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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Manajemen sebagai sebuah aliran, dapat didekati dengan beberapa pendekatan 

(approach). Pendekatan-pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Sains 

(Scientific Approach), Pendekatan Kuantitatif (Quantitative Approach), Pendekatan 

Sistem (Sistem Approach) dan Pendekatan Manusia (Human Approach). 

Manajemen yang pertama dikenal adalah Manajemen Operasional, atau biasa 

disebut Management By Function. Manajemen ini menitikberatkan pada operasional 

masing-masing fungsi. Misalnya dari input menuju output, masing-masing fungsi 

yang ada diantara input dan output tersebut masing-masing harus dilalui. Agar input 

menjadi output dan output sampai ke konsumen, maka fungsi operasional, fungsi 

keuangan, fungsi marketing dan fungsi pengembangan harus dilalui. 

Manajemen generasi pertama itu berkembang menjadi Strategic 

Management. Orang tidak puas hanya dengan penekanan (stressing) operasional. 

Perlu adanya strategi-strategi kreatif yang dapat memacu kegiatan perusahaan. 

Strategic Management dalam hal ini lebih diartikan pada slogan   yang dikutip oleh 

HS. Bahri Tanjung ( 2007 : 2 ) yaitu“ Strategic Management is  Anything which is 

vital And of great importance to the whole being To accompany in organization In 

the long run” . 
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Sehubungan dengan berkembangnya teknik-teknik kuantitatif, maka 

berkembang pula apa yang disebut Benchmarking. Maksudnya adalah agar 

perusahaan atau organisasi tahu dimana posisi strategis organisasi dengan cara 

melihat strategi dan proses dari perusahaan lain. Dalam hal ini, Pengukuran 

(Measure) memainkan peranan yang sangat penting. Pengukuran diperlukan untuk 

melakukan pengendalian (Control) dan pengendalian diperlukan untuk membuat 

perbaikan (improve). Tidak mungkin perbaikan-perbaikan akan dilakukan tanpa 

adanya pengukuran. Sehingga munculah istilah “That is important in our life is 

measure”   HS. Bahri Tanjung (2007 : 2 ).  

Pemikiran manusia berkembang lagi. Tidak puas hanya dengan 

Benchmarking, maka dikemukakan konsep Re-Engineering. Dalam dunia bisnis, 

konsep ini lebih dikenal dengan sebutan “Bussiness Process Re-Engineering”, yang 

berarti bahwa diperlukan adanya perubahan yang radikal dan drastis. Perubahan 

yang dimaksud adalah perubahan sistem. Sedangkan sistem sendiri adalah A 

Collection of Parts Organised by Purpose. Perubahan-perubahan dalam suatu  

secara drastis dan radikal perlu dilakukan jika kondisinya mengharuskan seperti itu. 

Di dalam perubahan, dibutuhkan pemimpin/ leader. Re-Engineering akan gagal jika 

sebelumnya tidak diketahui seperti apa bentuk organisasinya. 

Kegiatan manajemen harus mengarah pada mutu secara total. Sehingga 

keluarlah konsep Total Quality Management (TQM). Berbicara tentang mutu ini, 

maka konsep mutu pun berubah dari masa ke masa.  
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Sekitar tahun 1900-an, mutu ini lebih ditekankan pada operator. Hanya 

operator saja yang bertanggung jawab terhadap mutu. Kemudian mulai tahun 1918, 

ditingkatkan pada level foreman. 19 tahun kemudian, mutu ditekankan terhadap 

pemeriksaan (inspection). Pada tahun 1960, berkembang Statistical Quality Control 

sebagai dampak dari kemajuan teknik-teknik dan ilmu perstatistikaan. 20 tahun 

kemudian atau tepatnya 1980, dikembangkan konsep mutu dengan sebutan Total 

Quality Control (TQC). Seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan mempunyai 

tanggung jawab untuk mengendalikan mutu. 

Majunya perkembangan di bidang teknologi dan informasi pada saat ini, 

ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan yang menghasilkan berbagai produk 

komunikasi. Diikuti dengan perubahan kebutuhan dan selera konsumen yang semakin 

dinamis membuat perusahaan penyedia jasa komunikasi berlomba untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Makin banyaknya perusahaan-perusahaan tersebut akan 

mempertajam tingkat persaingan terutama bagi perusahaan -perusahaan yang 

menghasilkan jasa sejenis. 

Perkembangan dunia telekomunikasi yang semakin pesat dan ketatnya 

persaingan antar provider layanan telekomunikasi, membuat para produsen tidak 

gegabah dalam menentukan pengawasan kualitas produknya. Setelah kemunculan 

telepon selular dengan teknologi AMPS dan GSM, kemudian berkembang teknologi 

CDMA, serta yang paling menarik adalah maraknya peluncuran teknologi internet 

yang instant dan murah serta  mudah mengakses informasi dimana saja baik melaului 

sistem computer ataupun seluler. Dengan demikian yang diuntungkan adalah 
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konsumen, dengan diberi bebagai tawaran fasilitas yang semakin lama 

menguntungkan dan memudahkaan konsumen. Fitur-fitur baru, diskon-diskon 

khusus, pelayanan ekstra dan lain sebagainya. Persaingan akan semakin terbuka 

manakala muncul provider-provider baru dan tantangan semakin besar bagi produsen 

lama. 

Melihat fenomena yang telah digambarkan di atas, PT. TELKOM Indonesia 

sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi pada bidang 

telekomunikasi telah berupaya meningkatkan kualitas produksinya melalui 

peningkatan kinerja dan produktivitas perusahaan. Hal tersebut merupakan bagian 

dari proses peningkatn kualitas mutu perusahaan baik dalam pelayanan maupun 

produksi. Salah satu sistem peningkatan mutu perusahaan di PT. TELKOM Indonesia 

Tasikmalaya adalah dengan melaksanakan kegiatan pengendalian kualitas (quality 

conrol). PT. TELKOM merupakan perusahan telekomunikasi yang bergerak di 

bidang jasa, sehingga proses pengendalian kualitas pada perusahaan tersebut lebih 

diprioritaskan pada pengawasan terhadap pelaksanaan Business Process (proses 

bisnis ) “BisPro” (istilah di PT. TELKOM). BisPro merupakan proses bagaimana 

seharusnya bisnis tersebut dijalankan sesuai dengan tujuan dan target organisasi. 

