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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan jasa transportasi yang terjadi selalu diikuti dengan 

dengan adanya perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang akan 

digunakan oleh masyarakat. Terjadinya kenaikan jumlah atau volume 

kendaraan juga diakibatkan dengan adanya peningkatan aktivitas yang 

dilakukan masyarakat. Semakin meningkatkan jumlah kendaraan bermotor 

memberikan dukungan atas perkembangan dari perusahaan-perusahaan jasa 

yang bergerak dalam bidang pembiayaan pembelian sepeda motor dengan 

berbagai kemudahan persyaratan yang diberikan. Perusahaan jasa pembiayaan 

atau perkreditan motor terus mengalami perkembangan, kondisi tersebut 

terkait secara langsung dengan adanya peningkatan taraf hidup dan kebutuhan 

akan produk. Dukungan dengan adanya kemajuan perekonomian 

mempengaruhi kehidupan masyarakat. Peningkatan status sosial dan ekonomi 

masyarakat berakibat pada perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat. 

Perubahan tersebut pada akhirnya mempengaruhi selera kepuasan terhadap 

suatu produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. 

Kepuasan konsumen atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan 

akan di ketahui apabila melakukan suatu pengukuran dan pengujian terhadap 

konsumen, dimana kepuasan konsumen tersebut pada dasarnya merupakan 

perbandingan antara kinerja dan harapan para konsumen atas pelayanan yang 
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diberikan oleh perusahaan. Pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen sedangkan 

konsumen akan merasa puas apabila kinerja yang dirasakan konsumen sama atau 

melebihi harapan konsumen. Pengukuran kepuasan konsumen merupakan 

elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efesien dan 

lebih efektif.  Menurut Alma (2003:32) terdapat lima elemen dari kualitas 

pelayanan yaitu meliputi bukti langsung (tangibles), kehandalan (reliability), 

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

variabel tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen atas 

pelayanan yang diberikan. Kenyataan tersebut juga erat kaitannya dengan 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan jasa perkreditan sepeda motor. 

Terdapat banyak jenis perusahaan jasa perkreditan yang 

menawarkan jasanya, demikian pula yang terjadi di Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur. Berdasarkan data yang ada, terdapat 6 perusahaan jasa 

perkreditan sepeda motor yang beroperasi di wilayah tersebut. Salah satunya 

yaitu Bussan Auto Financia (BAF), yang merupakan mitra kerja dari pabrikan 

sepeda motor merek Yamaha. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh 

Bussan Auto Financia (BAF) tidak akan mungkin menghindar dari persaingan 

industri perkreditan yang semakin meningkat.  

Kepuasan pelanggan mempengaruhi suatu omzet perusahaan, di mana 

semakin puas seorang pelanggan maka omzet suatu perusahaan akan cenderung 

naik lebih besar, begitu pula sebaliknya. Berkaitan dengan loyalitas pelanggan, 

sebagai salah satu perusahaan jasa yang banyak dikenal oleh masyarakat, BAF 
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cabang sampit dituntut untuk memberikan pelayanan yang dapat memberikan 

kepuasan kepada pelanggannya. Namun loyalitas pelanggan belum tentu 

mencerminkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu 

faktor penting dalam menilai kinerja perusahaan agar tetap bertahan. Kepuasan 

pelayanan secara maksimal tersebut sangat penting untuk mendukung upaya 

perusahaan untuk mengembangkan usaha yang dilakukan serta mengantisipasi 

terjadinya persaingan dari perusahaan sejenis. 

