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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Layanan sarana transportasi bagi masyarakat telah menjadi suatu 

kebutuhan yang utama. Kebutuhan yang dimaksud adalah bagaimana sebuah 

alat transportasi dapat membantu setiap aktivitas yang dilakukan masyarakat. 

Semakin banyaknya usaha akan menimbulkan persaingan yang dapat memacu 

kreativitas dan inovasi bagi para pengusaha agar lebih bisa meningkatkan 

kualitas produk yang dikelolanya. 

 Perusahaan harus berusaha keras untuk mempelajari dan memahami 

kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Dengan memahami kebutuhan, 

keinginan dan permintaan pelanggan, maka akan memberikan masukan 

penting bagi perusahaan untuk merancang strategi pemasaran agar dapat 

menciptakan kepuasan bagi pelanggannya (Kotler dan Armstrong, 2001). 

Definisi harga menurut Kotler dan Amstrong (2001:439) adalah sejumlah 

uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari seluruh nilai 

yang ditukar oleh konsumen atau manfaat-manfaat karena memiliki atau 

menggunakan produk atau jasa tersebut. Howkins Best dan Coney (2001:21) 

dalam mendefinisikan harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar untuk 

mendapatkan hak menggunakan suatu produk. Harga juga memainkan 

peranan yang penting dalam mengkomunikasikan kualitas dari jasa tersebut. 

Dengan kesediaan petunjuk-petunjuk yang bersifat nyata, konsumen 
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mengasosiasikan harga yang tinggi dengan tingkat kinerja suatu 

produk jasa yang tinggi pula. 

Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang dan jasa, setiap 

perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-

satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau 

pendapatan bagi perusahaan. Di samping itu, harga merupakan unsur bauran 

pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat dirubah dengan cepat 

(Tjiptono, 2008:151). 

Kualitas pelayanan juga menjadi salah satu kunci utama 

keberhasilan. Hal tersebut sepaham dengan pendapat kualitas pelayanan 

menurut Tjiptono (2005) dimana kualitas pelayanan adalah upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, 

keinginan dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan 

terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut (Band, 1991). Faktor 

yang paling penting untuk menciptakan kepuasan konsumen adalah kinerja dari 

agen yang biasanya diartikan dengan kualitas dari agen tersebut (Mowen,1995). 

Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan merupakan bagian dari 

pengalaman pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. 

Berdasarkan pengalaman yang diperolehnya, pelanggan memiliki 

kecenderungan untuk membangun nilai-nilai tertentu. Nilai tersebut akan 

memberikan dampak bagi pelanggan untuk melakukan perbandingan terhadap 
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kompetitor dari produk atau jasa yang pernah dirasakannya (Margaretha, 

2004). Apabila sebuah perusahaan memberikan produk atau jasanya yang 

berkualitas baik, maka diharapkan mampu memenuhi harapan pelanggan dan 

akhirnya mampu memberikan nilai yang maksimal serta menciptakan 

kepuasan bagi pelanggan dibanding kompetitor-kompetitor yang ada. 

Salah satu bisnis atau usaha yang juga merasakan ketatnya persaingan saat 

ini adalah bisnis bengkel motor. Persaingan yang semakin ketat tersebut 

ditandai dengan makin banyaknya bengkel-bengkel bermunculan di kota 

Surakarta. Pelayanan dan harga yang ditawarkan pun beraneka macam, 

dengan begitu akan menjadi ciri dan keunggulan tersendiri bagi setiap 

bengkel. Hal tersebut menuntut pihak pemilik atau pengelola bengkel untuk 

menciptakan strategi agar mampu bersaing dan unggul dibanding bengkel-

bengkel kompetitornya. Demikian juga halnya di bengkel Honda Cahaya Sakti 

Motor, dimana sebagai salah satu bengkel yang ada di kota Surakarta, juga 

memiliki strategi dan keunggulan yang berbeda dibanding pesaing yang ada. 

Melihat pentingnya kepuasan pelanggan, maka peneliti bermaksud 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH KUALITAS 

PELAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI 

BENGKEL HONDA CAHAYA SAKTI  MOTOR”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan sebagai 

berikut: 
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1. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan di 

Bengkel Honda Cahaya Sakti  Motor? 

2. Apakah Harga berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan di Bengkel 

Honda Cahaya Sakti  Motor? 

3. Apakah Kualitas Pelayanan dan Harga berpengaruh terhadap Kepuasan 

Pelanggan di Bengkel Honda Cahaya Sakti  Motor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan 

Pelanggan di Bengkel Honda CahayaSakti  Motor. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Harga terhadap Kepuasan Pelanggan di 

Bengkel Honda Cahaya Sakti  Motor. 

3. Untuk menganalisis apakah Kualitas Pelayanan dan Harga berpengaruh 

terhadap Kepuasan Pelanggan di Bengkel Honda Cahaya Sakti  Motor. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Pada penelitan ini diharapkan memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan pada pemilik Bengkel 

Honda Cahaya Sakti  Motor dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. 
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2. Manfaat Teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pemikiran 

serta referensi penelitian Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap kepuasan 

pelanggan. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam hal ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan 

dengan variable penelitian yaitu faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan dan harga terhadap 

kepuasan pelanggan. Selain itu berisi ringkasan hasil 

penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kerangka pemikiran, 

hipotesis, data dan sumber data, populasi dan sampel, 

teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, 

serta rencana analisis data. 

 

 



6 
 

  

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi deskripsi objek penelian, deskripsi 

responden beserta jawabannya, hasil penelitian dan 

pembahasan dari hasil yang di temukan. 

BAB V :  PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-

saran yang di perlukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 


