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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

PT. Telkom Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

informasi dan komunikasi serta penyedia layanan jasa dan jaringan 

telekomunikasi secara lengkap di Indonesia yang didirikan pada tanggal 23 

oktober 1856 di Bandung, Jawa Barat. Pengoperasian dimulai dengan telegraf 

elektromanetik pertama yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor. Pada 

tahun 2009 momen tersebut dijadikan sebagai patokan hari lahir Telkom. Pada 

tahun 1961 status jawatan diubah menjadi perusahaan Negara pos dan 

telekomunikasi.
1
 Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak 

dalam bidang penyedia layanan jasa dan jaringan telekomunikasi, PT. Telkom 

merupakan salah satu perusahaan yang sedang berupaya meningkatkan mutu 

pelayanan.  

PT. Telkom Pekanbaru merupakan salah satu cabang PT. Telkom 

Indonesia. PT. Telkom Pekanbaru adalah instansi pemerintahan yang bergerak 

dalam bidang pelayanan jasa yang memberikan pelayanan yang prima kepada 

pelanggannya guna membentuk citra yang baik, dan kepuasan. Tingkat 

persaingan yang semakin tinggi saat ini banyaknya perusahaan swasta 

membuka jasa pelayana yang sama, maka demikian peranan humas sangat 

dibutuhkan.
2
 PT. Telkom Pekanbaru memiliki divisi Humas yang bertanggung 

jawab kepada pelanggan maupun perusahaan. Humas merupakan suatu bagian 

dari komunikasi yang dibutuhkan oleh lembaga, institusi dan organisasi agar 

menarik simpati dan dapat menguntungkan juga membuat lembaga, institusi 

dan organisasi dikenal oleh masyarakat. Pada umumnya kegiatan humas 

ditujukan kepada dua jenis sasaran/ publik yaitu publik internal dan publik 

eksternal. Atas dasar kedua jenis sasaran tersebut, maka humas dibagi menjadi 
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dua humas internal dan humas eksternal dengan tugasnya masing-masing. 

Humas internal membina hubungan komunikasi antar publik yang berada 

dalam perusahaan/ organisasi seperti hubungan antara karyawan, atasan dan 

bawahan. Sedangkan humas eksternal membina hubungan komunikasi dengan 

publik yang ada diluar perusahaan/organisasi seperti membina hubungan 

komunikasi dengan pemerintah, masyarakat, pelanggan dan konsumen serta 

memberikan informasi yang dapat menambah pengetahuan masyarakat.
3
 

Humas dalam sebuah perusahaan atau organisasi sangat besar. Hal ini 

terlihat dari definisi Humas yang bertujuan untuk menciptkan, memelihara dan 

mengembangkan hubungan yang harmonis dengan pihak lain yaitu publik. 

Dalam hal ini Humas memiliki peran komunikasi yang membentuk sebuah 

hubungan yang baik dengan publik. Humas harus mampu berkomunikasi 

dengan baik dengan masyarakat di sekitarnya dengan cara menjalin hubungan 

yang harmonis.
4
 Dengan demikian Humas PT. Telkom Pekanbaru sangat di 

butuhkan dalam meningkatkan pelayanan prima khususnya pelanggan 

Indihome. Indihome merupakan layanan triple play dari Telkom yang terdiri 

dari internet on fiber atau high speed internet, phone (Telepon Rumah) dan 

interactive TV (Usse TV) Cable.
5
 

Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah “Excellent Service” 

yang berarti pelayanan yang terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau 

terbaik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki 

instansi pemberi pelayanan.
6
 Agenda perilaku pelayanan sektor publik 

menyatakan bahwa pelayanan prima adalah : (a). Pelayanan yang terbaik dari 

pemerintah kepada pelanggan atau pengguna jasa, (b). Pelayanan prima ada, 

apabila ada standar pelayanan, (c). Pelanggan adalah masyarakat dalam arti 

luas masyarakat eksternal dan internal.  
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Pelayanan prima sangat dibutuhkan khususnya terhadap pelanggan 

Indihome. Hal ini di sebabkan peralihan sistem dari Speedy ke Indihome 

sehingga berdampak pada keluhan pelanggan terhadap perubahan sistem  

tersebut  layanan Indihome Telkom kini seolah menjadi bumerang bagi 

pengguna yang ingin berhenti berlangganan. Pasalnya, jika ingin berhenti 

layanan internetnya, maka semua produk Telkom yang ada akan dicabut, 

termasuk telepon rumah. Keluhan pelanggan ini muncul setelah pelanggan 

Indihome ingin berhenti berlangganan paket internet, menyusul pemblokiran 

Netflix dan penerapan kebijakan FUP atau (fair usage policy) yang 

dikeluarkan Telkom.
7
 

Di Pekanbaru Kekecewaan Pelanggan Indihome mencuat di media 

massa. Dua hari layanan pelanggan Indihome tak kunjung diperbaiki, 

pelanggan hanya di janjikan perbaikan 1 × 24 jam tapi faktanya tidak satupun 

petugas dari pihak Telkom datang untuk memperbaiki, pelanggan kecewa 

dengan pelayanan PT. Telkom apalagi dalam kaitannya untuk pelayanan 

pelanggan Indihome dimana proses penanganan pelanggan dibutuhkan waktu 

berhari-hari.
8
 

Keluhan Pelanggan yang mencuat di media masa tersebut menunjukan 

bahwa pelayanan PT. Telkom kurang memuaskan sehingga PT. Telkom perlu 

memperbaiki pelayanannya. Apa lagi saat ini banyak kompetitor seperti PT. 