Proses pengawasan terhadap BisPro dilakukan oleh bagian Control Business Process 

(CBP) melalui sistem audit terhadap Control Self Asessment (CSA). Kegiatan ini 

dilakukan untuk mengawasi prosedur atau alur dari BisPro agar segala aktivitas dan 

realisasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan target perusahaan. Pada PT. 
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TELKOM pemeriksaan terhadap CBP dilaksanakan secara triwulan pada tingkat 

Kandatel, dan semester pada tingkat pusat serta tahunan pada tingkat korporat. 

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) merupakan perusahaan 

penyelenggara informasi dan telekomunikasi (Infocomm) serta penyedia jasa dan 

jaringan telekomunikasi secara lengkap ( full service and network provider ) yang 

terbesar di Indonesia. TELKOM yang selanjutnya disebut juga perseroan atau 

perusahan yang menyediakan jasa telepon tidak bergerak  ( fixed wire line ) jasa 

telepon tidak bergerak   nirkabel (fixed wireless), jasa telepon bergerak  (cellular), 

data internet dan network & interkoneksi baik secara langsung maupun melalui 

perusahaan asosiasi. 

Sampai dengan 31 Desember tahun 2006 jumlah pelanggan TELKOM 

sebanyak 48,5 juta pelanggan yang terdiri dari pelanggan telepon tidak bergerak  

kabel sejumlah 8,7 juta, pelanggan telepon tidak bergerak  nirkabel sejumlah 4,2 juta 

pelanggan dan 35,6 juta pelanggan jasa telepon bergerak. Pertumbuhan jumlah 

pelanggan TELKOM ditahun 2006 sebanyak 30,73 % telah mendorong kenaikan 

pendapatan usaha TELKOM dalam tahun 2006 sebesar 23 % dibanding tahun 2005. 

Sejalan dengan visi TELKOM untuk menjadi perusahaan InfoComm terkemuka 

dikawasan regional serta mewujudkan TELKOM goal 3010 yang artinya kapitalisasi 

saham TELKOM sebesar tiga kali lipat dalam lima tahun untuk mencapai USD 30 

miliar pada akhir tahun 2010. maka berbagai upaya telah dilakukan TELKOM untuk 

tetap unggul dan leading pada seluruh produk dan layanan. 
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Hasil usaha tersebut tercermin dari market share produk dan layanan yang 

unggul diantara para pemain telekomunikasi. Selama tahun 2006 TELKOM telah 

menerima beberapa penghargaan baik dari dalam maupun luar negri, di antaranya The 

Best Value Creator, The Best Of Performance Excellence Achievement, Asia’s Best 

Companies 2006 Award dari majalah Finance Asia. 

Dengan pencapaian dan pengakuan yang diperoleh TELKOM, penguasaan 

pasar untuk setiap portofolio bisnisnya, kuatnya kinerja keuangan, serta potensi 

pertumbuhannya di masa mendatang, saat ini TELKOM menjadi model korporasi 

terbaik Indonesia. 

Keberhasilan pencapaian yang diperoleh TELKOM tersebut telah menunjukan 

suatu keberhasilan dalam menjalanjan aktvitas bisnis yang sesuai dengan target dan 

tujuan organisasi termasuk pelayanan yang terfokus pada pelanggan. Pelayanan 

dalam memuaskan pelanggan tersebut salahsatunya di dukung oleh pengendalian 

kualias ( quality control ) yang tepat sesuai dengan kapasitas dan proporsi organisasi. 

Kegiatan quality control di TELKOM tidak secara langsung seperti pada pelaksanaan 

quality control pada produk barang, tetapi proses pengendalian dimulai pada 

pelaksanaan prosedur dan alur bisnis yang menjadi fokus utama. Pengendalian dan 

pengawasan tersebut dilaksanakan dengan melakukan monitoring terhadap bisnis 

proses perusahaan, yaitu dengan melakukan audit secara berkala terhadap aktivitas 

organisasi untuk mengetahui bahwa organisasi telah melaksanakan aktivitas bisnisnya 

sesuai dengan alur dan prosedur bisnis proses. Dengan demikian sumber kesalahan 

atau kekeliruan dapat diketahui dengan tepat, yaitu berasal dari kesalahan  organisasi 
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karena tidak menjalankan bisnis prosesnya atau kesalahan dan kekeliruan dari luar 

organisasi yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Tetapi 

walaupun demikian, pada prinsipnya selama bisnis proses itu dijalankan dengan tepat 

berarti perusahaan telah melaksanakan aktivitas sesuai dengan target dan tujuan 

bisnisnya. 

Hasil dari kegiatan quality control tersebut di atas akan tercipta dan 

terwujudkan pada pelayanan terhadap pelanggan yang sesuai dengan target yang 

ditetapkan perusahaan. Pelayanan terhadap pelanggan tersebut salahsatunya yaitu 

pada penyelesaian gangguan saluran telepon. TELKOM menetapkan target gangguan 

pada setiap bulannya yaitu sebesar 2% dari jumlah kapasitas telepon. Penyelesaian 

gangguan telepon harus tercapai sesuai target TELKOM yaitu kurang dari 24 jam 

dengan target penyelesaian sebesar 98% setiap bulannya. 

Melalui target yang ditetapkan perusahaan dan prosedur bisnis proses yang 

dijalankan perusahaan, maka perusahaan akan mampu melakukan pengukuran 

terhadap peningkatan pelayanan kepada pelanggannya dengan cara membandingkan 

realisasi yang di capai dan terlaksana dengan target yang ditetapkan perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk memilih judul 

makalah “Peranan Quality Control pada PT.Telkom Indonesia Tasikmalaya”. 
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1.2   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan objek penelitian pada PT. Telkom Indonesia 

Tasikmalaya. 

2. Bagaimana pelaksanaan Quality Control pada PT. Telkom Indonesia 

Tasikmalaya. 

