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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi ini, kualitas dipandang sebagai salah satu  alat untuk 

mencapai keunggulan kompetitif, karena kualitas merupakan  salah satu faktor 

utama yang menentukan pemilihan produk dan jasa  bagi konsumen. Kepuasan 

konsumen akan tercapai apabila kualitas produk dan jasa yang diberikan sesuai 

dengan kebutuhannya. 

Perkembangan dan peningkatan jasa pelayanan perusahaan semakin 

menjadi perhatian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketatnya persaingan yang 

terjadi di antara sekian banyak perusahaan.Sekarang ini semakin banyak 

perusahaan berkembang, maka persaingan pun akan semakin menjadi lebih ketat. 

Dalam kondisi persaingan yang ketat seperti ini, hal utama yang harus 

diperhatikan dan diprioritaskan adalah kepuasan, supaya pelanggan dapat 

bertahan, dapat bersaing dengan pesaing yang lain dan dapat menguasai pangsa 

pasar. Dalam keadaan seperti ini, salah satu cara untuk memenangkan persaingan 

adalah dengan meningkatkan pelayanan sebaik mungkin, serta memberikan 

kinerja yang semaksimal mungkin sehingga konsumen akan merasa puas dan 

perusahaan akan tetap bertahan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempunyai 

keunggulan tersendiri terutama dalam memuaskan pelanggan. Apabila pelanggan 
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tidak merasa puas terhadap suatu pelayanan yang di berikan maka pelayanan 

tersebut dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. 

Persaingan yang semakin ketat terjadi di dalam dunia otomotif khususnya 

produk sepeda motor karena produk ini merupakan alat transportasi darat yang 

paling dominan yang dimiliki dan dibutuhkan oleh masyarakat. Memang tidak 

mudah menjadi yang terbaik, selain harus menyediakan kualitas terbaik juga ada 

factor pola perilaku konsumen yang tidak mudah ditebak, apalagi di Indonesia 

yang terdiri dari banyak pulau, sehingga memiliki ragam pola perilaku yang 

berbeda pula. 

Kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk 

menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan 

seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan 

dan kebutuhan seorang pelanggan. Dengan demikian, perusahaan dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan dimana perusahaan memaksimumkan 

pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan pengalaman 

pelanggan yang kurang menyenangkan (Tjiptono, 1996). 

Untuk dapat bersaing dan mempertahankan bisnis perekonomian dijaman 

sekarang perusahaan harus dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan 

juga yang terpercaya yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan bagi 

konsumen. Pelayanan yang berkualitas akan mempengaruhi tindakan konsumen 

berikutnya. Jika konsumen merasa puas terhadap layanan yang diberikan maka 

konsumen akan percaya dan setia dengan perusahaan tersebut. Sedangkan kualitas 
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layanan yang kurang baik akan sangat mudah membuat konsumen beralih 

keperusahaan lain. 

Sehingga dapat dikatakan kualitas layanan merupakan faktor yang penting 

dalam mempertahankan konsumen, adapun variabel-variabel yang termasuk 

didalamnya adalah kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), 

jaminan (asurance), empati (empathy), bukti fisik (tangible). (Tciptono,2007:33). 

Variabel-variabel tersebut merupakan variabel utama dalam mengukur kepuasan 

konsumen. Kepuasan konsumen merupakan hasil perbandingan jasa yang 

didapatkan dengan harapan konsumen. 

Jasa layanan pada bengkel motor antara lain: servis, ganti oli,spare part 

dan aksesoris motor.Kunci sukses agar pelanggan memilih jasa layanan bengkel 

adalah dengan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kepuasan tersebut dapat 

dicapai melalui pemberian layanan dan dukungan yang optimal kepada pelanggan. 

Pemberian layanan dan dukungan yang optimal itu dapat diberikan kepada 

pelanggan melalui pemberian layanan yang cepat sehingga pelanggan tidak perlu 

menunggu lama di bengkel, keramahan karyawan dalam melayani pelanggan, dan 

pemberian saran - saran perawatan mesin kepada pelanggan. Pelanggan yang puas 

akan loyal dan menceritakan kebaikan bengkel kepada orang lain, sehingga dapat 

menambah jumlah pelanggan bengkel. Jumlah pelanggan sangat besar 

pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup perusahaan yang bergerak dalam 

bidang penjualan jasa, karena bagi perusahaan jasa, pelanggan merupakan sumber 

pemasukan. Semakin banyak pelanggan, maka semakin besar pemasukan yang 

dapat diraih perusahaan, sebaliknya semakin sedikit pelanggan, maka semakin 
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sedikit pula pemasukan yang dapat diraih perusahaan. Kepuasan pelanggan adalah 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia 

rasakan dibandingkan dengan harapannya. 

Berdasarkan latar belakang maka peneliti mengambil judul : 

ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN 

KONSUMEN DI BENGKEL INDAH JAYA DI SRAGEN  

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah kualitas layanan yang terdiri atas reliability, responssive, 

assurance, empathy, dan tangible secara signifikan berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen bengkel Indah Jaya di Sragen ? 

2. Variabel manakah yang paling dominan pengaruhnya  terhadap kepuasan 

konsumen bengkel Indah Jaya di Sragen? 

C. Tujuan Penelitian 

  1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan yang terdiri atas reability, 

responssive, assurance, empathy, dan tangible secara signifikan terhadap 

kepuasan konsumen bengkel indah jaya di Sragen 

  2. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

kepuasan konsumen bengkel Indah Jaya di Sragen  
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D. Manfaat Penelitian 

     1. Bagi pihak Bengkel  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu dasar 

pertimbangan dalam menentukan langkah dan kebijakan perusahaan 

khususnya dalam penentuan strategi pemasaran sehingga kepuasan akan 

meningkat. 

     2. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi penelitian 

lebih lanjut yang meneliti tentang kualitas layanan yang terdiri dari 

Reliability (keandalan), Responsive (daya tanggap), Assurance (jaminan), 

Empathy (empati), dan tangible. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara  garis besar, penelitian ini  akan dituangkan ke dalam lima bab dengan 

sistematika sebagai berikut.  

BAB I    :    PENDAHULUAN.  

Dalam bab pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang  

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II   :   TINJAUAN PUSTAKA.   

Tinjauan pustaka menjelaskan tentang landasan teori dalam 

penelitian ini, yaitu mengenai pengertian pemasaran, manajemen 
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pemasaran, konsep pemasaran, jasa, klasifikasi jasa, karakteristik jasa, 

pemasaran jasa, kualitas pelayanan, pengukuran dan penilaian 

kualitas pelayanan  , kepuasan pelanggan, .  konsep kepuasan 

pelanggan, pengukuran kepuasan konsumen, faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen, serta teori-teori relevan dan 

penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. 

BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN.  

Dalam bab metodologi penelitian ini menjelaskan jelaskan 

mengenai kerangka pemikiran, hipotesis, data dan sumber data, 

teknik pengumpulan populasi, sampel, teknik sampling, data 

definisi operasional, dan analisis data.   

BAB IV :   PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek 

penelitian, diskripsi data, analisis data, pembahasan, serta hasil 

penelitian 

BAB V:   PENUTUP.  

Dalam  bab  ini  penulis  akan  memberikan  kesimpulan  berdasarkan 

penelitian dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


