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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan informasi bagi masyarakat semakin meningkat dengan 

berkembangnya teknologi, hal itu menjadi peluang bagi perusahaan-perusahaan 

untuk menyediakan layanan pemenuhan kebutuhan akan informasi tersebut. 

Secara tidak langsung kemunculan perusahan-perusahaan tersebut akan 

menimbulkan persaingan yang ketat antara produsen produk dan jasa untuk 

menawarkan produk dan layanan yang lebih unggul dan berkualitas sesuai dengan 

keinginan dan harapan konsumen. Salah satu jenis kebutuhan masyarakat saat ini 

sesuai dengan gaya hidupnya adalah internet dan tv kabel. Pasar Industri 

telekomunikasi sebagai penyedia telepon, internet dan tv kabel memiliki potensi 

yang sangat besar dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat tersebut. 

PT. Telekomunikasi Indonesia (PT. Telkom) yang saat ini menjadi salah 

satu perusahaan yang mendominasi industri telekomunikasi di Indonesia memiliki 

berbagai macam produk (https://www.bppt.go.id/profil/organisasi/40-berita-bppt-

3/berita-teknologi-informasi-energi-material/1002-pt-telkom-gandeng-bppt-

perkuat-industri-telekomunikasi-indonesia) . Salah satu produk unggulan PT. 

Telkom adalah IndiHome. IndiHome merupakan produk terbaru dari Telkom yang 

dibuat berdasarkan informasi dari pelanggan yang menginginkan koneksi internet 

yang lebih cepat dan stabil. Hal ini juga didukung dengan telah adanya teknologi 

kabel fiber optic yang dapat menggantikan kabel tembaga sehingga transmisi data 

dapat berjalan lebih cepat. Produk IndiHome memberikan kemudahan dalam 

menggunakan telepon rumah, mengakses internet dan menonton tv kabel dalam 

produk Triple Play (https://indihome.co.id/ ).  

https://www.bppt.go.id/profil/organisasi/40-berita-bppt-3/berita-teknologi-informasi-energi-material/1002-pt-telkom-gandeng-bppt-perkuat-industri-telekomunikasi-indonesia
https://www.bppt.go.id/profil/organisasi/40-berita-bppt-3/berita-teknologi-informasi-energi-material/1002-pt-telkom-gandeng-bppt-perkuat-industri-telekomunikasi-indonesia
https://www.bppt.go.id/profil/organisasi/40-berita-bppt-3/berita-teknologi-informasi-energi-material/1002-pt-telkom-gandeng-bppt-perkuat-industri-telekomunikasi-indonesia
https://indihome.co.id/
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Pada dasarnya, IndiHome merupakan produk yang dibuat berdasarkan 

strategi produk bundling yang telah banyak diterapkan oleh perusahaan-

perusahaan, dimana produk tidak dijual dalam bentuk tunggal, melainkan dengan 

cara bundling atau dijadikan satu paket dengan produk lain sejenis yang biasanya 

merupakan produk komplemen. IndiHome menggabungkan komunikasi suara, 

layanan data via internet dan IPTV (Internet Protocol TV) dalam satu paket yang 

disebut dengan layanan 3Play. Harga yang ditawarkan produk bundling lebih 

murah daripada membeli produk tersebut secara terpisah. Harga yang murah 

menjadi daya tarik bagi para konsumen dan dapat menimbulkan rasa kepuasan 

tersendiri. 

Permasalahan dari produk IndiHome adalah ketidak puasan yang dialami 

oleh pelanggan IndiHome di Indonesia termasuk di kota Semarang yang untuk 

pemasaran dan pengaturannya dilakukan oleh PT. Telkom Akses, Semarang. 

Ketidak puasan pelanggan IndiHome di Indonesia antara lain adalah kurangnya 

komunikasi dari Telkom mengenai manfaat yang didapatkan oleh pelanggan 

ketika berlangganan IndiHome. Hal ini membuat Telkom dianggap pelanggan 

melakukan pembohongan public sehingga pelanggan melakukan petisi online di 

Change.org. akibat pemberlakukan sistem Fair Usage Policy (FUP) sejak 1 

Februari 2016 karena promo paket 10mbps unlimited pelanggan secara sepihak 

diubah menjadi FUP 300gb (swa.co.id, 2017). 