 

1.3  Tujuan Makalah 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 

1. Perkembangan objek penelitian pada PT. Telkom Indonesia Tasikmalaya. 

2. Bagaimana pelaksanaan Quality Control pada PT. Telkom Indonesia 

Tasikmalaya. 

 

1.4  Kegunaan Makalah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : .  

1. Bagi penulis  

Dapat memperdalam pemahaman khususnya tentang permasalahan yang diteliti 

sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. 

2. Bagi perusahaan  

Dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dalam meningkatkan 

aktivitas usaha khususnya permasalahan yang diteliti, serta hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan juga sebagai informasi dan 
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rekomendasi untuk selanjutnya menjadi referensi perusahaan dalam 

meningkatkan prduktivitasnya. 

3. Bagi pihak lain  

Dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan sumbangan pemikiran 

yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. 

 

1.5  Lokasi Penelitian 

Penelitian makalah ini dilakukan di PT. TELKOM Indonesia Tasikmalaya 

yang berlokasi di pusat kota Tasikmalaya  tepatnya di Jalan Wiratanuningrat 14 C 

Tasikmalaya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengendalian Kualitas 

2.1.1 Pengertian Pengendalian 

 Pengendalian kualitas merupakan falsafah yang memantapkan dan menjaga 

lingkungan yang menghasilkan perbaikan terus menerus pada kualitas dan 

produktivitas di seluruh aktivitas perusahaan, pemasok, dan jalur distribusi. Perbaikan 

menyeluruh yang terus menerus di setiap fungsi mulai dari perencanaan sampai 

dengan pelayanan di lapangan. 

 Misi pengendalian kualitas adalah perbaikan yang berkesinambungan pada 

produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, memberikan keberhasilan usaha, dan 

mengembalikan investasi pada pemegang saham dan pemilik perusahaan. Untuk 

memastikan bahwa sitem menghasilkan kualitas yang diharapkan maka perlu 

dilakukan pengendalian proses yang seringkali dengan cara pengawasan atau inspeksi 

yaitu jalan untuk memastikan bahwa sebuah operasi menghasilkan tingkat kualitas 

yang diharapkan. 

Dua masalah dasar yang berkaitan dengan inspeksi adalah kapan dan dimana 

inspeksi dilakukan, menurut Lalu Sumayang (2003 : 207) biasanya terjadi pada salah 

satu titik berikut: 

1. Pada pabrik supplier saat sedang memproduksi 

2. Di tempat penerimaan produk dari supplier 
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3. Sebelum dilakukan proses yang mahal dan tidak dapat dirubah. 

4. Selama tahap proses produksi. 

5. Saat proses akhir atau selesai. 

6. Sebelum produk diantar 

7. Pada titik kontak konsumen. 

Inspeksi terbaik selalu dilakukan pada sumbernya sehingga dikenal Inspeksi 

Sumber yaitu pengendalian atau pengawasan pada titik produksi atau pada pembelian 

pada sumbernya. Adapun alat sederhana yang sering digunakan untuk melakukan 

inspeksi adalah Poka Yoke yaitu “ bebas dari kesalahan” berarti teknik yang dapat 

memastikan produksi sebuah produk yang baik setiap saat. 

Pengendalian terhadap kualias sangat penting dalam menunjang aktivitas 

produksi perusahaan baik bentuk perusaha jasa maupun barang secara fisik, sebelum 

lebih lanjut menjelaskan arti dari pengendalian kualitas, penulis terlebih dahulu 

menjelaskan beberapa hal mengenai pengendalian. Untuk lebih jelasnya berikut ini 

akan dijelaskan pengertian pengendalian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli 

sebagai berikut : 

Menurut Komarudin ( 1998 : 5 ) 

“ Pengendalian adalah untuk menjamin bahwa kegiatan yang tengah berjalan 

terarah sesuai dengan tujuan dan rencana dalam batas-batas struktur 

organisasi.” 

Menurut Vincent Gaspersz ( 1997 : 409 ) 
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“ Pengendalian dapat diartikan sebagai tindakan pencegahan atau pengaturan 

perubahan dan parameter, stuasi dan kondisi.” 

Menurut George R Terry ( 1999 : 145 ) 

“ Pengendalian atau pengawasan adalah proses penentuan apa yang akan 

dicapai yaitu standar, apa yang sedang dihasilkan yaitu pelaksanaan, dan 

apabila perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan berjalan 

sesuai rencana, yaitu sesuai standar.” 

 Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

merupakan suatu kegiatan membandingkan apa yang sedang terjadi dengan apa yang 

seharusnya terjadi sekaligus mengambil tindakan atau kebijakan tertentu mengenai 

hal tersebut apabila diperlukan. 

 

2.1.2 Pengertian Kualitas 

Untuk mempertahankan keberadaannya di pasar dalam jangka panjang, maka 

perusahaan yang bergerak di sektor barang maupun jasa harus berorientasi pada 

kualitas. Karena kualitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu produk baik 

barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan konsumen.  

Perusahaan yang bergerak di sektor barang menghasilkan produk nyata yang 

berwujud sedangkan di sektor jasa menghasilkan produk yang merupakan pelayanan. 

Dengan demikian kegiatan ekonomi yang biasanya menghasilkan sesuatu yang 

wujudnya tidak nyata seperti pendidikan, hiburan, transportasi, administrasi, layanan 

keuangan, kesehatan disebut kegiatan di sektor jasa. Namun sekarang ini 

kecenderungan banyak produk yang merupakan kombinasi dari barang maupun jasa 
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yang biasanya dikenal dengan istilah mix service. Akan tetapi apapun jenis produk 

yang dihasilkan perusahaan, sekarang ini harus memfokuskan pada kualitas karena 

bagi konsumen, produk yang berkualitas akan memberikan kepuasan sehingga 

kepercayaan untuk mengkonsumsi produk tersebut akan terus menjadikan loyalitas 

para konsumen akan produk tersebut. 

Dalam beberapa buku manajemen Juran mengatakan kualitas dapat 

didefinisikan sebagai kecocokan atau melebihi kebutuhan konsumen akan 

penggunaan produk. Kualitas adalah sesuatu yang bersifat abstrak, dan bersifat 

relatif bagi setiap orang serta memiliki beberapa definisi yang berbeda, berikut akan 

dijelaskan beberapa pengertian kualitas menutut para ahli : 

Menurut Gotsch dan Davis yang dikutip dalam Tjiptono ( 2003 : 12 ) : 

“ Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi dan 

suatu proses pengambilan keputusan harapan.” 

