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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan di bidang ekonomi saat ini menunjukkan kemajuan 

yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan  banyaknya  perusahaan yang 

muncul dan  masing-masing menjalankan usaha yang berbeda-beda. 

Perusahaan tersebut  ada yang mendirikan usaha pelayanan jasa maupun 

usaha produksi suatu barang. Semua usaha tersebut sangat membantu dalam 

pemulihan perekonomian Indonesia. 

Apabila suatu  perusahaan mengharapkan menjadi yang terdepan dan 

sukses diantara para pesaingnya, maka harus memperhatikan letak lokasi 

usaha dan menjaga kualitas pelayanannya tehadap konsumen.  Letak lokasi 

usaha yang tepat dalam arti tempat tersebut strategis dan nyaman bagi 

konsumen dan diimbangi dengan kualitas pelayanan yang bagus, akan 

menambah keuntungan bagi pihak perusahaan. Keduanya tersebut juga  

sangat berperan di dalam kesuksesan suatu usaha. Menurut Arman Hakim 

Nasution (2006 : 95), “Penetapan lokasi usaha merupakan fase yang sangat 

penting dalam proses perancangan pabrik karena fasilitas produksi 

membutuhkan sejumlah besar modal yang akan diinvestasikan dalam jangka 

panjang serta kondisi yang penuh resiko. Fasilitas produksi memberi batasan 

dan kerangka kerja dari sistem produksi pada saat beroperasi yang sangat sulit 

dan mahal bilamana harus diubah dan dipindahkan apabila lokasi yang 
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ditetapkan dianggap tidak cocok. Lokasi usaha memiliki unsur strategi guna 

memperkuat posisi untuk bersaing, terutama dalam  rangka penguasaan 

wilayah pemasaran dan memegang peranan penting dalam menentukan pola 

distribusi yang terbaik dari lokasi usaha ke wilayah pemasaran (lokasi suplai 

material) sehingga diperoleh biaya distribusi minimal”. 

Letak yang tidak teratur untuk sementara waktu tidak menimbulkan 

masalah. Namun jika hal itu berlarut-larut dan semakin tidak teratur, maka 

akan menimbulkan kerugian dan masalah yang cukup merepotkan. Kesan 

yang didapat oleh pihak  luar adalah : kotor, semrawut, tidak sedap dan 

kurang nyaman serta membuat stress. Melihat keadaan yang seperti itu 

pastinya konsumen akan malas menghampiri tempat  usaha tersebut bahkan 

tidak tertarik untuk masuk ke dalamnya. Pada sisi intern, hal ini akan 

berpengaruh terhadap semangat kerja para karyawan. Apabila karyawan tidak 

mempunyai semangat bekerja karena keadaan yang kurang terawat dan 

kurang teratur maka akan sangat merugikan pihak perusahaan. Penghasilan 

perusahaan sangat bergantung pada kerja keras karyawan oleh karena itu, 

pihak perusahaan harus berusaha untuk memberikan suasana nyaman bagi 

karyawan-karyawannya. Dari sisi mitra bisnis, letak yang kurang baik akan 

mewakili penilaian mereka terhadap kinerja perusahaan dan kepribadian 

pengusahanya. Selanjutnya mereka akan menganggap kerja sama dengan 

perusahaan tersebut akan sia-sia dan tidak menguntungkan. 

 Penataan letak menjadi sangat penting karena mewakili wirausaha 

dan perusahaannya kepada pihak-pihak luar yang berkunjung ke 
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perusahaannya. Beberapa persyaratan letak usaha yang baik secara umum 

adalah: 

a. Nyaman dipandang dan dinikmati oleh mata. 

b. Bersih, teratur dan rapi. 

c. Tepat guna dan memanfaatkan setiap sisi ruangan. 

d. Boleh berkesan mewah, namun lebih baik harmonis. 

e. Mengandung unsur tumbuh-tumbuhan untuk kesegaran.   

Selain memperhatikan  letak lokasi usahanya, perusahaan juga harus 

mampu  meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan merupakan salah satu 

pilihan dari strategi pemasaran untuk menciptakan kepuasan konsumen. 

Secara prinsip, ada tiga kunci memberikan pelayanan konsumen yang unggul. 

Pertama, kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Kedua, pengembangan data base yang lebih akurat daripada pesaing 

(mencakup data kebutuhan dan keinginan setiap segment pelanggan dan 

perubahan kondisi persaingan). Ketiga, pemanfaatan informasi-informasi 

yang diperoleh dari riset pasar dalam pengembangan relationship marketing. 

