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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan purna jual adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah 

penyerahan produk kepada konsumen atas pembeliannya, yang berlaku 

selama konsumen ada ikatan layanan atau hubungan dalam berbagai kegiatan 

layanan. (Philip Kotler; 2002: 508) Layanan purna jual adalah layanan yang 

diberikan perusahaan kepada seorang konsumen setelah terjadinya transaksi 

penjualan. Sedangkan menurut Hindle dan Thomas dalam Fandy Tjiptono 

(2008: 32) layanan purna jual adalah suatu layanan yang disediakan oleh 

produsen kepada konsumen setelah konsumen tersebut membeli produk dari 

perusahaan tersebut. 

Pelayanan purna jual merupakan rangkaian yang tak terpisahkan 

dalam pemasaran sebuah produk yang kadang diabaikan oleh produsen. Salah 

satu usaha perusahaan dalam meningkatkan penjualan produk adalah dengan 

memberikan pelayanan tambahan kepada pelanggan atau konsumen yang 

bertujuan untuk menambah  kepuasan konsumen terhadap produk yang 

mereka beli. Kotler (2001) mengungkapkan bahwa persaingan pada saat ini 

bukanlah apa yang dihasilkan oleh suatu pabrik atau berbagai perusahaan 

tetapi persaingan dari apa yang mereka tambahkan pada keluaran pabrik 

dalam bentuk kemasan, service, iklan, petunjuk bagi pelanggan, syarat 

penyerahan barang dan hal- hal lain yang bernilai bagai seorang konsumen. 

Siswanto (1998) mengungkapkan pelayanan purna jual sangat tepat untuk 
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diterapkan pada perusahaan transportasi seperti distributor kendaraan, bentuk- 

bentuk pelayanan purna jual yang dilaksanakan perusahaan adalah 

menyediakan suku cadang produk agar tidak menyulitkan konsumen akan 

suku cadang pengganti pada saat terjadi kerusakan, memberikan jaminan 

dalam hal perawatan dan pemeliharaan produk, menyediakan tenaga ahli 

untuk pemeliharaan produk dan pelayanan konsumen dalam hal perbaikan 

dan pemeliharaan produk. 

Layanan purna jual merupakan tanggung jawab penjual atas kualitas 

barang yang dijualnya yang dapat diberikan dalam bentuk konsultasi lanjutan 

atau garansi berupa penggantian barang rusak, pemeliharaan, penyediaan 

suku cadang dan sebagainya (Barata, 2004). Layanan purna jual menjadi 

suatu hal yang bermanfaat bagi perusahaan, hal ini dikarenakan dengan 

adanya layanan purna jual diharapkan dapat membuat loyal konsumen 

sehingga terjadinya hubungan yang ketidakpuasan konsumen akan 

memberikan dampak negatif bagi perusahaan, selain tidak akan adanya 

kepuasan dari konsumen, konsumen baru pun tidak akan tertarik untuk 

membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Kepuasan konsumen telah menjadi konsep sentral dalam wacana 

bisnis. Konsumen merupakan fokus utama dalam pembahasan mengenai 

kepuasan dan kualitas jasa. Untuk menciptakan kepuasan dalam benak 

konsumen, perusahaan harus mengetahui apa yang diharapkan oleh 

konsumennya. Kepuasan konsumen masih bersifat abstrak. Oleh karena itu, 

pelanggan memegang peranan cukup penting dalam mengukur kepuasan 
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terhadap produk maupun pelayanan yang diberikan perusahaan. Lupiyoadi 

dan Hamdani (2006:192), mengutip Kotler (1997) menyatakan bahwa 

kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil 

perbandingan atas kinerja produk/jasa yang di terima dan diharapkan. 

Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh dua faktor, yakni harapan 

konsumen akan kinerja sebuah produk/jasa, dan kenyataan yang mereka 

terima setelah mengkonsumsi produk/jasa tersebut. Konsumen akan merasa 

puas jika kinerja produk/jasa sama atau bahkan melebihi harapan semula. 

Sebaliknya, konsumen akan tidak puas jika kinerja produk/jasa tidak sesuai 

dengan harapannya. Menurut Kotler dan Amstrong (2004:10) kepuasan 

konsumen adalah tingkatan dimana anggapan kinerja (perceived 

performance) produk akan sesuai dengan harapan seorang pembeli. Jadi, 

kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atas kinerja dan harapan. Jika 

kinerja berada di bawah harapan maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja 

memenuhi harapan maka pelanggan akan puas atau merasa amat gembira. 