Permasalahan serupa juga dialami pelanggan di daerah lain Telkom 

dianggap tidak melakukan komunikasi yang baik kepada para konsumennya 

mengenai sistem layanan yang semula bersifat unlimited menjadi FUP. Selain itu 

Beberapa saluran di UseeTV juga telah hilang seperti HBO, HBO Signature, HBO 

Family, Fox Movies Premium, Fox Action Movies, CINEMAX, dan Celestial 

Movies. Seorang netizen bernama Wisnu Saputra turut berkomentar di laman 

petisi Yogi tersebut dengan mengatakan bahwa Telkom sama saja telah 

melakukan kebohongan terhadap konsumen karena tidak ada perjanjian di awal 

pada saat penandatangan kontrak berlangganan. Berdasarkan situs IndiHome.co.id 
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kebijakan FUP memang sudah tertera, keterangannya disebutkan bahwa hanya 

pengguna dengan paket 10 Mbps ke atas saja yang terkena kebijakan ini. Namun 

tidak ada paket di bawah 10 Mbps yang disediakan oleh pelanggan Telkom Group 

(mix.co.id, 2017). 

Permasalahan yang terjadi atas produk IndiHome Telkom menjelaskan 

bahwa keluhan banyak disampaikan pelanggan setelah menggunakan pelayanan 

jasa IndiHome. Keluhan-keluhan tersebut menjadikan pelanggan melakukan 

tindakan petisi online yang ditujukan kepada Telkom karena merasa tidak puas 

dengan pelayanan Telkom seperti yang sudah dijelaskan pada lampiran hasil 

wawancara. Telkom dianggap tidak melakukan pelayanan yang baik kepada para 

konsumennya mengenai perubahan-perubahan yang ada pada produk IndiHome 

Triple Play seperti pemberlakuan FUP, penghapusan beberapa channel tertentu, 

dan tarif yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang ditagihkan ke pelanggan 

selain itu atribut produk yang diberikan kepada pelanggan tidak sesuai dengan 

yang ditawarkan oleh PT. Telkom.  

Keluhan pelanggan pada media informasi online merupakan keluhan yang 

bersifat global artinya hal tersebut berasal dari pelanggan-pelanggan IndiHome 

tersebar di seluruh Indonesia. Pada November 2017, telah dilakukan wawancara 

prasurvey oleh peneliti kepada pelanggan-pelanggan IndiHome wilayah Semarang 

dengan cara meminta data complain pada Bapak Sadikin, PR Manager PT. 

Telkom Akses wilayah Semarang. Wawancara dilakukan secara terbuka mengenai 

“apa yang telah pelanggan rasakan setelah menggunakan produk IndiHome Triple 

Play”. Pelanggan yang dipilih adalah pelanggan yang berlangganan IndiHome 

Triple Play dan pernah melakukan complain pada PT. Telkom. 
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Tabel 1.1 

Data Rekap Wawancara 

Nama 

Pelanggan 

Tempat 

Tinggal 

(Wilayah) 

Lama 

berlangganan 

Hasil Wawancara 

Linati 

Haida 

Banyumanik 2 bulan - Seluruh produk (telepon, TV, 

Wi-fi) stabil 

- Pelayanan pemasangan sangat 

lama. Februari 2017 

menghubungi telkom untuk 

pemasangan tetapi baru 

dilakukan bulan Oktober 2017.  

- Wilayahnya sudah terpasang 

fiber optik, beliau berspekulasi 

bahwa lamanya pemasangan 

karena rumah terletak paling 

ujung di dalam perumahan. 

Namun tidak ada pengecekan 

dari pihak Telkom. 

Indira Irma Tembalang 1 Tahun - Pemasangan cepat. Seminggu 

setelah permintaan 

pemasangan. 

- 2-3 bulan pertama stabil. 

Namun akhir-akhir ini Wi-fi 

lambat. (digunakan 3 user 

sekaligus) 

- 2 bulan lalu sering terjadi 

trouble.  

- Selama pemakaian sudah 

pernah menghunbungi layanan 

147 sebanyak 2-3 kali. Apabila 

trouble langsung diperbaiki 

lewat sambungan telepon. 

