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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi saat ini perusahaan dituntut untuk meningkatkan 

pelayanan secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

Perubahan teknologi dan arus informasi yang semakin maju telah mendorong 

perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal ini dapat dilihat dari ketatnya 

persaingan yang terjadi di antara sekian banyak perusahaan.  

Semakin banyak perusahaan yang berkembang, maka persaingan pun 

akan semakin menjadi lebih ketat. Dalam kondisi persaingan yang ketat 

seperti ini, hal utama yang harus diperhatikan dan diprioritaskan adalah 

memuaskan konsumen, supaya konsumen dapat bertahan dan perusahaan 

dapat bersaing dengan pesaing yang lain serta dapat menguasai pangsa pasar. 

Dalam keadaan yang seperti ini, salah satu cara untuk memenangkan 

persaingan adalah dengan meningkatkan pelayanan dengan sebaik mungkin, 

serta memberikan kinerja yang semaksimal mungkin sehingga konsumen 

akan merasa puas dan perusahaan akan tetap bertahan. Oleh sebab itu, 

perusahaan harus memiliki keunggulan terutama dalam memuaskan 

pelanggan. Apabila pelanggan tidak merasa puas terhadap suatu pelayanan 

yang di berikan maka pelayanan tersebut dipastikan tidak efektif dan tidak 

efisien.  
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Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan disertai pertumbuhan 

ekonomi menyebabkan kebutuhan akan kendaraan sebagai alat transportasi 

semakin meningkat. Kebutuhan yang dimaksud adalah bagaimana sebuah alat 

transportasi tersebut mampu membantu setiap aktivitas yang dilakukan oleh 

masyarakat. Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang 

banyak digunakan di Indonesia sehingga berbagai perusahaan mulai melirik 

bisnis jasa tersebut. 

Dan saat ini fungsi sepeda motor tidak hanya sebagai alat transportasi 

untuk melakukan setiap aktivitas, faktor kenyamanan dalam berkendara 

sekarang menjadi perhatian penting konsumen seiring berkembangnya ilmu 

dan teknologi. Untuk itulah secara tidak langsung konsumen juga 

membutuhkan sarana dan prasarana untuk merawat maupun memperbaiki 

kendaraannya supaya sepeda motor menjadi nyaman dikendarai dan tidak 

kalah dengan produk baru. 

Seiring berjalan waktu, bisnis usaha servis motor  menjadi semakin 

maju pesat sebagaimana dapat dilihat banyaknya penyedia jasa servis motor 

seperti dealer resmi yang bekerjasama dengan merk-merk sepeda motor 

tertentu maupun bengkel-bengkel yang juga menyediakan pelayanan servis 

motor mengakibatkan adanya persaingan untuk mendapatkan konsumen.  
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Yesenia dan Siregar (2014) mengemukakan bahwa persaingan antar 

perusahaan pada masa kini bukan lagi berorientasi pada cara meningkatkan 

volume penjualan tetapi lebih berorientasi bagaimana memuaskan kebutuhan 

pelanggan dan menciptakan loyalitas. Persaingan yang terjadi bukan saja dari 

sisi teknologi yang digunakan untuk servis, tetapi juga persaingan dalam 

memberikan pelayanan jasa servis motor yang berkualitas yang mampu 

membuat konsumen menjadi puas.  

Menurut Parasuraman,dkk (1988) dalam Lupiyoadi (2013: 216-217) 

kualitas pelayanan dapat dilihat dari lima dimensi antara lain: bukti fisik 

(tangibles), reliabilitas (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance), dan empati (empathy). 

Kualitas pelayanan servis sepeda motor dicerminkan sebagai 

pelayanan jasa servis yang dilakukan secara berkala, hal ini dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen sebagai pemakai sepeda motor. Para 

pebisnis sebaiknya dapat melihat kebutuhan dan keinginan pelayanan lebih 

baik yang bertujuan untuk memberikan rasa puas ke pelanggan (Mohamad, 

2011). Menurut Kotler dan Keller (2007:177) Kepuasan pelanggan adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan 

kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang 

diharapkan. Jika kinerja (hasil) berada di bawah harapan, pelanggan akan 

merasa tidak puas. Jika kinerja (hasil) memenuhi harapan, pelanggan akan 

merasa puas. Jika Kinerja (hasil) melebihi harapan, pelanggan akan merasa 

amat puas atau senang. 
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Viona Aprilya (2013) dalam penelitian berjudul “Pengaruh Dimensi 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan J.Co Cabang Padang.” 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati 

