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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan otomotif di Indonesia pada tahun ke tahun mengalami 

kemajuan yang pesat salah satunya mobil. Perusahaan-perusahaan mobil 

didunia selalu memproduksi mobil yang banyak untuk dipasarkan. Respon 

positif dari konsumen Indonesia membeli mobil sebagai transportasi dalam 

berpergian atau aktivitas sehari-hari. Semakin banyaknya masyarakat 

Indonesia membeli mobil, menjadikan peluang-peluang usaha baru seperti 

penyediaan jasa perawatan mobil (bengkel mobil). Persaingan usaha bengkel 

mobil di kota Surakarta semakin ketat, mereka bersaing untuk mendapatkan 

pelanggan demi kelancaran usaha bengkel mobil. Pelayanan dan kepuasaan 

pelanggan merupakan inti dari usaha bengkel mobil, pelayanan yang prima 

membuat pelanggan merasa puas atas kinerja bengkel mobil.  

Kualitas pelayanan yang baik dalam perusahaan, akan menciptakan 

kepuasaan pelanggan. Apabila pelanggan merasa puas dengan produk atau 

jasa yang diterimanya. Setelah konsumen merasa puas dengan produk atau 

jasa yang diterimanya konsumen akan membandikan pelayanan yang 

diberikan. Pelanggan akan membeli ulang serta memberilam rekomendasi 

kepada orang lain untuk membeli ke tempat yang sama.  
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Kejujuran merupakan suatu hal yang penting bagi usaha seperti 

penyedia jasa pelayanan yang diberikan kepada konsumen, ketika konsumen 

yang sedang melakukan perawatan mobil dalam pergantian onderdil mobil 

penyedia jasa harus menggantinya sesuai permintaan konsumen. Sementara 

memperluas pasar dengan mencari pelanggan baru, perusahaan tetap harus 

melindungi usahanya dari serangan pesaing-pesaing yang selalu ingin 

merebut pelangganya, kepuasaan pelanggan adalah awal menciptakan 

pelanggan (Soedjas, 2014). Perusahaan jasa yang baik harus memulai untuk 

memikirkan betapa pentingya pelayanan pelanggan secara lebih matang 

melalui kualitas pelayanan, bahwa pelayanan (kepuasan pelanggan) 

merupakan aspek vital bagi perusahaan dalam rangka bertahan dalam bisnis 

dan memangkan persaingan (Tjiptono, 2004). 

Bengkel Mobil Montercarlo salah satu bengkel yang menyediakan 

beberapa jasa servis seperti perawatan mobil, tune up, body repair, spooring 

balancing, overhaul, spare parts, painting, ganti oli, AC mobil, asesoris dan 

variasi. Dengan harga yang terjangkau serta memiliki teknologi  berkualitas. 

Bengkel  Mobil Montercarlo yang berada di Jalan Dr. Soepomo No. 6A 

Surkarta tempat yang strategi memudahkan pelanggan untuk melakukan 

perawatan mobil. 

Kondisi persaingan yang sangat kompetitif ini perusahaan jasa seperti 

bengkel mobil montercarlo seharusnya mulai menyadari betapa sentralnya 

peran pelanggan dalam bisnis mereka, bahwa pelangganlah yang jadi alasan 

keberadaan mereka. Oleh karena itu, banyak perusahaan mempertahankan 
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pasar mereka melalui program pengembangan kualitas  pelayanan dan 

kepuasan pelanggan. Perusahaan jasa seperti bengkel montercarlo seharusnya 

memiliki rancangan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

dipandang cukup penting untuk melakukan penelitian tentang “PENGARUH 

KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAAN PELANGGAN“ 

(Studi kasus pada Bengkel Mobil Montercarlo Group Surakarta) 

 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini akan berusaha mengkaji adanya pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasana pelanggan. Dengan demikian permasalahan 

yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Apakah ada pengaruh tangible, reliability, responsiveness, assurance, 

empathy terhadap kepuasaan pelanggan baik secara sendiri-sendiri atau secara 

bersama-sama? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah  : 

Untuk menganalisis pengaruh tangible, reliabilty, responsiveness, assurance, 

empathy terhadap kepuasaan pelanggan baik secara sendiri-sendiri atau secara 

bersama-sama. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan gambaran dan informasi yang berguna bagi perusahaan 

dalam melakukan kebijakan dan strategi pemasaran yang berkaitan dengan 

kualitas pelayanan dan kepuasaan. 

2. Bagi Peneliti lain 

Sebagai bahan refrensi dan informasi bagi peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut terutama yang berhubungan dengan 

kualitas pelayanan dan kepuasaan pelanggan. 

 

 