Menurut Suyandi Prawirosentono ( 2000 : 455 ) : 

“ Kualitas adalah jumlah dari sejumlah kualitas yang berhubungan dengan 

yang diinginkan, seperti bentuk, dimensi, komposisi, kekuatan, kepandaian 

membuat sesuatu penyesuaian , kesempurnaan, warna dan sebagainya.” 

Menurut Kotler ( 2000 : 6 ) : 

“ Kualitas adalah selisih antara nilai pelanggan total (total costumer value) 

dan biaya pelanggan total ( total costumer cost ) 

Menurut Sofyan Assauri ( 1999 : 205 ) 
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 “ Kualitas adalah faktor-faktor yang terdapat dalam suatu barang atau hasil 

yang menyebabkan barang atau hasi tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa 

barang itu dimaksudkan atau dibutuhkan.” 

Menurut Zeithalm, Parasuraman, Berry ( 1996 : 7) : 

 “ Kualitas artinya dalam jangka panjang, satu-satunya faktor yang paling 

penting yang memengaruhi suatu unit pelaksanaan bisnis adalah kualitas 

dari suatu produk dan pelayanan. Dalam jangka pendek kualitas yang tinggi 

menghasilkan keuntungan yang meningkat melalui harga yang tinggi. 

Sedangkan pada jangka yang sangat penting keunggulan dan atau perbaikan 

kualitas secara relatif adalah cara yang sangat efektif dalam suatu bisnis 

untuk tumbuh.” 

 

 Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas merupakan 

totalitas dari karakteristik suatu produk yang terdiri dari bentuk, dimensi, komposisi, 

kekuatan, penyesuaian, kesepurnaan, warna dan sebagainya sehingga konsumesn 

merasa terpuaskan. 

 

2.1.3 Pengertian Pengendalian Kualitas 

Setelah mengetahui beberapa penjelasan tentang pengertian dari pengendalian 

dan pengertian dari kualitas, selanjutnya akan menjelaskan mengenai beberapa 

pengertian dari pengendalian kualitas menurut para ahli diantaranya sebagai berikut : 

Menurut Agus Ahyari ( 2001 : 238 ) 

 

“ Pengendalian kualitas merupakan suatu aktivitas untuk menjaga dan 

mengarahkan agar kualitas produk perusahaan dapat dipertahankan 

sebagaimana yang telah direncanakan, sehingga pengendalian kualitas ini 

merupakan suatu kegiatan yang terpadu dalam perusahaan untuk menjaga 

dan mengarahkan kualitas produk sesuai dengan yang direncanakan.” 
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Menurut Sofyan Assauri ( 1999 : 210 ) 

“ Pengendalian kualitas adalah kegiatan untuk memastikan apakah 

kebijaksanaan dalam hal kualitas ( standar ) dapat tercermin dalam hasil 

akhir. Dengan kata lain pengendalian kualitas merupakan suatu usaha 

untuk mempertahankan dari produk yang dihasilkan, agar sesuai dengan 

spesifikasi produk yang telah ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan 

pimpinan perusahaan.” 

 

Menurut Adam ( 1992 : 595 ) 

“ Pengendalian kualitas merupakan suatu masalah yang paling banyak 

menyita perhatian manajer produksi. Hal ini disebabkan peranan 

pengendalian kualitas merupakan suatu proses tindakan dan proses 

pengambilan keputusan kapan dan bagaimana cara menjalankan proses 

dengan menggunakan keputusan yang tepat.” 

 

 Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian 

kualitas merupakan suatu kegiatan yang menyeluruh dan terpadu dari tindakan 

pengambilan keputusan kapan dan bagaimana cara menjalankan proses dengan 

menggunakan keputusan yang tepat untuk menjamin bahwa produk barang atau jasa 

sesuai dengan yang direncanakan. 

 

2.3 Pengendalian Kualitas pada Produk Jasa 

 Pada pelayanan jasa, menurut Lalu Sumayang (2003 : 286 ) penggunaan 

sistem pengendalian kualitas tertinggal dibandingkan produk barang, hal ini 

disebabkan karena : 

1. Kinerja produk jasa lebih sulit untuk diukur karena tidak nyata 

2. Produk jasa diberikan hanya pada saat pelayanan diberikan ke pelanggan 

sehingga titik konsentrasi diutamakan pada tenaga kerja. Oleh karena itu perlu 
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penekanan pada mutu pekerja, prosedur yang berlaku dan pelatihan sumber 

daya manusia. 

 Quality Control  terhadap bisnis proses suatu perusahaan jasa dilakukan 

sesuai dengan target dan tujuan perusahaan. Pengendalian dilaksanakan pada setiap 

sistem dan sub sistem yang saling berkaitan satu sama lainnya. Proses pengawasan 

dan pengendalian dilaksanakan secara berkala sehingga target dan realisasi data 

diketahui melalui pengawasan dan kontrol pada setiap unit. 

  Bisnis proses merupakan suatu sistem aktivitas bisnis perusahaan yang 

menjadi prosedur aktivitas bisnis jasa. Pengendalian terhadap bisnis proses 

perusahaan jasa dilakukan dengan mengawasi setiap aktivitas yang diaksanankan, 

realisasi dan target akan disesuaikan dengan bisnis proses yang dijalankan. Dalam 

menjalankan aktivitas tersebut memerlukan biaya-biaya untuk melancarkan 

operasionalnya, yaitu pada pemasangan material, pencabutan dan transportasi serta 

yang lainnya menyangkut operasional. Walaupun tidak terlalu dominan dan bersifat 

merata dan hanya pada kegiatan-kegiatan 
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1  Perkembangan objek penelitian pada PT. Telkom Indonesia Tasikmalaya. 

Objek penelitian pada penulisan skripsi ini adalah PT. Telkom Indonesia 

Tasikmalaya, yaitu pada divisi Business Performance, bagian Quality Management 

dan Performance, serta divisi Access Operation bagian Technical Access Support. 