BAF Cabang Sampit memberikan jaminan kepuasan kepada 

nasabah yaitu dalam menerapkan kebijakan kredit yang tidak memberatkan 

kepada nasabah. Bentuk kebijakan kredit tersebut yaitu memberikan tenggang 

waktu sampai 3 bulan terkait tunggakan pembayaran kredit, selama waktu 

tersebut nasabah akan diperingatkan/diberikan informasi oleh PT BAF 

mengenai tunggakan kredit pelanggan dan dikenakan denda sebesar 0,05% 

per hari dari jumlah kredit yang diberikan. Apabila selama tiga bulan tersebut 

nasabah belum mampu memenuhi tagihan kredit maka perusahaan akan 

melakukan penarikan sepeda motor sebagai konsekuensi perkreditan yang 

telah disepakati bersama pada saat awal transaksi kredit dilakukan. Dalam 

upaya untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada nasabah maka 

petugas mendatangi secara langsung calon nasabah untuk melakukan survey 

atau verifikasi kredit yang akan dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara 

nasabah dan dealer. Dalam aktivitas operasionalnya terdapat empat 

perusahaan yang menjadi pesiang pada BAF Cabang Sampit, perusahaan 

tersebut yaitu dapat disajikan pada tabel 1. 
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Tabel 1 
 

Perusahaan Pesaing BAF Cabang Sampit 
 

No Nama Perusahaan 
1 Adira 
2 MAF 
3 Indomobile 
4. Al Ijarah 

Sumber : Hasil Survey 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa BAF Cabang Sampit 

harus mampu memberikan yang terbaik kepada pelanggan atau nasabah 

sehingga mampu bertahan atas usaha yang dilakukan. Upaya yang dapat 

dilakukan yaitu dengan memberikan jaminan atas kepuasan pelanggan 

melalui pelayanan yang diberikan. Apabila dikaitkan dengan tingkat atau 

volume penjualan yang telah dicapai menunjukkan bahwa BAF Cabang 

Sampit memiliki kemampuan dalam mengembangkan usaha yang dilakukan. 

Adapun untuk membuktikan kondisi tersebut maka akan disajikan data 

penjualan yang telah dicapai BAF Cabang Sampit pada tahun 2009 sampai 

2011 yang secara lengkap disajikan pada tabel 2. 

Tabel 2 
Tingkat Penjualan 

PT BAF (Bussan Auto Financia) Tahun 2009-2011 
No Tahun Penjualan 
1 2009 1.609 Unit 
2 2010 2.359 Unit 
3 2011 3.008 Unit 
 Total 6.976 Unit 

Sumber : PT BAF (Bussan Auto Financia) diunduh 16 Juli 2012 
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Tabel 2 menunjukkan adanya kecenderungan adanya peningkata 

atas tingkat penjualan yang dihasilkan oleh BAF Cabang Sampit, kondisi 

tersebut menunjukkan adanya kemampuan dari perusahaan untuk 

menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Apabila dilakukan 

perbandingan dengan penjualan perusahaan sejenis menunjukkan bahwa 

BAF Cabang Sampit memiliki tingkat penjualan tertinggi, data yang 

mendukung pernyataan tersebut dapat disajikan pada tabel 3. 

Tabel 3 
Tingkat Penjualan Tahun 2011 

No Tahun Penjualan 
1. Adira 2.016 Unit 
2. MAF 1.988 Unit 
3. Indomobile 2.809 Unit 
4. Al Ijarah 908 Unit 
5. BAF 3.008 Unit 

Sumber : Hasil Survey 

Pada tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa PT BAF (Bussan Auto 

Financia) memiliki tingkat penjualan tertinggi apabila dibandingkan dengan 

perusahaan pesaing yang lainnya.  Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis 

Kepuasan Konsumen Pada Kualitas Pelayanan PT BAF (Bussan Auto 

Financia) Cabang Sampit. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dapat menyusun 

rumusan masalah yaitu bagaimana kepuasan konsumen pada kualitas 

pelayanan PT BAF (Bussan Auto Financia) Cabang Sampit ? 
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C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kepuasan konsumen atas kualitas pelayanan  PT BAF (Bussan Auto 

Financia) Cabang Sampit. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Bagi BAF, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam bidang 

pemasaran dalam usaha meningkatkan kepuasan konsumen. 

b. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan pembanding bagi 

peneliti selanjutnya dalam bidang pemasaran dalam hal ini mengenai 

peningkatan atas kepuasan konsumen. 

  

 


