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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan dan perubahan zaman yang semakin pesat ini menjadikan 

perusahaan-perusahaan besar maupun kecil menjadikan persaingan yang 

begitu ketat. Salah satunya perusahaan yang bergerak dibidang otomotif. 

Sudah menjadi hal yang lazim dalam kehidupan alat transportasi sangat 

dibutuhkan dalam membantu untuk manusia melakukan aktifitas dan 

kegiatan. Industri bisnis Toyota merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang otomotif, banyak sekali perusahaan pesaing dan maka dari itu 

dibutuhkan kejelian berupa kemampuan pihak perusahaan dengan menjaga 

kualitas dari produk tersebut. Pengguna kendaraan pun cukup banyak terlihat 

dari pengguna di Indonesia hampir mayoritas atau sebagian besar telah 

menggunakan dan mempunyai alat transportasi pribadi berupa kendaraan. 

Dapat diketahui bahwa setiap orang ataupun satu keluarga mempunyai tidak 

kurangnya lebih dari satu kendaraan dalam setiap rumah. Maka dengan itu 

para pelaku bisnis usaha otomotif harus berlomba-lomba dalam melakukan 

pemeliharaan atau servis kendaraan bermotor menjadikan kepentingan karena 

demi mencapainya konsumen yang mendapatkan kepuasan demi kenyamanan 

dan kelancaran kendaraanya dan perusahaan yang bergerak diotomotif pun 

sangat harus memperhatikan kemajuan-kemajuan perbaikan teknologi guna 

mendapatkan pangsa pasar yang memenuhi pada era bisnis. 

 Mengedepankan kualitas pelayanan pada kendaraan studi kelayakan 

secara tidak langsung dapat memberikan kepuasan kepada konsumen, sebab 

dengan mengedepankan kualitas perbaikan dalam suatu alat maka konsumen 

pun merasa diperhatikan. Kualitas sendiri adalah kondisi yang berpengaruh 

pada produk, jasa, manusia yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 

2001). Sehingga kualitas pelayanan diartikan sebagai upaya pemenuhan 
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kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketetapan penyampaiannya dalam 

mengimbangi harapan konsumen. Service quality (kualitas pelayanan) dapat 

diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas 

pelayanan yang nyata-nyata mereka terima. Kualitas pelayanan sendiri di 

persepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan 

konsumen, sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah dari harapan 

makan kualitas pelayanan dirasa belom memuaskan. 

 Demi melancarkan kepuasan konsumen pengkajian ini dilakukan dengan 

menganalisis gap 5 yaitu mengenai harapan konsumen dengan yang 

dirasakan oleh konsumen tersebut. Penelitian ini dilakukan di PT. Nasmoco 

Bengawan Motor, Dealer Toyota yang berada di Jl. Slamet Riyadi 558 

Surakarta. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan perbaikan 

dalam analisis pengaruh kepuasan konsumen terhadap jasa servis Daeler 

Toyota yang dilaksanakan penelitian ini di PT. Nasmoco Bengawan Motor 

Surakarta. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk melihat 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada PT. Namoco 

Bengawan Motor. Maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Variabel-variabel apa saja yang digunakan untuk mengukur kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen berdasarkan lima dimensi 

Servqual dan bagaimana urutan Gap nya? 

2. Bagaimana pengaruh lima dimensi Servqual terhadap kepuasan 

konsumen? 

3. Bagaimana pengaruh lima dimensi Servqual bila digabungkan terhadap 

kepuasan konsumen? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen berdasarkan lima 

dimensi Servqual dan menggetahui urutan gap nya. 

2. Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh lima dimensi Servqual terhadap 

kepuasan konsumen di PT. Nasmoco Bengawan Motor. 

3. Untuk mengetahui seberapa pengaruh lima dimensi Servqual bila 

digabungkan dengan kepuasan konsumen di PT. Nasmoco Bengawan 

Motor. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

a. Mampu menerapkan metode Service Quality dengan sebagai alat 

bantu untuk menganalisa kepuasan konsumen di PT. Nasmoco 

Bengawan Motor. 

b. Mengetahui faktor-faktor kepuasan konsumen dan faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Sebagai bahan pendukung ataupun sebagai referensi bagi perusahaan. 

b. Menjadikan manfaat sebagai koreksi pelayanan service terhadap 

kepuasan konsumen. 

3. Bagi Akademisi 

Menjadikan referensi guna penelitian mendatang mengenai service 

Quality yang dapat bermanfaat dikemudian hari. 
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1.5 Batasan Masalah 

Agar dalam pemecahan permasalahan pada penelitian ini tidak terlalu 

meluas maka perlu diadakanya pembatasan masalah dalam ruang lingkup 

pembahasannya, yaitu antara lain; 

1. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Nasmoco Bengawan Motor Surakarta. 

2. Penelitian ini dilaksanakan dengan bertitik fokus kepada kepuasan 

konsumen pada proses service mobil yang ada di PT. Nasmoco Bengawan 

Motor Surakarta. 

3. Menganalisa bagaimana pengaruh-pengaruh kepuasan konsumen di PT. 

Nasmoco Bengawan Motor. 

4. Analisa Service Quality atau gap analisis bertitik fokus kepada gap 5 yaitu 

yang dirasakan konsumen dengan harapan konsumen, menurut 

Parasuraman, Berry dan Zeithaml (1990) gap 5 merupakan gap yang 

terpenting. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan memuat isi karya tulis secara berurutan sehingga 

permasalahan yang dibahas akan terlihat dengan jelas. Sistematika penulisan 

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sabagai berikut; 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan secara umum latar belakang masalah, 

tujuan, ruang lingkup permasalahan.  

Bab II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan teori yang mendukung penelitian. Teori yang 

akan di kemukakan adalah Service Quality yang akan dilakukan 

guna untuk mengkaji kepuasan konsumen di PT. Nasmoco 

Bengawan Motor Surakarta yang akan meminta keterangan dari 

pihak konsumen demi terciptanya kepuasan konsumen yang 

diinginkan para pengguna jasa service. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan gambaran struktur tahapan- tahapan proses 

pelaksanaan penelitian berbentuk flow chart dan penjelasanya 

membahas tentang tahapan yang terjadi dan penyelesaian masalah 

sesuai dengan permasalahan yang ada di studi literatur, studi 

lapangan, perumusan masalah, tujuan penelitian, penyebaran 

kuesioner terhadap konsumen, proses perhitungan, analisis data, 

sampai dengan kesimpulan dan saran. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai pengumpulan data dan proses 

langkah pengerjaan dengan menggunakan metode service quality. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan terhadap permasalahan yang 

telah dibahas dan memberi saran yang bermanfaat. 

 