Mirza 

Shafira 

Pleburan 4 bulan 

(November 

2016 – 

Februari 

2017) 

- Sudah tidak menggunakan 

produk Indihome dan 

berpindah ke produk MNC 

Play karena kecewa dengan 

pelayanannya. 

- Sebelumnya sudah mengetahui 

perihal promo 3 bulan pertama, 
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Nama 

Pelanggan 

Tempat 

Tinggal 

(Wilayah) 

Lama 

berlangganan 

Hasil Wawancara 

tetapi sebelum 3 bulan promo 

sudah dicabut tanpa konfirmasi 

lebih lanjut dari pihak Telkom. 

- Wi-fi sangat lambat. 

- Respon dari layanan 147 

sangat lambat. 

- Respoden mengatakan ingin 

berpindah ke produk lain lagi. 

Tapi untuk saat ini masih 

menggunakan MNC Play. 

Yashinta 

Nency 

Sampangan 3 tahun - 3 bulan lalu wifi dan telepon 

sering mati secara bergantian. 

Pernah juga semua paket 

indihome trouble/mati. 

- Sudah menghubungi 147 dan 

complaint lewat twitter tetapi 

teknisi baru datang seminggu 

setelah pengaduan. 

- Apabila 1 server streaming, 

server lain menjadi limited. 

- Akhir-akhir ini telepon mati 

kira-kira 6 jam lalu normal 

kembali. 

- Saat wawancara berlangsung 

responden mengeluhkan TV 

sudah mati tidak tidak bisa 

digunakan selama 3 minggu, 

sudah komplain lewat layanan 

147 sebanyak 4x tapi belum 

ada respon. Pihak Telkom 

hanya menghubungi via 

telelpon menanyakan apakah tv 

sudah stabil/belum tapi teknisi 

beum ada yang datang hingga 

saat ini. 

Aga Fajar Banyumanik 1 tahun - awal pemakaian 4 bulan lancar, 

tetapi sampai saat ini wifi 

sangat lambat dan tidak stabil. 

untuk membuka gmail saja 
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Nama 

Pelanggan 

Tempat 

Tinggal 

(Wilayah) 

Lama 

berlangganan 

Hasil Wawancara 

sangat lambat. 

- Intensitas menghubungi 

layanan 147 untuk komplain 

sudah cukup sering. 

- DSL telepon sering mati. 

- Channel HBO tiba-tiba hilang 

padahal sudah 1 tahun 

berlangganan. 

- Responden merasa informasi 

mengenai fiber optik masih 

kurang. 

Adhinda 

Prilly 

Pleburan ± 2 minggu 

(sejak Oktober 

2017) 

- sudah memesan/meminta 

pemasangan sejak bulan 

mei/juni lalu, tetapi baru 

dilakukan pemasangan pada 

bulan Oktober 2017. 

- Pernah megalami error pada 

wifi (mati dengan sendirinya) 

tetapi tidak sampai melakukan 

komplain. 

- Akhir-akhir ini TV kabel kerap 

mati namun dapat teratasi 

dengan mencabut pasang ulang 

router TV. 

- Sudah mengetahui mengenai 

promo awal bulan pemakaian, 

namun responden 

menyayangkan tidak ada 

pemberitahuan ulang mengenai 

pemberlakuan tarif normal. 

Yudiaini Pleburan Sejak 2015 - Wi-fi stabil 

- Sempat ganti router 4 bulan 

lalu (Mei/Juni 2017) karena 

Telkom memang 

menganjurkan ganti. Namun 

pemutusan tidak ada 

pemberitahuan sebelumnya 

sehingga Indihome tidak bisa 

digunakan selama 3 hari. 
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Nama 

Pelanggan 

Tempat 

Tinggal 

(Wilayah) 

Lama 

berlangganan 

Hasil Wawancara 

Karena hal tersebut maka 

mengajukan pengaduan 

komplain ke 147 kemudian 

teknisi datang 3 hari setelah 

komplain. 

Teresa 

Agus  

Pleburan ±1,5-2 tahun - wifi stabil, tapi saat hujan 

sangat tidak stabil. 

- TV sering tidak stabil. 

Responden merasa kesulitan 

untuk mengganti channel. Saat 

menggunakan fasilitas 

flashback (menonton acara 

ulangan) pada TV kabel, sering 

terjadi eror (ditengah-tengah 

menonton tiba-tiba tayangan 

TV tersebut mati dengan 

sendirinya, sehingga perlu di 

play ulang lagi). 