Objek dari penelitian ini terkonsentrasi pada pengawasan/ kontrol bisnis proses serta 

pada operasional dan teknik dengan ruang lingkup pada pengaruh quality control 

terhadap produktivitas penyelesaian gangguan. 

 

3.1.1 Sejarah Singkat PT. Telekomunikasi Indonesia 

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. yang kita kenal sebagai Badan Umum 

Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang Pelayanan Jasa Telekomunikasi 

untuk Umum Dalam Negeri. Asal mula berdirinya Perusahaan Perseroan 

Telekomunikasi dimulai pada tahun 1884 No. 52 tentang “Post en Telegraafdients”. 

Pada tahun 1906 melalui Staatsblad Np. 395, badan ini diubah menjadi “Post 

Telegraaf enTelefondients” atau disingkat PTT dan semenjak itu disebut PTT Dients. 

Pada tahun 1931 berdasarkan IBW PTT ditetapkan sebagai perusahaan 

Negara, ketetapan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 1932. pada tanggal 

27September 1945, sebulan setelah Proklamasi Kemerdekaan sekelompok pemuda 

yang bergabung dalam Angkatan Muda PTT (AMPTT) merebut kekuasaan atas 
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badan PTT dari tangan Jepang. Peristiwa yang terjadi di Bandung inilah yang 

kemudian ditetapkan sebagai Hari Bakti Postel. Setelah badan PTT berada ditangan 

Bangsa Indonesia, nama PTT diubah menjadi PTT yakni “Jawatan Pos. Telegraph 

dan Telepon”. 

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) yang mengatur 

persyaratan sebuah Perusahaan Negara yaitu PERPU No. 19 tahun 1960 dan ternyata 

PTT memenuhi persyaratan tersebut sehingga berdasarkan PP No.44 45 240 tahun 

1961 status Jawatan PTT diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan 

Telekomunikasi (PN POSTEL) dan Pariwisata.  

Lapangan PN POSTEL berkembang makin pesat seiring dengan 

perkembangan peradaban sehingga suatu saat dirasa perlu untuk meninjau kembali 

agar masing-masing bidang dapat mempercepat geraknya. Atas dasar pemikiran ini 

maka pada tahun 1965 PN POSTEL dipecah menjadi dua Perusahaan Negara masing-

masing PN Pos dan Giro berdasarkan PP No. 29 tahun 1965 dan PN Telekomunikasi 

berdasarkan PP No. 30 tahun 1965.  

Pada tahun 1966 sesuai dengan Keputusan Presiden tanggal 21 Februari 1966 

tentang Penyempurnaan Kabinet Dwikora, kegiatan pos maupun telekomunikasi 

ditangani oleh Kementrian Pos dan Telekomuniksi dibawah pimpinan Menteri. Status 

tersebut tidak berlangsung lama karena pada tanggal 25 Juli 1966, Kementrian dan 

Telekomunikasi dibawah diturunkan lagi menjadi Direktorat Jenderal Pos dan 

Telekomunikasi dibawah naungan Departemen Perhubungan.  
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Berdasarkan PP No. 9 tahun 1978 status PN dan giro diubah menjadi 

Perusahaan Umum Pos dan Giro, demikian juga PN Telekomunikasi diubah menjadi 

Perusahaan Umum Telekomunikasi (PERUMTEL) berdasarkan PP No. 36 tahun 

1974 dan dikukuhkan sebagai Pengelola Telekomunikasi untuk Umum Dalam Negeri 

dan Luar Negeri.  

Pada akhir tahun 1980 Pemerintah mengambil kebijakan dengan mengambil 

seluruh saham PT. INDOSAT, sebuah Perusahaan Swasta yang didirikan dengan 

Penanaman modal Asing yang kemudian diubah statusnya menjadi suatu BUMN 

berbentuk PERSERO. Pernyataan Modal Negara Republik Indonesia dalam saham 

PT. INDOSAT tersebut tertuang dalam PP No. 52 tahun 1980. berdasarkan PP No. 53 

tahun 1980 guna meningkatkan pelayanan jasa Telekomunikasi bagi masyarakat 

PERUMTEL di tetapkan sebagai Badan Usaha yang diberi wewenang usaha 

menyelenggarakan untuk umum dalam negeri. Khusus untuk Telekomunikasi luar 

negeri dipercayakan pada PT. INDOSAT.  

Dalam memilih lokasi PT. Telekomunikasi Indonesia mempertimbangkan 

berbagai faktor yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup, produktivitas usaha 

dan rencana-rencana jangka panjang lainnya. 

 Kantor Pusat TELKOM berkedudukan di Jl. Japati No. 1 Bandung, yang 

bertanggung jawab atas pencapaian sasaran pengelolaan perusahaan melalui Unit 

Kerja Perusahaan secara keseluruhan, sedangkan penjabaran operasional 

dilaksanakan oleh masing-masing Divisi yang ada di TELKOM. Divisi-divisi tersebut 

terdiri dari : 
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1. Divisi Network 

2.  Divisi Regional, yang terdiri dari : 

DIVRE I : Sumatra 

DIVRE II : Jakarta dan sekitarnya 

DIVRE III : Jawa Barat dan Banten 

DIVRE IV : Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

DIVRE V : Jawa Timur 

DIVRE VI : Seluruh Kalimantan 

DIVRE VII : Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya 

3. Divisi Atelir 

4.  Divisi Bisnis Utama 

5. Divisi Riset dan Teknologi Informasi (RISTI) 

6. Divisi Pelatih 

7. Divisi Properti 

8. Divisi Bisnis Penunjang 

Divisi Network merupakan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Jarak Jauh 

Dalam Negeri melalui pengoperasian Jaringan Transmisi Jalur Utama Nasional. 

Divisi Regional merupakan penyelenggara Jasa Telekomunikasi di wilayah masing-

masing, sedangkan divisi lain merupaka divisi penunjang. 

