut 

sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. 

5. Kerahasiaan anda dijamin sepenuhnya oleh peneliti. 

6. Waktu pengisian tidak dibatasi, oleh karena itu tidak perlu tergesa-gesa. 

Periksa kembali jangan sampai ada nomor yang terlewati 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 

TERIMAKASIH ATAS KESEDIAAN ANDA MENGISI SKALA INI 

 
 



 

No. PERNYATAAN 
STS….…………………..SS 

1 2 3 4 5 

1 Seragam yang digunakan customer service 
rapi      

2 Customer service selalu menginformasikan 
tentang kepastian waktu penyampaian jasa      

3 Sesibuk apapun, customer service tetap 
melayani konsumen dengan senang hati      

4 
Customer service selalu mengucapkan 
terimakasih kepada para konsumen usai 
bertransaksi 

     

5 Tersedia kontak pengaduan bagi konsumen 
yang mengalami masalah      

6 Jaringan ke kontak pengaduan sulit 
dihubungi      

7 
Tidak meminta maaf pada konsumen ketika 
customer service terlambat melayani 
customer 

     

8 Antrian menuju customer service lebih dari 
20 menit      

9 Customer service tidak menawarkan produk 
sesuai dengan promosi      

10 Ruang tunggu tidak rapi      

11 Customer service tidak menggunakan tanda 
pengenal      

12 Kinerja customer service lamban      

13 Pelayan customer service tidak dengan 
segera dan mengulur waktu      

14 Customer service tidak menguasai produk      

15 Customer service acuh terhadap problem 
customer      

16 
Dalam menyelesaikan permasalahan dengan 
konsumen, customer service selalu berlaku 
sabar 

 
 
 

    



No. PERNYATAAN 
STS….…………………..SS 

1 2 3 4 5 

17 Adanya jaminan bagi konsumen mengenai 
data pribadi yang diminta      

18 Customer service bersedia membantu 
customer       

19 
Dalam memberikan pelayanannya, customer 
service memberi perlakuan yang sama pada 
tiap pelanggan 

     

20 Customer service berpenampilan menarik      

21 Peralatan yang digunakan memadahi      

22 Setiap karyawan memiliki keahlian sesuai 
dengan tugasnya      

23 Customer service menjelaskan dengan detail 
mengenai produk yang dijual belikan      

24 Customer service tidak menjelaskan problem 
kepada customer secara detail      

25 Tidak mempersilahkan pelanggan untuk 
duduk      

26 Keluhan dari konsumen tidak segera 
ditanggapi oleh customer service      

27 Pelayanan terhadap konsumen membedakan 
status sosial      

28 Banyaknya produk yang tidak tersedia      

29 Display tempat tidak rapi      

30 
Customer service tidak segera tanggap bila 
pelanggan bingung menentukan produk yang 
akan dipilih 

     

31 Customer service tidak memperhatikan 
customer      

32 
Customer service memberikan perhatian 
secara individu pada konsumen yang 
membutuhkan bantuan  
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