- Wifi tidak lambat saat 

digunakan beberapa server 

secara bersamaan. 

- Responden merasa tidak begitu 

puas dengan produk indihome, 

namun dapat memaklumi 

karena dengan harga yang 

sangat murah menurut beliau 

sudah mendapatkan berbagai 

fasilitas indihome yang telah 

ditawarkan. 

Alfa 

Kairina  

Pleburan 2 Tahun - 1 tahun pertama penggunaan 

wifi stabil (tergolong cepat), 

tetapi akhir-akhir ini untuk 

loading gambar sangat lambat 

tetapi streaming video malah 

lancar-lancar saja. 

- TV kabel sering eror. 

- 2 bulan lalu pernah melakukan 

komplain ke 147 lalu teknisi 

datang 2/3 hari kemudian 
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Nama 

Pelanggan 

Tempat 

Tinggal 

(Wilayah) 

Lama 

berlangganan 

Hasil Wawancara 

setelah komplain. Menurut 

responden perkiraan komplain 

terhitung kira-kira 3 bulan 

dalam setahun ini. 

Roesijat Pleburan ±1,5 tahun - 3-4 bulan lalu sangat sering 

terjadi eror pada wifi. Wifi 

sering tiba-tiba mati tidak bisa 

digunakan. Berkali-kali juga 

komplain ke 147, kadang bisa 

kembali stabil melalui arahan 

teknisi via telepon, kadang 

hingga mendapakan no antrean 

tetapi wifi sudah stabil kembali 

padahal teknisi belum 

menghubungi kembali. 

- Tahun ini responden merasa 

pelayanan indihome sangat 

tidak fast respon. Padahal 

tahun lalu apabila kompalin ke 

147, 2 jam kemudian teknisi 

langsung menghubungi untuk 

segera datang ke rumah. 

Sekarang apabila komplain 

teknisi baru menghubungi 2-3 

hari kemudian setelah 

komplain. Hal tersebut di rasa 

sia-sia karena wifi sudah 

terlanjur stabil kembali sbelum 

teknisi datang sehingga seperti 

tidak berguna dan buang-buang 

waktu. 

- TV kabel beberapa terjadi eror 

tapi dapat teratasi dengan 

mencabut pasang ulang router 

pada TV kabel. 

- Beberapa channel tiba-tiba 

hilang tidak tahu apa 

penyebabnya (mungkin sudah 

tidak ada kerjasama lagi 

dengan telkom atau alasan 
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Nama 

Pelanggan 

Tempat 

Tinggal 

(Wilayah) 

Lama 

berlangganan 

Hasil Wawancara 

lain), seharusnya paling tidak 

ada pemberitahuan sebelumnya 

mengenai penambahan atau 

pengurangan channel via info 

berjalan di tv misalnya, atau 

mungkin via sosial media. 

- Telepon juga sering eror. Tiba-

tiba tidak bisa digunakan 

karena tidak ada nada sambung 

apapun (mati tidak 

mengeluarkan suara) dan hal 

tersebut berlangsung berhari-

hari, pernah hingga 5 hari. 

Padahal saat itu TV kabel dan 

wifi stabil. Sudah sering 

komplain tetapi pihak Telkom 

sangat slow respon. 

Sumber : Prasurvey, 1-8 November 2017 

 

Sesuai dengan hasil wawancara prasurvey, menunjukan tingginya ketidak 

puasan pelanggan dengan keluhan bahwa pelanggan IndiHome wilayah Semarang 

rata-rata mengeluhkan mengenai kualitas layanan jasa IndiHome yang tidak sesuai 

ekpetasi pelanggan dan kualitas produk yang tidak sesuai yang ditawarkan. 

