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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan mencapai tingkat penjualan 

tertentu, meraih laba, meningkatkan pangsa pasar, mempertahankan eksistensi, 

mencapai tingkat pertumbuhan tertentu, memberikan pelayanan yang optimal 

dan  seterusnya.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  perusahaan  berupaya 

menghasilkan dan menawarkan suatu produk maupun jasa kepada pasar yang 

membutuhkannya.

Gelombang  globalisasi  ekonomi  telah  menciptakan  tantangan  bisnis 

yang semakin  besar,  yaitu  kompetisi  (competition)  yang semakin  ketat  dan 

pelanggan (customer) yang semakin selektif dan berpengetahuan. Tantangan 

seperti ini menghadapkan para pelaku bisnis baik pihak pemerintah maupun 

swasta  pada  dua  pilihan,  yaitu  masuk  dalam  arena  kompetisi  dengan 

melakukan  perubahan  dan  perbaikan  atau  keluar  arena  kompetisi  tanpa 

dibebani  perubahan  dan  perbaikan.  Oleh  karena  itu  diperlukan  alternatif 

strategi bersaing (Strategy in Competition) yang tepat agar perusahaan mampu 

bersaing dengan kompetitor lainnya.

Strategi bersaing yang dapat ditempuh oleh pelaku bisnis diantaranya 

adalah  meningkatkan  kepuasan  pelanggan  (Customer  Statisfaction)  dan 

mengembangkan  pelayanan  yang  ditawarkan.  Setiap  pelanggan  selalu 



mengharapkan  agar  mendapatkan  service yang  optimal  serta  memperoleh 

pelayanan  jasa  seperti  yang  mereka  inginkan.  Hal  semacam  ini  bila  tidak 

direspons dengan cepat  dan baik oleh pihak pengelola/  penyedia  jasa akan 

mengakibatkan  turunnya  minat  dari  pelanggan  untuk  datang  dan 

menggunakan jasa yang ditawarkan.

Seperti  halnya  Bengkel  kendaraan  bermotor  dan  penjualan  onderdil 

kendaraan  merupakan salah satu bentuk badan Usaha dalam bidang otomotif, 

yang memiliki peluang besar untuk berkembang demi mencapai visi dan misi 

yaitu  memberi  layanan  pebaikan  terbaik  bagi  masyarakat  dan  mengurangi 

tingkat  pengangguran  dengan  menarik  banyak  tenaga  kerja.  New  Karunia 

Motor  memiliki  peralatan  dan  persediaan  onderdil  yang  lengkap  demi 

memberi  pelayanan  yang  terbaik  bagi  pelanggan  yang  membutuhkan 

perbaikan pada kendaraannya. Namun dalam persaingan merebut pangsa pasar 

antara bengkel motor yang lain yang ada di Kota sukoharjo bengkel motor 

New Karunia Motor belum bisa dikatakan maksimal,  masalah ini ditunjukkan 

dengan data kedatangan Pelanggan dari hari ke hari yang semakin menurun 

dan  tak  menentu.  Sebagai  penyedia  jasa  untuk  memberikan  pelayanan 

perbaikan  bagi  masyarakat,  sarana  dan  prasarana  yang  lengkap  bukan 

segalanya  dalam  memenangkan  persaingan  untuk  merebut  pangsa  pasar 

namun juga harus bisa memberikan kinerja yang baik terhadap pelanggan dan 

hal  ini  perlu dilakukan pengukuran kinerja dan mengidentifikasi  kebutuhan 

pelanggan yang sudah diberikan terhadap kinerja yang dirasakan pelanggan 

yang selama ini tidak pernah dilakukan New Karunia Motor Sukoharjo.



 Berdasarkan jumlah kedatangan pelanggan dan uraian tersebut di atas, 

maka menarik topik ini untuk dianalisis dan perlu dilakukan penelitian dengan 

judul:  “ Analisis Peningkatan Mutu jasa Servis Kendaraan Bermotor Roda 

Dua Dengan Metode Quality Function Deployment ( QFD ) ”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan jumlah kedatangan pelanggan dan latar belakang di atas 

dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana  mutu  pelayanan  yang  telah  diberikan  New  Karunia  Motor 

terhadap pelanggan yang datang ?

2. Apa  yang  menjadi  keinginan  pelanggan  untuk  dapat  mencapai  tingkat 

kepuasan yang diinginkan dalam rangka peningkatan kinerja ?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian efektif dan mencegah meluasnya permasalahan yang 

ada, penelitian ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut :

1. Objek yang akan diteliti terbatas pada pengguna jasa perbaikan kendaraan 

bermotor roda dua di Bengkel New Karunia Motor Sukoharjo.

2. Data yang dipakai adalah data primer dan sekunder yang diambil melalui 

kuesioner dan wawancara oleh pengguna jasa perbaikan /servis kendaraan 

bermotor New Karunia Motor Sukoharjo.

3. Penelitian  ini  difokuskan  pada  konsumen  yang  melakukan  servis 

kendaraan bermotor roda dua.



4. Penelitian  ini  meggunakan  pendekatan  metode Quality  Function 

Deployment  ( QFD).

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian  yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui atribut-atribut yang dianggap penting oleh pelanggan.

2. Mengetahui mutu pelayanan dari bengkel New Karunia Motor Sukoharjo 

berdasarkan identifikasi terhadap konsumen yang bersangkutan.

3. Mengetahui prioritas pengembangan upaya peningkatan kinerja di bengkel 

New Karunia Motor Sukoharjo berdasarkan metode QFD .

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai  bahan  pertimbangan  bagi  pihak  bengkel  New  Karunia  Motor 

Sukoharjo dalam rangka peningkatan  kinerja untuk meningkatkan  mutu 

pelayanan terhadap pelanggan.

2. Sebagai  evaluasi  penerapan  kebijakan  terhadap  pengembangan  mutu 

pelayan jasa yang diberikan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan pembahasan yang jelas dan terperinci serta 

agar  dapat  melakukan  analisa  yang  baik,  maka  digunakan  sistematika 

penulisan sebagai berikut :
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Meliputi  latar  belakang  masalah,  perumusan  masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian  serta 

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab  ini  membahas  materi-materi  yang  menjadi  landasan 

teori  yang  mendukung  dan  berkaitan  dengan  tema 

penelitian.  Yaitu  Pengertian  Jasa,  Karakteristik  Jasa, 

Kualitas Jasa, Dimensi Kualitas Jasa, Kepuasan Pelanggan, 

Tota  Quality  Manajemen,  Quality  Function  Deployment, 

Skala Likert.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi  pembahasan  mengenai  langkah-langkah yang  akan 

dilaksanakan dalam penelitian ini, yang merupakan tahapan 

sistematis untuk membantu pemecahan masalah.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Berisikan  data-data  yang  dikumpulkan  dari  hasil 

pengamatan langsung di lapangan dan hasil dari pengisian 

kuesioner, yang diperlukan untuk pemecahan masalah serta 

melakukan  perhitungan  dan  analisa  terhadap  hasil 

perhitungan tersebut.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan  kesimpulan  yang  dapat  diperoleh  dari  hasil 

penelitian  dan  pembahasan  serta  saran-saran  yang  dapat 

dikemukakan  yang didasarkan pada  hasil  penelitian  yang 

sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi.
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