Perusahaan Yamaha adalah salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang sektor produksi otomotif yang salah satunya memproduksi 

kendaraan roda dua. Yamaha juga tidak terlepas akan persaingan yang 

semakin tajam khususnya dalam industri otomotif karena banyaknya 

perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk yang sejenis. Oleh karena 

itu dalam melaksanakan aktifitas penjualannya perusahaan harus dapat 

merancang srategi pemasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan 

perusahaan dalam meningkatkan pembelian konsumen terhadap produk 
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tersebut (www.yamaha-motor.co.id). Untuk layanan purna jual sendiri 

Yamaha dikenal mempunyai pelayanan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat 

dari banyaknya bengkel resmi yang dimiliki oleh Yamaha. Selain bengkel 

resminya, Yamaha juga dikenal dengan suku cadang motor yang cukup 

mudah didapat. 

Sentral Yamaha adalah Dealer Sepeda Motor Resmi Yamaha dan 

merupakan Sentral Dealer Yamaha di kota Malang selain melakukan 

penjualan disana juga melakukan pelayanan purna jual bagi kendaraan yang 

dijualnya. Layanan yang diberikan setelah pembelian sepeda motor Yamaha 

adalah garansi mesin selama tiga tahun, pemberian oli gratis 2 kali, dan servis 

gratis selama 4 kali. Sentral Yamaha Malang juga di dukung dengan bengkel 

resmi Yamaha untuk melakukan perawatan, perbaikan, penyediaan suku 

cadang, dan para mekaniknya pun telah di persiapkan dengan teknologi-

teknologi yang berkembang pada sepeda motor Yamaha dan bagi konsumen 

yang melakukan perbaikan atau perawatan sepeda motornya disediakan ruang 

tunggu yang nyaman dengan berbagai fasilitas seperti televisi, majalah, 

Koran, dll. Hal ini memicu dealer untuk memberikan pelayanan yang 

berkualitas dengan harapan konsumen memilih dan mengunakan sepeda 

motor Yamaha. Pelayanan purna jual merupakan bentuk jaminan dan 

tanggung jawab perusahaan kepada konsumen.  

Oleh karena itu hal ini menjadi pendorong penulis untuk melakukan 

penelitian pada sepeda motor Yamaha. Dari keterangan di atas maka penulis 

tertarik mengambil judul tentang ‘‘PENGARUH PELAYANAN PURNA 
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JUAL TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA DEALER 

SENTRAL YAMAHA MALANG”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perumusan masalah 

penelitiannya adalah: 

1. Apakah dimensi-dimensi pelayanan purna jual berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen pada Dealer Sentral Yamaha Malang? 

2. Di antara dimensi penyerahan, jasa konsultasi, perbaikan, jaminan, dan 

garansi manakah yang menpunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan 

konsumen pada Dealer Sentral Yamaha Malang? 

C. Batasan masalah 

Batasan masalah bertujuan untuk mempermudah dan memperjelas 

pemahaman dari penulis. pada penulisan ini penulis membatasi permasalahan 

pada variabel pelayanan purna jual yang terdiri dari penyerahan, jasa 

konsultasi, jaminan, perbaikan, dan garansi.  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh dimensi-dimensi pelayanan purna jual 

terhadap kepuasan konsumen pada Dealer Sentral Yamaha Malang 

b. Untuk mengetahui dimensi pelayanan purna jual yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen pada Dealer Sentral 

Yamaha Malang 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Secara Teoritis 

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk melengkapi 

bahan referensi penelitian selanjutnya dalam rangka menambah 

pengetahuan sehingga berguna untuk pengembangan ilmu terutama 

pelayanan purna jual terhadap kepuasan konsumen. 

b. Kegunaan Secara Praktis 

Kegunaan praktis penelitian ini adalah dapat memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam bagi manajer dealer tentang 

pelayanan purna jual yang meliputi penyerahan, jasa konsultasi, 

jaminan, perbaikan, dan garansi dalam kaitan dengan pengaruhnya 

terhadap kepuasan konsumen.   

 

 