Produk IndiHome seperti telepon dan tv kabel sering mati tiba-tiba dan beberapa 

channel hilang dari tv kabel namun tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

Komunikasi antara pihak Telkom dengan pelanggan kurang, dan untuk melakukan 

perbaikan, PT. Telkom Akses membutuhkan waktu sangat lama sehingga 

mengakibatkan pelayanan tidak berjalan maksimal. Hasil wawancara ini 

membuktikan bahwa pelanggan kurang puas dengan produk IndiHome maupun 

pelayanan yang dilakukan oleh PT. Telkom kepada pelanggannya. Kualitas 

pelayanan juga merupakan ujung tombak perusahaan dalam mempertahankan 
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kepuasan konsumennya. Kepuasan konsumen IndiHome akan tercapai apabila 

Telkom mampu melayani kebutuhan konsumen seperti mampu menyelesaikan 

keluhan pelanggan IndiHome, mampu menyediakan fasilitas yang layak bagi 

pelanggan seperti ruang tunggu, mampu mengerti kebutuhan pelanggan yang 

menginginkan adanya kepastian dalam berlangganan.  

Selain kualitas pelayanan, pelanggan juga mengeluhkan atribut produk 

IndiHome yang kurang memuaskan. Keluhan dari pelanggan adalah pemasangan 

kabel fiber optic sering putus akibat pemasangan yang tidak sempurna, televisi 

tidak stabil, pelanggan merasa pergantian channel lambat, fasilitas flashback 

sering mengalami error sehingga perlu diputar ulang. Atribut produk merupakan 

keunikan yang dimiliki oleh suatu produk yang merupakan nilai tambah bagi 

produk tersebut. Atribut produk yang variatif akan membuat konsumen atau 

pengguna produk tersebut merasa puas karena adanya kesesuaian antara harapan 

dengan kenyataan yang didapatkannya. Atribut produk IndiHome seperti 

kecepatan internet, fitur add on film, add on siaran sepak bola dan tambahan 

HOOQ dan iFlix akan membuat pelanggan merasa puas karena mendapatkan yang 

sesuai dengan yang diharapkan.  

Memberikan kepuasan bagi pelanggannya merupakan salah satu tujuan 

dari perusahaan, karena kepuasan pelanggan dinilai penting bagi perusahaan. 

Pentingnya kepuasan pelanggan bagi perusahaan adalah pelanggan yang puas 

akan lebih mudah merekomendasikan teman maupun saudaranya untuk 

menggunakan produk dan jasa perusahaan dan juga pelanggan tersebut akan mau 

untuk menggunakan kembali produk dan jasa perusahaan. Berdasarkan hasil 

wawancara prasurvey, diduga kepuasan pelanggan IndiHome Semarang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah atribut produk IndiHome dan 

kualitas pelayanan PT. Telkom Akses.  

Uraian ini sesuai dengan penelitian Lonial dan Zaim (2010), Gregory et al 

(2015) dan Ting (2016) yang menyatakan atribut produk berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pelanggan dan hasil penelitian Ravichandran et al (2010), 
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Selvakumar (2015), Ting (2016) dan Felix (2017) yang menyatakan kualitas 

pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH ATRIBUT PRODUK DAN 

KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN 

(Studi pada Pelanggan IndiHome PT. Telkom Akses, Semarang )”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, masalah 

yang terjadi adalah banyaknya keluhan pelanggan IndiHome kota Semarang yang 

menunjukkan ketidak puasan pelanggan terhadap produk dan jasa IndiHome PT. 

Telkom. Berdasarkan data prasurvey, diduga ketidak puasan ini dipengaruhi oleh 

atribut produk yang kurang sesuai dengan yang dijanjikan dan kualitas pelayanan 

yang dipandang kurang baik oleh pelanggan dan hal ini juga didukung oleh hasil 

penelitian sebelumnya. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan IndiHome di kota Semarang. 

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik pelanggan IndiHome? 

2. Bagaimana pengaruh atribut produk terhadap kepuasan pelanggan 

IndiHome? 

3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

IndiHome? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai di penelitian tersebut : 
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1. Mengidentifikasi karakteristik pelanggan IndiHome. 

2. Menganalisis pengaruh atribut produk terhadap kepuasan pelanggan 

IndiHome. 

3. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

IndiHome. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, manfaat dari 

penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan peneliti untuk memperdalam pengalaman di 

bidang pemasaran dalam implementasi atas teori yang telah didapat 

selama masa perkuliahan serta menambah wawasan dalam dunia bisnis. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi pemikiran dan 

menjadi bahan pertimbangan bagi sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan serta sebagai pedoman untuk menentukan langkah-langkah 

yang akan dilakukan oleh PT. Telkom dimasa yang akan datang untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggannya. 
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