INDOSAT, WAN XP, M-LINK, RIAU ISAT. yang menyediakan layanan 

sama dengan strategi pemasaran dan pelayanan prima berbeda –beda. 

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

membahasnya dalam bentuk penelitian dengan judul “Persepsi Pelanggan 

Indihome terhadap Pelayanan Prima PT. Telkom.” 
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B. Penegasan Istilah 

Guna menghindari kesalapahaman terhadap istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan istilah tersebut dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Persepsi 

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau 

informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus 

mengadakan hubungan dengan lingkungannhya. Hubungan ini di lakukan 

lewat inderanya.
9
 

Menurut Robins mendeskripsikan bahwa persepsi merupakan 

kesan yang di peroleh oleh individu melalui panca indra kemudian di 

analisa di evaluasi sehingga individu tersebut memperoleh makna.
10

 

2. Humas  

Humas adalah proses intraksi dimana humas menciptakan opini 

publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan 

menanamkan pengertian menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik 

bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya 

pengertian dan citra yang baik dari publiknysa.
11

 Sedangkan dalam publik 

relations adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara 

suatu lembaga atau organisasi dengan pihak masyarakat melalui proses 

komunikasi timbal balik, hubungan yang harmonis, saling mempercayai 

dan menciptakan citra yang positif. 
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3. PT. Telkom Pekanbaru 

PT. Telkom Pekanbaru adalah perusahaan penyedia layanan yang 

terletak di jalan sudirman No. 199 kota pekanbaru. PT. Telkom adalah 

jaringan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang menyediakan beragam 

layanan komunikasi lain termasuk layanan interkoneksi jaringan telepon, 

multimedia, data dan layanan terkait komunikasi internet.
12

 

4. Pelayanan Prima  

Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah “Excellent Service” 

yang berarti pelayanan yang terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik 

atau terbaik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau 

dimiliki instansi pemberi pelayanan.
13

 Agenda perilaku pelayanan sektor 

publik menyatakan bahwa pelayanan prima adalah :(a) Pelayanan yang 

terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau pengguna jasa. (b) 

Pelayanan prima ada bila ada standar pelayanan. (c) Pelanggan adalah 

masyarakat dalam arti luas: masyarakat eksternal dan internal. 

Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan 

perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik 

pelanggan di dalam maupun di luar perusahaan.
14

 

5. Pelanggan 

Dalam buku Manajement Departemen Publik Relation, Mike Beard 

mengatakan “pelanggan sebagai bagian dari pendekatan terintegrasi 

untuk mengelolah  keseluruhan  reputasi organisasi”.
15

 Dengan 

pernyataan tersebut maka pelanggan memiliki pengaruh terhadap suatu 

organisasi atau perusahaan dalam mewujudkan tujuan atau visi dan 

misinya, sehingga baik atau buruk dari reputasi sebuah organisasi atau 
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perusahaan dapat dilihat dari banyaknya pelanggan yang memakai jasa 

suatu perusahaan. 

 

6. Indihome 

Indihome merupakan layanan triple play dari Telkom yang terdiri 

dari internet on fiber atau high speed internet, phone (Telepon Rumah) dan 

interactive TV (Usse TV Cable).
16

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan diatas 

penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana 

Persepsi Pelanggan Indihome terhadap Pelayanan Prima PT. Telkom 

Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Bagaimana Persepsi Pelanggan Indihome terhadap Pelayanan 

Prima PT. Telkom Pekanbaru. Secara Teoretis adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai sumbangan informasi karya ilmiah bagi penulis khususnya 

kepada mahasiswa komunikasi pada umumnya. 

b. Sebagai sarana pengembangan ilmu komunikasi pada umumnya, dan 

Humas khususnya dalam melaksanakan kegiatannya. 

c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat manjadi referensi bagi 

khalayak pembaca. 
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 Secara Praktis adalah sebagai berikut: 

a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat manjadi referensi bagi 

khalayak (Pembaca) yang ingin mendalami bidang kosentrasi Publik 

Relations. 

b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktisi 

humas pada umumnya, dan bagi instansi dalam menyusun program 

dalam rangka mencapai sasarannya. 

c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) Jurusan 

Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi , Jurusan Ilmu 

Komunikasi pada konsentrasi Public Relation. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian  ini sangat berguna bagi penulis, para pembaca dan pegawai 

humas PT. Telkom Pekanbaru dengan adanya pemahaman yang baik 

tentang meningkatkan Pelayanan  Prima. 

b. Penelitian ini juga berguna menambahkan ilmu dan pengetahuan 

penulis dalam mengetahui fenomena-fenomena kehidupan sosial 

bermasyarakat. 

c. Penelitian ini diharapkan  bagi pembaca, khususnya buat pegawai 

Humas PT.Telkom pekanbaru dalam Meningkatkan Pelayanan Prima 

Terhadap Pelanggan Indihome. 

d. Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas 

akhir dalam perkuliahan demi mendapatkan gelar sarjana S1 di UIN 

SUSKA RIAU, fakultas dakwah dan ilmu komunikasi jurusan ilmu 

komunikasi 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan di uraikan tentang latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : KAJIAN TEORI DAN KONSEP OPRASIONAL 

Pada bab ini akan di uraikan landasan teori, kajian terdahulu dan 

konsep oprasional. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan di uraikan tentang jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data, dan teknik analisis data penelitian. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisi profil PT. TELKOM PEKANBARU 

BAB  V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 

Pada bab ini berisi tentang analisis Bagaimana persepsi Humas 

PT.Telkom pekanbaru dalam Meningkatkan Pelayanan Prima 

Terhadap Pelanggan Indihome. 

BAB VI: PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


