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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Globalisasi ekonomi telah menciptakan lingkungan bisnis yang sangat 

berbeda dengan lingkungan bisnis yang telah dikenal sebelumnya. Pada saat 

ini Indonesia tengah menghadapi era pasar bebas di mana semua produk bebas 

keluar masuk negara tanpa adanya aturan tarif bea masuk dari masing-masing 

negara. Persaingan semakin ketat antar perusahaan menuntut setiap 

perusahaan untuk melakukan persaingan bisnis, agar bisa menguasai pasar. 

Perkembangan dunia usaha jasa saat ini mengalami peningkatan yang cukup 

pesat. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya usaha jasa yang berdiri, baik 

berskala kecil sampai besar. 

Bermunculannya berbagai usaha jasa akan menambah persaingan yang 

ketat. Masalah yang akan dihadapi perusahaan jasa adalah bagaimana 

memenangkan persaingan tersebut. Sebagai upaya untuk menghadapi 

persoalan tersebut, perlu sebuah strategi dalam pemasaran jasa sehingga 

mampu menciptakan pelanggan dan tertarik dengan pelayanan yang 

memuaskan dan bermutu tinggi. 

Penentuan strategi dalam pemasaran jasa akan mempengaruhi berhasil-

tidaknya tujuan akhir usaha jasa tersebut. Usaha jasa dalam menentukan 

strategi    pemasaran    yang    kurang    tepat    dapat     berakibat     kerugian,  



sebaliknya jika perusahaan tepat dalam memilih strategi pemasarannya, maka 

akan memperoleh keuntungan yang maksimum. Pemasaran juga merupakan 

fungsi untuk mengenali kebutuhan dan keinginan pelanggan, menentukan 

pasar sasaran mana yang dapat dilayani, serta merancang produk jasa dan 

program yang tepat untuk melayani pasar tersebut. 

Salah satu usaha jasa yang berkembang di Surakarta saat ini adalah 

menjamurnya dealer-dealer sepeda motor dan mobil yang berskala kecil, 

sedang dan besar yang bisa melayani pelanggan dalam jumlah yang diinginkan 

oleh konsumen. Berkembangnya usaha tersebut dipengaruhi oleh selera 

masyarakat yang semakin tinggi dan adanya tuntutan jaman yang semakin 

maju. Usaha jasa yang ikut meramaikan pasar I Kota Surakarta salah satunya 

adalah Dealer Sabar Motor yang melayani penjualan sepeda motor dan mobil 

segala merk dengan sistem cash ataupun kredit. 

Menurut Sghanaars dalam Tjiptono (1997: 24) pada dasarnya tujuan 

suatu bisnis adalah menciptakan pelanggan yang merasa puas. Menurut Kurtz 

dal Clow dalam Anwar (2003: 17) pelayanan jasa cenderung lebih sulit untuk 

dievaluasi sejauh tingkat kepuasan pemakai jasa tersebut. Terciptanya 

kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya 

hubungan antara perusahaan dengan pelanggan menjadi lebih dekat, kemudian 

memberikan dasar yang baik agar pembeli produk atau jasa tersebut atau 

terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut 

ke mulut yang menguntungkan, karena akan menimbulkan hubungan sebab 

akibat dengan bertambahnya tingkat keuntungan atau laba suatu perusahaan. 



Sedangkan menurut Kotler (1999: 40) kepuasan pelanggan merupakan tingkat 

perasaan setelah membandingkan kinerja yang ia rasakan dan harapannya. 

Jadi, tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang ia 

rasakan dengan harapan. 

Secara prinsip, ada tiga kunci memberikan pelayanan pelanggan yang 

unggul. Pertama, kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. Kedua, pengembangan data base yang lebih akurat daripada 

pesaing (mencakup data kebutuhan dan keinginan setiap segmen 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. Pengukuran kualitas pelanggan yang dijadikan acuan dalam riset 

pemasaran adalah model survqual yang dikemukakan oleh Parasuraman 

Zeithmal dan Berry (1998). Model servqual, mengidentifikasikan pelayanan 

yaitu bukti fisik (tangiable), kehandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance) dan perhatian (empathy). 

Dalam mengukur tingkat kepuasan pelanggan, harus mengetahui setiap 

persoalan yang timbul pada jasa, produk jasa dan seberapa jauh bisa 

memuaskan pelanggan sehingga menjadi loyal terhadap usaha jasa tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

MINAT PEMBELIAN PADA DEALER SABAR MOTOR SURAKARTA”. 



B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan 

pelanggan pada Dealer Sabar Motor di Surakarta? 

2. Faktor apa yang paling dominan dari dimensi kualitas pelayanan yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, maka penulis 

membatasi permasalahan tingkat kepuasan pada pelanggan. Penulis 

mengadakan penelitian  di tempat dan responden pada Dealer Sabar Motor  di 

Surakarta. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara tingkat  harapan pelanggan dengan 

kinerja terutama pada dimensi-dimensi pelayanan pada Dealer Sabar 

Motor di Surakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan 

pelanggan pada Dealer Sabar Motor di Surakarta. 

3. Untuk mengetahui dimensi kualitas pelayanan yang paling berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan.  



E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan memberikan manfaat: 

1. Bagi dealer 

Hasil penelitian dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan 

khususnya di bidang pemasaran dalam upaya meningkatkan pelayanan 

supaya pelanggan merasa puas serta untuk mempertahankan tingkat 

pelayanan yang menguntungkan di masa yang akan datang. 

2. Bagi peneliti 

Hasil penelitian dapat memberikan tambahan wawasan, 

pengetahuan pada masalah perilaku pelanggan.  

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Bab I   :   Pendahuluan  

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II :   Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan teori-teori yang memberikan dasar dan 

mendukung penyelesaian masalah dalam penyusunan skripsi 

antara lain tentang pemasaran dan konsep pemasaran, 

pemahaman konsep jasa, kualitas, dan kepuasan pelanggan. 

 

 



 Bab III :   Metode Penelitian 

Bab ini berisi mengenai kerangka pemikiran, hipotesis, 

instrumen pengumpulan data, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variable, instrumen 

penelitian, dan metoda analisis data. 

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum perusahaan, data yang 

diperoleh, analisis data, hasil analisis data dan pembahasan 

 Bab V : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran bagi 

perusahaan. 
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