Divisi Rgional III termasuk di dalamnya Kandatel Bandung, Cirebon, Cianjur, 

Sukabumi dan Kandatel Tasikmalaya yang menjadi objek penelitian pada penulisan 

skripsi ini. 
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3.1.2 Bentuk Badan Usaha 

Dalam rangka memberikan kemungkinan maksimal untuk mejalankan usaha 

pertelekomunikasian dan diikuti dengan pola manajemen yang terbuka, Pemerinta 

melalui PP No. 25 tahun 1991 menetepkan perubahan bentuk PERUMTEL menjadi 

Perusahaan Perseoraan (PERSERO). Akhirnya pada tanggal 24 September 1991 

PERUMTEL berubah menjadi Perusahaan Perseroan PT. Telekomunikasi Indonesia 

dengan Akte Notaris No. 128 yang ditandatangani oleh notaris Imas Fatimah, SH 

bersama-sama dengan Menparpostel Soesilo Soedarman yang bertindak selaku kuasa 

dari Menteri Keuangan sebagai pemegang saham, pada hari Selasa tanggal 24 

September 1991, pukul 09.30 WIB 48 bertempat di Kantor Parpostel Jl. Kebun Sirih 

No. 36 Jakarta Pusat. Perusahaan Perseroaan PT. Telekomunikasi Indonesia ini 

disingkat menjadi TELKOM.  

 

3.1.3 Lokasi Perusahaan 

Lokasi perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tasikmalaya Jl. Wiratanuningrat No 14C Tasikmalaya  

 

3.1.4 Visi, Misi, Budaya Korporasi dan Permodalan PT. Telekomunikasi 

Indonesia 

Visi yang dimiliki PT. Telekomunikasi Indonesia adalah “To Become a 

Dominant InfoCom Player in the Region”. TELKOM bukan lagi perusahaan yang 

memonopoli pasar Telekomunikasi Indonesia lagi. Sejak era globalisasi digelar, 

kompetisi menjadi ajang yang harus dijalani oleh perusahaan manapun. Menjadi 
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InfoCom Player mengandung arti bahwa TELKOM bergerak dalam bisnis informasi 

dan komunikasi yang secara konkrit diwujudkan dalam bentuk keragaman produk 

jasa.  

Dominant InfoCom Player in the Region mengandung pengertian bahwa 

TELKOM berupaya untuk menetapkan diri sebagai perusahaan InfoCom berpengaruh 

di kawasan Asia Tenggara, yang kemudian akan berlanjut ke kawasan Asia dan Asia 

Pasifik. Menjadi perusahaan yang berpengaruh tersebut mengandung arti, apabila 

dibandingkan dengan perusahaan terkemuka pada area bisnis yang sama dikawasan 

Regional, dengan menggunakan indikator-indikator 49 tertentu, maka kinerja bisnis 

dna finansialnya akan seimbang atau bahkan lebih baik lagi. 

 Sedangkan Misi yang dimiliki PT. Telekomunikasi Indonesia adalah “To Provide 

One Stop Service with Excelent Qualuty and Competitive Price”. Artinya TELKOM 

menjamin pelanggan akan mendapatkan layanan terbaik, berupa kemudahan, kualitas 

produk, kualitas jaringan dengan harga yang kompetitif. “Managing Business 

Through Best Practice, Optimizing Superior Human Resource, Competitive 

Technology and Synergizing Business Partners”. Artinya adalah TELKOM akan 

mengelola bisnis melalui praktek-praktek terbaik dengan mengoptimalkan SDM yang 

unggul, penggunaan teknologi yang kompetitif, serta membangun kemitraan yang 

menguntungkan secara timbal balik dan saling mendukung secara sinergis.  

Sedangkan Budaya Korporasi yang dimiliki PT. Telekomunikasi Indonesia adalah 

“THE TELKOM WAY 135”, sebagai budaya korporasi yang dikembangkan 

TELKOM merupakan bagian terpenting dari upaya perusahaan untuk meneguhkan 
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hati, merajut pikiran dan menyerasikan langkah semua insan TELKOM dalam 

menghadapi persaingan bisnis InfoCom. Di dalamnya terkandung beberapa unsur, 

yang secara integral harus menjiwai insan TELKOM, yakni : 

1. 1 (satu) asumsi dasar yang disebut Commited 2 U (PT. Telekomunikasi Indonesia    

berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen). 

a. Kami selalu fokus kepada pelanggan 

b. Kami selalu memberikan pelayanan yang prima dan mutu produk 

yang tinggi serta harga yang kompetitif. 

c. Kami selalu melaksanakan segala sesuatu melalui cara-cara yang 

terbaik (Best Practices). 

d. Kami selalu menghargai karyawan yang proaktif dan inovatif, dalam 

peningkatan produktivitas dan kontribusi kerja. 

e. Kami selalu berusaha menjadi yang terbai. 

2. 3 (tiga) nilai-nilai inti :  

a. Costumer Value 

b.  Excellent Service 

c.  Competent People 

yakni apa yang dianggap penting, apa yang sebaiknya, atau apa yang 

berharga. 

3. 5 (lima). Artefak dan perilaku :  

a. Strect the Goals 

b.  Simplify 
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c.  Involve Everyone 

d.  Quality is My Job 

e.  Rewards the Winners 

Mencakup benda-benda, simbol, upacara dan seremoni, serta tingkah laku. 

Pikiran yang dirajut dengan people, service dan customer masih harus diikuti dengan 

menyerasikan langkah perilaku semua insan TELKOM untuk pada akhirnya sampai 

padda pemberian yang terbaik kepada para Stakeholders, langkah-langkah tersebut 

antara lain : 

o Langkah I adalah rentangkan tujuan ke luar dari btas-batas yang biasa / 

normal. Dalam lingkungan usaha yang kompetitif, hanya dengan langkah ini 

TELKOM bisa tumbuh menjadi perusahaan yang terbaik. 

o Langkah II adalah penyederhanaan perlu dilakukan, mengingat semangat 

maupun iklim birokrasi belum terkikis habis dari TELKOM. Tanpa langkah  

ini sulit untuk membayangkan TELKOM memiliki kecermatan yang 

diperlukan untuk merespon pasar, memecahkan masalah, mengambil 

keputusan dan berkomunikasi.  

o Langkah III adalah melibatkan setiap orang adalah kebutuhan untuk 

membangun sinergi dan terbentuknya kerja tim yang kuat.  

o Langkah IV adalah menjadikan kualitas sebagai pekerjaan semua insan 

TELKOM “Quality is My Job”. Dalam iklim kompetisi, kualitas produk dan 

pelayanan merupakan jaminan penting untuk bisa bersaing. Dan kualitas ini 



25 
 

 
 

hanya mungkin dicapai dengan penggunaan best practices dan indikator 

kinerja yang terukur. 

o Langkah V adalah konsekuensi dan keberhasilan. Hanya mereka yang telah 

membuktikan diri berhasil dan mereka yang terbaiklah yang harus mendapat 

imbalan yang pantas. Dengan demikian dipastikan kepada setiap insan 

TELKOM bahwa perusahaan menerapkan system dan penghargaan yang 

tinggi bagi yang terbaik, baik individual, unit kerja maupun juga mitra usaha.  

