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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Tingkat taraf hidup manusia mempengaruhi gaya hidup yang dijalankan 

selain itu juga mempengaruhi cara berfikir dalam memaksimalkan penggunaan 

uang yang mereka miliki. Saat ini banyak bermunculan perusahaan yang 

menawarkan  bermacam  produk  dan  jasa  terbarunya dan konsumen  tinggal 

memilih produk mana yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Untuk itu 

setiap perusahaan sangat perlu memperhatikan kualitas produk yang mereka 

produksikan  hal demikian dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

Kualitas merupakan syarat utama diterimanya suatu produk di pasar. Suatu 

produk dikatakan berkualitas apabila produk tersebut mampu memenuhi harapan 

pelanggan. Berbagai usaha ditempuh  perusahaan  untuk  menghasilkan  produk 

yang berkualitas, antara lain dengan menerapkan kontrol yang ketat pada setiap 

proses mulai dari penyiapan bahan baku sampai penyimpanan produk jadi. 

Pengontrolan proses dilakukan baik secara manual maupun automatis. 

Pengontrolan manual dilakukan dengan menguji sampel proses secara manual. 

Kelemahannya adalah perlu tenaga dan waktu yang cukup besar untuk 

menginspeksi semua proses sehingga biaya produksi menjadi tinggi dan kapasitas 

produksinya menjadi terbatas. 

Menghadapi tantangan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan 

mobilitas dan konektivitas tanpa putus, PT Telkom telah memperluas portofolio 

bisnisnya yang mencakup telekomunikasi, informasi, media dan edutainment 
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(TIME). Dengan meningkatkan infrastruktur, memperluas teknologi Next 

Generation Network (NGN) dan memobilisasi sinergi di seluruh jajaran 

TELKOM Group, telkom dapat mewujudkan dan memberdayakan pelanggan ritel 

dan korporasi dengan memberikan kualitas, kecepatan, kehandalan dan layanan 

pelanggan yang lebih baik. 

Produk Telkom yang kita kenal yaitu telpon rumah, speedy wifi, dan 

saat ini Telkom mengeluarkan produk terbarunya UseeTv, merupakan layanan 

televisi interaktif dan online media entertaiment dari jaringan internet speedy 

yang dapat dinikmati pelanggan melalui triple screen (televisi, PC/laptop, dan 

smartphone) dengan fitur local live TV, paket berlangganan channel 

internasional, koleksi video on demand berupa film-film box-office, drama dan 

video klip serta online game. 

Bundling Indihome memiliki spesifikasi yang baik dan lebih maju dari 

produk-produk sebelumnya. Kualitas dari produk Indihome ini sendiri harus terus 

diperkaya dan ditingkatkan serta lebih diperhatikan nilai gunanya karena dengan 

demikian akan mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen dalam 

pembelian produk ini sehingga hal tersebut akan berdampak baik bagi perusahaan 

sendiri. 
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Tabel 1: Perkembangan jumlah pelanggan Indihome di Pekanbaru tahun 

2017. 

 

No Bulan Jumlah 

pelanggan 

Kenaikan 

jumlah 

pelanggan 

Persentase 

kenaikan 

jumlah 

pelanggan 

1 Januari 656 - - 

2 Februari 689 33 5,030% 

3 Maret 724 35 5,079% 

4 April 764 40 5,524% 

5 Mei 805 41 5,366% 

6 Juni 849 44 5,465% 

7 Juli 896 47 5,535% 

8 Agustus 931 37 4,129% 

9 September 995 64 6,874% 

 

  

Sumber : PT. Telkom Indonesia Witel Ridar,Pekanbaru tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah pelanggan 

Indihome di Pekanbaru mengalami peningkatan dari bulan ke bulan. peningkatan 

jumlah pelanggan tersebut di karenakan kualitas produk Indihome yang baik dan 

berkualitas. Produk yang berkualitas merupakan harapan pelanggan untuk tetap 

memilih PT.Telkom Indonesia sebagai pemenuhan kebutuhannya untuk 

pelayanan Internet khususnya Indihome. 

Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas penulis akan menelaah 

lebih dalam tentang kualitas produk Indihome pada perusahaan PT. Telkom 
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Indonesia Witel Ridar Jln Sudirman No 199, Pekanbaru. Adapun judul dari 

pembuatan Tugas Akhir ini adalah 

“Kualitas Produk Indihome PT. Telkom Indonesia, Tbk, cabang Pekanbaru” 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaiamana Kualitas Produk Indihome PT. Telkom Indonesia, Tbk 

cabang Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Kualitas Produk Indihome PT. Telkom Indonesia, Tbk,  

cabang Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan serta 

pengalaman yang dapat membantu penulis dalam merealisasikan antara teori yang 

didapat di bangku perkuliahan dengan teori maupun praktek yang ada dilapangan 

kerja , khususnya dibidang Manajemen Perusahaan. 

2. Bagi pembaca 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan, disamping itu 

juga sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi pembaca tentang kualitas produk 

Indihome pada PT. Telkom Indonesia, Tbk, cabang Pekanbaru. 
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3. Bagi perusahaan 

Penelitian ini sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam 

merancang strategi untuk meningkatkan kualitas produk dimasa yang akan 

datang. 

 

 

1.5 Metode Penelitian 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Telkom Indonesia Jln Sudirman No 199, 

Pekanbaru. Mulai dari 01 April  2017 sampai dengan selesai. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan proposal 

ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer. 

Data primer yaitu data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian langsung 

dan harus diolah kembali menjadi informasi yang dapat dimengerti oleh pengguna 

informasi. Dalam hal ini peulis memperoleh inforasi dari wawancara langsung. 

b. Data Sekunder. 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu 

penelaahan buku-buku, arsip-arsip dan catatan-catatan tertulis yang berkenaan 
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dengan masalah yang diteliti dari perpustakaan dan dokumen yang diperoleh dari 

tempat penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari perusahaan yang 

meliputi struktur organisasi, sejarah singkat perusahaan dan lain-lain. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi. 

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke 

lapangan, untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan pada PT. 

Telkom Indonesia Jln Sudirman No 199, Pekanbaru. 

b.   Wawancara. 

Adalah tanya jawab langsung kepada narasumber pelanngan Indihome di 

kec. Tampan dan PT. Telkom Indonesia Witel Ridar yang berhubungan 

dengan masalah penelitian ini. 

4. Analisis Data. 

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif 

yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan memberikan gambaran secara rinci 

berdasarkan pernyataan di lapangan serta mengaitkan dengan teori-teori yang 

sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian akan memberikan interprestasi 

terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul diatas maka 

sistematika penulisan bagi penulis ada empat bab, yaitu sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang apa yang menjadi pokok 

permasalahan secara umum yang meliputi : Latar belakang masalah, perumusan 

masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB II : GAMBARARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini akan di bahas gambaran umum perusahaan yang merupakan 

objek penelitian yaitu, sejarah singkat perusahaan, visi misi, struktur organisasi 

perusahaan pada PT. Telkom Indonesia Witel Ridar, Pekanbaru. 

BAB III : LANDASAN TEORI DAN PRAKTEK 

Dalam bab ini akan akan di bahas tentang teori-teori yang berkaitan 

dengan kualitas produk dan pemasaran, serta konsep-konsep baru dalam 

menyelesaikan masalah. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran yang akan 

diajukan untuk pengembangan proses pengolahan data di PT. Telkom Indonesia 

cabang Pekanbaru. 


