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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang  

 Keterampilan yang dimiliki manusia sangatlah beragam, salah satunya adalah 

keterampilan berkomunikasi. Kunci sukses dalam kehidupan berkaitan dengan 

keterampilan berkomunikasi dan membina hubungan dengan orang lain (Tamsyah, 

2015).  Keterampilan berkomunikasi berguna di berbagai bidang, dan salah satu 

bidang yang paling penting adalah sektor jasa. Sektor jasa masih menjadi pendorong 

pertumbuhan perekonomian Indonesia (Dwi, 2019). Maka dari itu melihat persaingan 

bisnis di sektor jasa yang sangat bersaing di era globalisasi ini, pengusaha di bidang 

penyedia jasa diharapkan dapat mempertahankan dan menempatkan posisinya di 

antara beragam persaingan antar perusahaan sejenis. Perusahaan sektor jasa yang 

tidak dapat menjaga dan mempertahankan posisinya akan tersisih dan dilupakan oleh 

masyarakat cepat atau lambat.  

 Salah satu cara bagi perusahaan sektor jasa dalam menyaingi kompetitornya 

untuk mempertahankan pelanggan adalah dengan lebih unggul dalam pelayanan yang 

berfokus kepada kepuasan pelanggan (Anindita, 2018). Kepuasan pelanggan adalah 

tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan 

harapannya (Umar, 2005). Pelanggan yang merasa puas biasanya lebih sering 

membeli atau memakai produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut, juga 
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bersedia membayar lebih banyak untuk membeli produk atau jasa perusahaan 

tersebut, dan meningkatkan loyalitas pelanggan.  

Salah satu layanan perusahaan yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan 

yaitu layanan customer service. Customer service adalah setiap kegiatan yang 

ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang 

kepada kliennya dalam menyelesaikan masalah dengan memuaskan. Pelayanan yang 

diberikan termasuk menerima keluhan atau masalah yang sedang dihadapi (Sora, 

2014). Adanya layanan customer service yang kompeten merupakan salah satu 

strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Menurut 

Kartajaya (2006, h.216) tidak banyak pengusaha yang sadar bahwa peran customer 

service memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan bagi perusahaan. 

Umumnya banyak perusahaan yang menganggap tugas customer service hanya 

sebagai pusat informasi dan menangani keluhan pelanggan. Padahal apabila 

diberdayakan potensi customer service untuk menjadi profit driver sangatlah besar. 

Customer service adalah tempat di mana moment of truth terjadi dan loyalitas 

pelanggan didapatkan. Oleh karena itu, keberadaan customer service  penting karena 

selain untuk melayani pelanggan, juga berpotensi untuk meningkatkan penjualan. 

Maka dari itu, seorang ahli komunikasi harus mengetahui dan mempelajari strategi-

strategi yang baik untuk dipakai oleh seorang customer service dalam meningkatkan 

penjualan perusahaan dengan cara mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. 
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Peran customer service penting dan berguna di sebuah perusahaan, terutama 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Karena perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa menjual dan menawarkan jasanya maka kepuasan pelanggan merupakan prioritas 

utamanya. PT Karunia Adi Sentosa yang bergerak di bidang jasa telah berhasil 

menempatkan customer service yang kompeten untuk mempertahankan 

pelanggannya. PT Karunia Adi Sentosa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

di bidang penyedia jasa tenaga kerja outsorcing. Outsorcing dapat di artikan sebagai 

penggunaan jasa tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menghandel suatu pekerjaan 

tertentu (Maria, 2018). Perusahaan yang membutuhkan jasa tenaga kerja dapat 

bekerja sama dengan perusahaan outsorce untuk merekrut tenaga kerja tersebut. 

Perusahaan outsorcing merupakan perusahaan yang menyuplai jasa dan 

mendistribusikan tenaga kerja dengan keahlian tertentu ke perusahaan yang 

membutuhkan (Karirpad Content Writer, 2019).  

PT Karunia Adi Sentosa sebagai perusahaan di bidang outsorce yang sudah 

berdiri sejak 2001, memiliki 17 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia 

pastinya merupakan perusahaan yang berpengalaman di bidangnya. Jasa tenaga kerja 

yang di tawarkan oleh PT Karunia Adi Sentosa berupa jasa kebersihan, jasa 

keamanan, dan jasa tenaga kerja pendukung. Sejalan dengan visi dan misi PT Karunia 

Adi Sentosa yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan dan memberikan pelayanan 

terbaik kepada pelanggan, maka peran layanan customer service yang baik sangat 

dibutuhkan untuk menunjang visi dan misinya tersebut.  
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Keberhasilan PT Karunia Adi Sentosa terlihat dari banyaknya jumlah 

pelanggan yang memakai jasanya tersebut. Maka dari itu, pemagang tertarik untuk 

mengetahui kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh PT Karunia Adi Sentosa 

khusunya dalam kegiatan pemasaran untuk menarik pelanggan baru, cara mengetahui 

tingkat kepuasan pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan 

dan cara mempertahankan pelanggan tersebut agar menjadi pelanggan yang setia 

melalui aktivitas customer service.  

 

I.2. Tujuan Magang 

 Adapun tujuan dari dilaksanakannya Magang oleh pemagang adalah sebagai 

berikut :   

1. Untuk mempelajari strategi pemasaran dan strategi meningkatkan kepuasan 

pelanggan di PT Karunia Adi Sentosa. 

2.  Untuk mempelajari proses pelaksanaan customer service di PT Karunia Adi 

Sentosa. 

 

1.3. Ruang Lingkup Magang 

 Selama melakukan kerja Magang di PT Karunia Adi Sentosa, pemagang 

ditempatkan di divisi Marketing. Oleh karena itu yang menjadi ruang lingkup kerja 

Pemagang selama melakukan kerja Magang adalah terbatas pada kegiatan operasional 

dan pemasaran dari Divisi Marketing PT Karunia Adi Sentosa. Hal-hal yang 
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dikerjakan yaitu membuat kolom daftar client untuk mengisi feedback pelanggan, 

membuat questionnaire sebagi bentuk kepedulian terhadap pelanggan, melakukan 

follow up terhadap calon pelanggan dan pelanggan, membantu memberikan ide untuk 

strategi pemasaran, membantu membuat konten untuk kegiatan promosi, dll.  

 Selain itu karena pemagang melakukan kegiatan Magang sebagai IMC di PT 

Karunis Adi Sentosa, maka pemagang juga turut bertanggung jawab dalam kegiatan 

pemasaran dan customer relations dalam layanan customer service untuk menarik 

pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan agar dapat menjadi pelanggan yang 

setia.  

 

I. 4. Lokasi & Waktu Magang 

 Lokasi pelaksanaan kegiatan magang bertempat di head office PT Karunia 

Adi Sentosa yang beralamatkan di JL Daan Mogot I/24, Jakarta, 11470, RT.6/RW.1, 

Tj. Duren Utara, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta 11470. Sedangkan waktu pelaksanaan kegiatan magang dilakukan 

dalam waktu kurang lebih selama 4 bulan, yang dimulai dari tanggal 2 Agustus 2019 

sampai tanggal 1 Desember 2019.  

 

 

 

 