(emphaty) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Variabel bukti fisik (tangible) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

Syarief Farisman, Budhi Satrio (2013) dalam penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen Federal 

Internasional Finance Pos Tandes Surabaya.” Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel tangible, reliability, responsiveness, assurance, 

dan empathy berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Catrin Novrista Harni, Fivi Rahmatus Sofiah (2013) dalam penelitian 

berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Pada PT. PLN (Persero) Area Lubuk Pakam.” Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel assurance dan emphaty berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan variabel tangible, reliability, 

responsiveness tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Bindi Febry Idham (2013) dalam penelitian berjudul “Pengaruh 

Dimensi Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah Dengan Implikasi 

Loyalitas Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang 

Kertajaya Surabaya.” Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

reliability, responsiveness, tangible berpengaruh signifikan terhadap 
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kepuasan, namun assurance dan empati tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan, dan kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. 

Rochyan Ridlo Rien Rizqy, Moh. Mukeri Warso, Aziz Fathoni, 

(2016) dalam penelitian berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Konsumen (Studi Kasus pada Konsumen PT. Graha Service 

Indonesia Cabang Semarang)”. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan 

reliability variabel berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dan 

variabel tangible, responsiveness, assurance dan empati tidak berpengaruh 

pada kepuasan pelanggan. 

Asad Ilyas, Noman Arshed dan Talat Hussain, (2016) dalam 

penelitian berjudul “Service Quality and Customer Satisfaction: a Study on 

Islamic Banks of Pakistan”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dimensi responsiveness, reliability dan assurance berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan dan dimensi tangibles dan empathy tidak berpengaruh 

pada kepuasaan pelanggan. 

Dealer Putra Utama Motor Sukoharjo yang berada di Jl. Slamet 

Riyadi No. 21 (sebelah selatan Proliman) Sukoharjo merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang pelayanan jasa salah satunya yaitu pelayanan servis 

motor. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pula pesaing di daerah 

kota Sukoharjo. 

Mengingat kondisi demikian perlu adanya penelitian kualitas 

pelayanan servis motor pada dealer Putra Utama Motor Sukoharjo, sehingga 

dapat diidentifikasi adakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasaan 
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pelanggan dan dimensi kualitas pelayanan manakah yang paling dominan 

dalam memberikan pengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen dalam 

melakukan servis motor pada dealer Putra Utama Motor Sukoharjo sebagai 

upaya peningkatan kualitas pelayanan servis motor pada dealer Putra Utama 

Motor Sukoharjo.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul  “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Servis Motor Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Dealer Putra Utama 

Motor Sukoharjo”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah dimensi kualitas pelayanan (tangible, reliability, responsiveness, 

assurance, dan emphaty) mempengaruhi kepuasan konsumen dalam 

melakukan servis motor di dealer Putra Utama Motor Sukoharjo? 

2. Dari dimensi kualitas pelayanan, dimensi manakah yang paling dominan 

dalam memberikan pengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen dalam 

melakukan servis motor di dealer Putra Utama Motor Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk menganalisis apakah dimensi dalam kualitas pelayanan dalam 

melakukan servis motor (tangible, reliability, responsiveness, assurance, 

dan emphaty)  berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

2. Untuk menganalisis dimensi mana yang paling dominan mempengaruhi 

kepuasan konsumen dalam melakukan servis motor di Dealer Putra 

Utama Motor Sukoharjo. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis 

maupun praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

perkembangan ilmu ekonomi khususnya di bidang ekonomi 

manajemen. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan acuan untuk 

penelitian selanjutnya atau dapat dikembangkan lagi dengan variabel 

sejenis atau variabel yang lebih kompleks. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk 

lebih memahami kepuasan konsumen sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan guna memperoleh kepuasan konsumen yang lebih 

optimal. 
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b. Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan 

untuk lebih memahami kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam pembacaan, secara umum penelitian ini 

akan dibuat dalam 5 bab, yang terdiri dari : 

BAB I : Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian, seperti pengertian 

kualitas pelayanan dan dimensi kualitas pelayanan (service quality), 

pengertian kepuasan pelangggan, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, 

dan hipotesis. 

BAB III : Metode Penelitian 

Berisi tentang jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, desain pemgambilan 

sampel, metode analisis data. 

BAB IV : Hasil dan Pembahasan 

Berisi tentang sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan, 

produk pemasaran, karakteristik responden, analisis data dan pembahasan. 

BAB V : Penutup 

Berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian dan saran. 


