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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini perusahaan menghadapi persaingan yang semakin

kompetitif. Persaingan terjadi karena kualitas dan harga produk dari tiap-tiap

perusahaan relatif sama, sehingga memberikan kebebasan kepada konsumen

memilih dan menentukan produk yang akan dibeli. Perusahaan harus

mengembangkan strategi usahanya agar tetap eksis menghadapi persaingan

sehingga setiap perusahaan memiliki keunggulan bersaing untuk mencapai

target dan tujuan usaha yang telah direncanakannya.

Salah satu faktor keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan adalah

perusahaan memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan yang

memuaskan kepada konsumen. Dengan memberikan pelayanan yang baik

diharapkan dapat menumbuhkan kesetiaan pelanggan pada produk/jasa

perusahaan. Ini berarti kesempatan bagi perusahaan untuk mempertahankan

pelanggan yang memiliki loyalitas pada perusahaan. Pada pernyataan diatas

tentunya sudah diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, akan tetapi segala

hal yang dilakukan perusahaan tidak semuanya berhasil karena titik kepuasan

konsumen berbeda-beda. Oleh karena itu perusahaan harus mampu

memahami konsumennya agar bisa mencapai titik kepuasan.

Saat ini populasi berbagai merk sepeda motor di Indonesia semakin

meningkat. Menurut data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI),
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hingga bulan September 2010 penjualan motor mencapai 5,5 juta unit (AISI:

2010). Pada akhir tahun 2010 penjualan motor ditaksir mencapai 7,2 juta unit,

naik 33% dibanding tahun 2009 dan akan meningkat sekitar 12% - 15%

menembus 8 juta unit pada tahun 2011 (Rachman, 2010).

Jumlah sepeda motor yang beredar dengan pesat ini, tentunya diikuti

dengan pertumbuhan kebutuhan onderdil dan jasa servisnya. Kepadatan

aktivitas di jalan menuntut adanya kenyamanan dalam berkendara, untuk itu

kendaraan yang dipakai harus selalu dalam keadaan baik. Maka diperlukan

perawatan dan servis berkala bahkan diperlukan juga perbaikan-perbaikan

bagian yang rusak, untuk itu sangat dibutuhkan jasa bengkel motor. Sehingga

peluang usaha bengkel motor ini cukup prospektif.

Setia Masa Motor merupakan suatu usaha bengkel di Kota Malang yang

melayani penjualan suku cadang dan jasa servis berbagai merk sepeda motor.

Banyaknya populasi berbagai merk sepeda motor khususnya di Kota Malang,

diperlukan adanya suatu perawatan sepeda motor yang harus disediakan

setiap bengkel. Hal ini merupakan tolak ukur bagi Setia Masa Motor untuk

mengetahui kualitas layanan yang diberikan terhadap pelanggan yang ada atas

jasa servis sepeda motor. Saat ini Bengkel Setia Masa Motor menyediakan

penjualan suku cadang berbagai merk sepeda motor mulai dari suku cadang

kualitas resmi sampai kualitas biasa serta berbagai layanan yang diberikan

kepada konsumen.
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Tabel 1

Nama-Nama Pesaing Pada Bengkel Setia Masa Motor Malang

No. Nama Alamat
1. Unggul Makmur Motor Jl. S. Supriadi 63
2. Jaya Makmur Jl. S. Supriadi 35
3. ZEXMCC Jl. S. Supriadi 102
4. Setia Masa Motor Jl. S. Supriadi 65
5. Auto Mart Jl. S. Supriadi 30
6. Anugerah Motor Jl. S. Supriadi 14
7. ABEL Jl. S. Supriadi 73

Sumber: Hasil Survey Peneliti

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui adanya persaingan dalam usaha

bengkel terutama di obyek penelitian yang terdapat di jalan S. Supriadi.

Kondisi tersebut menjadikan suatu ancaman bagi perusahaan dalam hal ini

Setia Masa Motor dalam menjalankan aktivitas usahanya. Berdasarkan

kenyataan tersebut menjadi hal yang penting bagi pengelola Setia Masa Motor

untuk memberikan kualitas layanan kepada konsumen karena kualitas layanan

yang baik mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesuksesan suatu

perusahaan.