Penyampaian layanan harus tepat waktu, akurat dengan memperhatikan dan 

keramahan. Karakteristik lingkungan dunia saat ini ditandai oleh 

perkembangan yang cepat dalam segala bidang. Persaingan bukan hanya 

mengenai seberapa tinggi tingkat produktifitas perusahaan dan seberapa 

rendah tingkat harga produk maupun jasa, namun lebih pada kualitas produk 

atau jasa tersebut, kenyamanan, kemudahan, serta ketepatan dan kecepatan 

waktu dalam pencapaianya, persaingan ekonomi dunia tersebut menjadi 
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semakin ketat sehingga menuntut kepiawaian manajemen dalam 

mengantisipasi setiap perusahaan yang terjadi dalam aktivitas ekonomi dunia.     

Perusahaan yang berhasil bertahan  dalam  menjalankan usahanya 

adalah perusahaan yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan 

atau konsumen dan memberikan pelayanan yang lebih baik dari semua 

pesaingnya. Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan 

kualitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan 

pelayanan yang bermutu kepada konsumennnya. Kualitas pelayanan dan 

kepuasan konsumen sekarang sudah menjadi hal yang penting bagi 

perusahaan. Hal ini dikarenakan konsumen selalu mencari nilai yang 

dianggap paling tinggi dan berkualitas dari beberapa produk atau jasa yang 

ada. Produk dan jasa yang berkualitas adalah produk dan jasa yang sesuai 

dengan apa yang diinginkan konsumennya. Ada banyak sekali definisi dan 

pengertian kualitas, yang sebenarnya definisi atau pengertian yang satu 

hampir sama dengan definisi atau pengertian yang lain 

Menurut  Fandy Tjiptono (2001:4) “Kualitas adalah sesuatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi ”. Dalam hal ini yang berkaitan dengan kualitas 

yaitu pelayanan.  Pelayanan bisa berupa jasa dan produk. 

 Menurut Kotler (2001 : 23), “Kualitas pelayanan merupakan bentuk 

penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima (Perceived 

Service) dengan tingkat pelayanan yang diharapkan (Expected Service). 

Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang 
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diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. 

Kepuasan yang telah terbentuk dapat mendorong konsumen melakukan 

pembelian ulang dan nantinya akan menjadi pelanggan setia. Apabila kualitas 

pelayanan dan kepuasan konsumen telah tercapai, maka harapannya adalah 

terciptanya loyalitas pelanggan. 

Mengingat pentingnya letak lokasi usaha dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian di salah satu tempat usaha yaitu Dealer Panggung Motor Surakarta 

dengan judul: “PENGARUH LETAK LOKASI USAHA DAN KUALITAS 

PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI DEALER 

PANGGUNG MOTOR  SURAKARTA”.      

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

1. Sesuai dengan judul yang telah diajukan, penelitian ini hanya berkaitan 

dengan letak lokasi usaha, kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen di 

Dealer Panggung Motor  Surakarta. 

2. Pengamatan dan penelitian ini terbatas pada konsumen Dealer Panggung 

Motor  Surakarta. 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Dari pembatasan masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh letak lokasi usaha terhadap kepuasan konsumen di 

Dealer Panggung Motor  Surakarta?  
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2. Apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di 

Dealer Panggung Motor  Surakarta?  

3. Apakah ada pengaruh letak lokasi usaha dan kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen di Dealer Panggung Motor  Surakarta?  

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh letak lokasi usaha terhadap 

kepuasan konsumen di Dealer Panggung Motor  Surakarta.  

2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen di Dealer Panggung Motor  Surakarta.  

3.  Untuk mengetahui berapa besar pengaruh letak lokasi usaha serta kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Dealer Panggung Motor  

Surakarta.  

 

E. MANFAAT  PENELITIAN 

1. Bagi Perusahaan  

Diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi 

Dealer Panggung Motor  Surakarta untuk dapat lebih memperhatikan 

letak lokasi usahanya serta meningkatkan kualitas pelayanannya, karena 

kedua faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. Kepuasan konsumen sangat dibutuhkan karena untu 
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mendapatkan konsumen yang loyal dalam arti bisa menjadi pelanggan 

tetap.  

2. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman 

tentang pengaruh letak lokasi usaha dan kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen dan dapat mempraktekkan teori-teori yang selama 

ini sudah didapatkan di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya 

pada perusahaan sehingga apabila suatu saat mendirikan perusahaan 

sendiri sudah mempunyai modal yaitu pengalaman nyata yang sudah di 

jalani selama penelitian dan dapat memperbaiki pandangan peneliti untuk 

mengembangkan usahanya. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk dapat menambah 

pengetahuan dan sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk penelitian 

yang serupa serta juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk pihak yang ingin mendirikan suatu bisnis atau usaha. 

 

 

 

 

 

 

 