THE TELKOM WAY 135 inilah budaya baru TELKOM yang harus menjiwai 

seluruh insan TELKOM ke depan, Budaya Korporasi yang karakter khas TELKOM 

dan menjadi salah satu penentu daya saing perusahaan kedepan. 

Permodalan yang dimilki PT. TELKOM saat ini bermula dari adanya 

keputusan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui pasar modal, baik di 

dalam negeri maupun diluar negeri dengan cara menjual saham TELKOM, lahir dari 

Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yang keputusannya dituangkan dalam 

Akta Berita Acara No. 52 tanggal 17 Juli 1995, yang dibuat oleh notaris Imas 

Fatimas, SH. Untuk itu TELKOM mencatatkan saham-saham yang ditawarkan di 

Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, New Stock Exchange dan London Stock 

Exchange. Saham yang dikeluarkan TELKOM terdiri dari saham Seri A Dwiwarna 

dan saham Seri B. Saham Seri Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak 

istimewa kepada pemegangnya, siantaranya menentukan percalonan, pengangkatan 

dan pemberhentian para anggota Direksi yang dilaksanakan dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham. Sedangkan saham Seri B adalah saham biasa atas nama dan dapat 
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dipindahtangankan. Adapun saham yang ditawarkan besarnya 35% dari saham 

TELKOM yang terdiri dari 10% saham Seri B baru yang dikeluarkan dari TELKOM 

dan 25% saham Seri B milik Negara Republik Indonesia (divertasi). 

Dalam kaitan IPO (Initial Public Offering) ini, khususnya karyawan PT. 

TELKOM mendapat penjatahan kusus sejumlah saham Seri B bari yang jumlahnya 

tidak lebih dari 10% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum di 

Indonesia. Program pemilikan saham oleh karyawan atau Employee Stock Ownership 

Plan (ESOP), mengharuskan karyawan tidak menjual saham yang diperoleh dalam 

jangka waktu 12 bulan setelah pencatatan saham pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa 

Efek Surabaya, penerimaan bersih dari Emisi saham baru akan digunakan untuk 

membiayai program investasi perusahaan.  

Sekitar 39,22% digunakan untuk perluasan kapasitas transmisi dan sentral, 

penambahan kapasitas dan pengembangan jariangan label serat optik serta pengadaan 

Wireless Local Loop. Sealin itu 39,51% akan digunakan mutu pelayanan dan 21,27% 

untuk pengembangan sistem teknologi baru serta peningkatan ketrampilan sumber 

daya manusia. Semua usaha TELKOM inimengantisipasi dilaksanakannya 

perdagangan bebas, baik regional maupun internasional, peningkatan kemampuan 

kompetititf ini diharapkan dapat menjadikan TELKOM menjadi salah satu Operator 

Telekomunikasi Kelas Dunia (World Class Operator). 

 Sementara itu bagian keuangan mempunyai wewenang menyediakan dukungan 

financial kepada unit-unit di Kandatel serta menyelenggarakan sistem akuntansi 

sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bagian Keuangan mempunyai tugas : 
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a. Menyelenggarakan pengelolaan kas 

b. Menyelenggarakan penagihan 

c. Menyelenggarakan administrasi piutang usaha 

d. Menyelenggarakan analisa anggaran biaya 

e. Menyelenggarakan analisa anggaran pendapatan 

f. Menyelenggarakan analisa anggaran pembangunan 

g. Menyelenggarakan transaksi keuangan 

h. Menyelenggarakan analisa keuangan. 

i.  Menyelenggarakan populasi laporan keuangan Kancatel 

 

3.1.5 Alur dan Prosedur Bisnis Proses di PT. Telkom Indonesia 

Sebagai perusahaan yang memiliki operasi bisnis dalam sektor jasa, sudah 

semestinya PT. Telkom memiliki suatu proses bisnis yang terpadu dalam setiap level 

manajemen. Aktivitas organisasi dari setiap lini manajemen tertuang dalam suatu 

Bisnis proses yang menjadi prosedur, alur dan tata aturan bisnis yang harus 

dijalankan oleh setiap stakeholder perusahaan. 

Setiap aktivitas bisnis yang dijalankan diatur dalam bisnis proses yang telah 

ditentukan sesuai dengan target dan tujuan perusahaan. Pengawasan terhadap bisnis 

proses itu sendiri dilaksanakan secara berkala dari setiap tingkat perusahaan. 

Pengawasan dilakukan agar dapat mengetahui apakah bisnis proses tersebut telah 

dilaksanakan sesuai dengan alur dan prosedurnya. 
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Produktivitas, tujuan dan target perusahaan dapat tercapai apabila setiap 

aktivitas yang dijalankan telah memenuhi bisnis prosesnya, sehingga risiko yang 

bisnis yang berasal dari internal perusahaan dapat dikendalikan dengan baik dan 

tepat walaupun faktor eksternal tidak dapat ditanggulangi sepenuhnya oleh 

perusahaan. 