Tabel 2
Jumlah Konsumen Tahun 2010

No. Nama Jumlah
1. Unggul Makmur Motor 4.256
2. Jaya Makmur 4.098
3. ZEXMCC 3.823
4. Setia Masa Motor 4.491
5. Auto Mart 3.959
6. Anugerah Motor 3.644
7. ABEL 3.824

Sumber: Data Sekunder

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa Setia Masa Motor memiliki

jumlah pelanggan atau konsumen terbanyak dibandingkan dengan tempat
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jasa servis yang lain. Kenyataan tersebut dapat membuktikan bahwa selama

ini pihak pengelola mampu memberikan yang terbaik kepada konsumen

sehingga konsumen merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh pihak

pengelola. Adapun untuk mengetahui jumlah konsumen setiap bulannya

secara terinci dapat disajikan pada tabel 3.

Tabel 3
Jumlah Konsumen Pada Setia Masa Motor

Tahun 2010
No. Bulan Jumlah
1. Januari 371
2. Februari 360
3. Maret 359
4. April 369
5. Mei 367
6. Juni 363
7. Juli 372
8. Agustus 380
9. September 362
10. Oktober 389
11. November 398
12. Desember 401

Sumber: Setia Masa Motor Malang

Kepuasan konsumen atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan

akan di ketahui apabila melakukan suatu pengukuran dan pengujian terhadap

konsumen. Pelayanan di nilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat

memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Pengukuran kepuasan

konsumen merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang

lebih baik, lebih efesien dan lebih efektif.  Penggunaan kualitas layanan

sebagai alat ukur yang di harapkan sebuah perusahaan untuk mengetahui

tingkat kepuasan konsumennya. Dengan di ketahuinya hasil pengukuran

kepuasan konsumen perusahaan bisa mempersiapkan strategi yang nantinya
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akan di terapkan dalam rangka mempengaruhi dan memuaskan konsumen.

Parasuraman, Zeithmahl, dan Berry dalam Tjiptono dan Chandra (2005:132-

133) mengemukakan lima variabel utama kualitas layanan, yaitu: bukti

langsung (tangibles), kehandalan (reliability), tanggapan (responsiveness),

jaminan (assurance) dan perhatian (emphaty).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul

penelitian yaitu: ”Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap

Kepuasan Pelanggan Pada Bengkel Setia Masa Motor Malang”

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat

menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel-variabel yang meliputi bukti langsung (tangibles),

kehandalan (reliability), tanggapan (responsiveness), jaminan (assurance)

dan perhatian (emphaty) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan

pelanggan Bengkel Setia Masa Motor Malang.

2. Di antara variabel-variabel tersebut di atas variabel manakah yang

mempunyai kontribusi terbesar terhadap kepuasan pelanggan Bengkel

Setia Masa Motor Malang.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan yang akan dilakukan dapat lebih terfokus maka

penelitian ini hanya dibatasi mengenai variabel kualitas layanan menurut

Parasuraman, Zeithmahl, dan Berry dalam Tjiptono dan Chandra (2005:132-

133) yang meliputi: bukti langsung (tangibles), kehandalan (reliability),
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tanggapan (responsiveness), jaminan (assurance) dan perhatian (emphaty).

Dimana pada awalnya menurut Parasuraman et.al. (Tjiptono, 2005:271)

mengidentifikasi sepuluh dimensi pokok, yaitu reliabilitas, daya tanggap,

kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kredibilitas, keamanan,

kemampuan memahami pelanggan, dan bukti fisik.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1 Untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel-variabel bukti

langsung (tangibles), kehandalan (reliability), tanggapan

(responsiveness), jaminan (assurance) dan perhatian (emphaty)

terhadap kepuasan konsumen Bengkel Setia Masa Motor Malang.

2 Untuk mengetahui variabel yang mempunyai kontribusi terbesar

terhadap kepuasan pelanggan terhadap Bengkel Setia Masa Motor

Malang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Bengkel Setia Masa Motor Malang, hasil penelitian ini dapat

dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam

bidang pemasaran dalam usaha meningkatkan kepuasan pelanggan.

b. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan acuan atau

pembanding bagi peneliti selanjutnya dalam upaya untuk peningkatan

kepuasan pelanggan.


