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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan dan perubahan zaman yang semakin pesat ini menjadikan 

perusahaan-perusahaan besar maupun kecil saling berlomba-lomba dalam 

bersaing untuk menjadi yang terbaik sehingga manjadikan persaingan bisnis 

yang semakin ketat. Salah satunya perusahaan yang bergerak di bidang otomotif 

yang selalu inovatif dalam menciptakan suatu produk. Dalam kehidupan alat 

transportasi sangat dibutuhkan manusia dalam melakukan aktifitas dan kegiatan 

sehari-hari. Salah satu industri bisnis yang bergerak di bidang otomotif terbesar 

yaitu toyota, dalam International Organiation of Motor Vehicle Manufacturers 

(OICA) menempatkan Toyota dalam urutan pertama, tahun 2010 tercatat 

memproduksi 8.557.351 unit motor berbagai jenis.  

Tabel 1.1 Rangking Produksi Kendaraan Bermotor Dunia Tahun 2010 

Rank Group Total Cars LVC HCV Heavy Bus 

1 Toyota 8,557,351 7,267,535 1,080,357 204,282 5,177 

2 G.M. 8,476,192  6,266,959 2,197,629 1,175 10,429 

3 VOLKSWAGEN 7,341,065  7,120,532 220,533   

4 HYUNDAI 5,764,918 5,247,339  393,701  123,878 

5 FORD 4,988,031  2,958,507 1,962,734  66,790 

Sumber: OICA correspondents’ survey 

Banyak sekali perusahaan pesaing yang ingin menjadi yang terbaik, maka 

dari itu dibutuhkan kejelihan berupa kemampuan pihak perusahaan dengan 

menjaga kualitas dan produk tersebut. Penguna 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 dalam satu keluarga mempunyai tidak 

kurangnya lebih dari satu kendaraan dalam setiap rumah. Tetapi menurut badan 

statistik yang ada survei menemukan bahwa kepemilikan mobil di Indonesia 

dibanding dengan negara lain masih sangat kecil sehingga berpotensi akan terus 
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bertambah. Tercatat pada situs resmi badan statistik kepemilikan mobil pribadi 

pada tahun 2018 sekitar 16.440.987 unit. 

 Maka dari itu para pelaku bisnis usaha otomotif berlomba-lomba dalam 

mencari peluang di bisnis otomotif ini, dengan melihat banyaknya pengguna 

kendaraan yang ada dan tingkat kebutuhan perawatan kendaraan yang semakin 

meningkat, para pelaku bisnis berusahan menciptakan bengkel-bengkel otomotif 

modern dengan memperhatikan kemajuan perbaikan teknologi dan keinginan 

pengguna untuk mendapatkan pangsa pasar yang memenuhi pada era bisnis. 

Mengedepankan kualitas pelayanan bagi para pengguna kendaraan dalam 

memenuhi kebutuhan perawatan kendaraan dalam suatu bisnis jasa seperti 

bengkel secara tidak langsung dapat memberikan kepuasan kepada konsumen, 

sebab dengan mengedepankan kualitas pelayanan maka konsumen pun merasa 

diperhatikan. Karakteristik yang paling penting dari layanan, dan mungkin satu-

satunya yang benar-benar unik, adalah kenyataan bahwa layanan adalah proses, 

bukan hal-hal. Karakteristik lain seperti fakta bahwa konsumsi dan produksi 

yang sebagian kegiatan simultan dan bahwa pelanggan berpartisipasi dalam 

proses produksi layanan tindak dari karakteristik proses (Grönroos, 2001). 

Kualiatas sendiri adalah kondisi yang berpengaruh pada produk, jasa, manusia 

yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono,2001). Sehingga kualitas 

pelayanan diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta penyampaian dalam pemenuhan harapan konsumen. Service 

quality (kualitas pelayanan) dapat diketahui dengan cara membandingkan 

presepsi para konsumen atas pelayanan yang telah mereka terima. Kualitas 

pelayanan sendiri dapat dibilang baik dan memuaskan apabila jasa yang diterima 

konsumen melebihi atau melampaui harapan yang di inginkan, sebaliknya 

apabila jasa yang diterima tidak dapat memenuhi harapan maka kualitas 

pelayanan belum belum dapat dikatakan baik. 

Dalam melancarkan pemenuhan kepuasan atau harapan konsumen 

pengkajian ini dilakukan dengan menganalisisi mengenai harapan konsumen 

dengan apa yang dirasakan oleh konsumen tersebut. Penelitian ini dilakukan di 

bengkel carfix majapahit yang berada di Semarang. Penelitian ini juga 
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diharapkan dapat memberikan perbaikan dalam analisis pengaruh kepuasan 

konsumen terhadap jasa yang diberikan oleh pihak bengkel carfix. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk melihat 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada bengkel carfix. 

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 

2. Apakah pelayanan di bengkel carfix sudah memuaskan. 

3. Perbaikan apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan 

terhadap pelanggan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap bengkel carfix 

majapahit berdasarkan lima dimensi servqual. 

2. Untuk mengukur pengaruh lima dimensi servqual terhadap kepuasan 

konsumen. 

3. Untuk memberikan usulan perbaikan dalam peningkatan kepuasan 

pelanggan berdasarkan perhitungan Gap 5 SERVQUAL. 

 

1.4 Batasan Masalah  

Batasan masalah penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini dilakukan di Bengkel CARFIX Majapahit Semarang  

2. Pengolahan data menggunakan bantuan software SPSS  

3. Sasaran Pengumpulan data hanya pelanggan CARFIX majapahit Semarang 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis  
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a. Mampu menerapkan metode Service Quality sebagai alat bantu dalam 

menganalisa kepuasan konsumen di bengkel carfix. 

b. Mengetahui faktor-faktor kepuasan konsumen dan faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen. 

2. Bagi Perusahaan  

a. Sebagai bahan pendukung ataupun sebagai referensi bagi perusahaan 

dalam melakukan perbaikan. 

b. Menjadikan manfaat sebagai koreksi pelayanan service terhadap 

kepuasan konsumen. 

3. Bagi Akademisi 

Menjadikan referensi penelitian mendatang tentang metode service quality.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan memuat isi karya tulis secara berurutan sehingga 

permasalahan yang akan dibahas akan terlihat dengan jelas. Sistematika 

penuliasan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan kondidi-kondisi umum yang menjadi latar 

belakang dilakukannya penelitian sehingga dapat dirumuskan 

beberapa masalah yang menjadi pertanyaan yang mendasar pada 

penelitian ini. Selanjutnya dijabarkan rumusan-rumusan masalah serta 

tujuan penelitian yang konkrit. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini terdapat teori-teori dan tinjauan pustaka yang 

mendukung penelitian seperti teori tentang kepuasan pelanggan dan 

pemaparan tentang metode SERVQUAL (service quality).  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini ditulis dengan metode-metode pengumpulan data yang 

memberikan gambaran secara umum, jenis data, dan teknik 

pengumpulan serta pengolahan data yang telah didapatkan selama 

penelitian. 

 



5 

 

 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data dan analisisi serta acuan 

perbaikan berdasarkan prioritas yang dapat di pertimbangkan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat 

diberikan 