 

3.1.6 Struktur Organisasi PT. Telkom Indonesia Tasikmalaya 

Suatu perusahaan yang mengharapkan tujuan secara efektif dan efisien, 

memerlukan adanya struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi juga 

menggambarkan pembagian tanggung jawab, wewenang dan tugas yang ada di 

perusahaannya. Tanggung jawab, wewenang dan tugas tersebut perlu diketahui 

supaya masing-masing individu yang menduduki jabatan tertentu dapat mengetetahui 

sampai dimana batas tanggung jawab, wewenang dan tugas terhadap pelaksanaan 

tersebut. Para manajer Lini juga mengetahui kepada siapa dia harus  

mempertanggungjawabkan tugas dan pekerjaannya. Selain itu juga perlu suatu 

koordinasi kerja sama yang baik antara masing-masing unit agar tercapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

Struktur organisasi PT. Telekomunikasi Indonesia Kandatel Tasikmalaya 

berbentuk Garis dan Staff, dimana kekuasaan mengalir secara langsung dari General 

Manajer Kandatel ke Menejer bagian dan kemudian dilanjutkan pada karyawan-

karyawan dibawahnya. Organisasi Kandatel Tasikmlalaya merupakan bagian dari 
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Divisi Regional III Jawa Barat dan Banten yang menginduk pada kantor pusat yang 

terdapat di Bandung.  

Struktur organisasi Kandatel terkoordinasi pada setiap Divisi Regionalnya 

yang kemudian menjadi perpanjangan tangan dari bagian pusat untuk melayani 

pelayanan komunikasi publik di setiap daerahnya. 

 

3.2  Pelaksanaan Quality Control pada PT. Telkom Indonesia Tasikmalaya 

Quality control merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan. 

Pengendalian terhadap kualitas barang maupun kualitas jasa dalam bentuk pelayanan 

dapat mempengaruhi bagaimana tingkat produktivitas perusahaan. Quality control 

terhadap bisnis proses suatu perusahaan jasa seperti PT. Telkom Indonesia dilakukan 

sesuai dengan target dan tujuan perusahaan. Proses pengendalian kualitas yang 

dilakukan oleh PT. Telkom Indonesia Tasikmalaya dilaksanakan sesuai dengan alur 

yang telah ditetapkan, yaitu dengan melaksanakan Bisnis Proses yang menjadi 

pedoman dan alur bisnis perusahaan dan efektivitas pengawasan terhadap 

pelaksanaan bisnis proses tersebut, atau dengan melakukan pemeriksaan terhadap 

perangkat dan bagian yang menjadi salah satu sub sistem dari sistem pelayanan. 

Dengan demikian PT. Telkom Indonesia Tasikmalaya telah menjalankan usahanya 

sesuai dengan tujuan perusahaan.    

Setiap satuan sambungan telepon (SST) yang terpasang pada pelanggan 

merupakan bagian yang menjadi tanggungjawab pelayanan PT. TELKOM. Sehingga 

setiap kemungkinan dan risiko yang berkaitan dengan perusahaan menjadi fokus 
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pelayanan terhadap pelanggan termasuk menerima keluhan, monitoring, isolasi 

sambungan, pencabutan dan penanganan atau penyelesaian gangguan yang terjadi 

pada pelanggan baik secara teknis maupun non teknis. 

Penyelesaian gangguan terhadap saluran telepon atau jaringannya pada PT. 

Telkom terdapat beberapa bagian yang harus diatasi dan ditanggulangi baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Informasi gangguan yang terjadi pada setiap 

saluran telepon yang menjadi layanan perusahaan dapat diketahui melalui beberapa 

sumber informasi yang diperoleh dari sistem monitoring online perusahaan maupun 

dari pengaduan pelanggan yang dibenarkan secara prosedural. 

Setelah informasi tersebut benar maka kemudian perusahaan akan melaksanakan 

pemeriksaan serta penyelesaian gangguan tersebut melalui beberapa tahap. Dari 

sumber yang diperoleh dari PT. Telkom, terdapat beberapa aktivitas yang 

berhubungan dengan penyelesaian gangguan tersebut diantaranya yaitu :  

1. Pemeriksaan Jaringan  

Pemeriksaan terhadap jaringan dilakukan secara online baik dari pusat 

jaringan maupun melalui pemeriksaan di daerah yang dianggap mengalami 

gangguan. Kegiatan ini dilakukan oleh unit jaringan pada bagian access technical 

support.  

2. Pemeriksaan Saluran Kabel  

Setelah mendapatkan informasi tentang adanya gangguan dari saluran, maka 

dilakukan pemeriksaan terhadap sambungan telepon tersebut untuk mengetahui 
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darimana sumber gangguan tersebut apakah dari kesalahan sistem atau gangguan 

dari lingkungan eksternal.  

3. Penggantian Material  

Apabila diketahui gangguan tersebut karena kerusakan perangkat saluran 

telepon atau jaringan maka dilakukan penggantian atau perbaikan terhadap 

kerusakan yang berupa material tersebut. 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Telkom Indonesia 

Tasikmalaya, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan quality control 

yang dilaksanakan oleh PT. Telkom Indonesia Tasikmalaya telah dilaksanakan sesuai 

dengan alur dan prosedur bisnis proses yang telah ditetapkan perusahaan, sehingga 

dengan proses pengendalian kualitas yang efektif dapat merealisasikan target 

perusahaaan terhadap pelayanan dan penyelesaian gangguan, dengan demikian PT. 

Telkom Indonesia Tasikmalaya telah menjalankan usahanya sesuai dengan tujuan 

perusahaan 

 

5.2.  Saran 

1. Pengendalian kualitas di PT. Telkom Indonesia Tasikmalaya pada dasarnya sudah 

baik, hanya dalam pelaksanaanya perlu memperhatikan faktor-faktor yang paling 

mempengaruhi terhadap pelaksanaan quality control tersebut, sehingga 

pelaksanaan terhadap realisasi pelayanan penyelesaian gangguan telepon dapat 

dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan perusahaan dan dengan 

produktivitas penyelesaian gangguan penyelesaian gangguan yang diharapkan. 



33 
 

 
 

2. Produk jasa diberikan hanya pada saat pelayanan diberikan ke pelanggan 

sehingga titik konsentrasi diutamakan pada tenaga kerja. Oleh karena itu perlu 

penekanan pada mutu pekerja, prosedur yang berlaku (Bisnis Proses) dan 

pelatihan sumber daya manusia. 
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