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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Malang sebagai kota pelajar di Jawa Timur mengalami pertambahan 

 penduduk dengan pesat. Segala kemajuan dan perkembangan yang dialami 

 kota Malang menyebabkan sirkulasi kendaraan menjadi padat. Salah satunya 

 adalah terjadinya kemacetan di mana-mana. Kehadiran sejumlah pendatang 

 baru plus kepemilikan kendaraan baru, tidak berfungsinya sejumlah trafficlight, 

 seperti terlihat di perempatan Mergan, jalan Galunggung, dan lainnya), 

 angkutan kota/angkot yang mangkal di sembarang tempat, pengatur lalu lintas 

 (polisi) yang tidak selalu berada di tempat, kendaraan mogok dijalan, tidak 

 adanya jalur alternatif yang memadai, menjadikan arus lalu lintas semakin 

 semrawut. (Surya online, edisi Jumat, 4 September 2012) 

Hal ini membuat konsumen merasa perlu untuk melengkapi kendaraan 

 mereka dengan berbagai alat tambahan untuk menunjang keamanan dan 

 kenyamanan. Kecenderungan-kecenderungan tersebut mendorong tumbuhnya 

 dealer tempat penjualan mobil baru maupun bekas lengkap dengan penjualan 

 aksesoris dan spareparts yang lebih dikenal dengan Showroom dan bengkel. 

 Namun biasanya mereka hanya mengkhususkan diri pada pelayanan jasa 

 khusus merk tertentu saja. 

Dewasa ini persaingan bisnis bengkel mobil semakin ketat, baik yang 

 resmi maupun yang tidak. Dalam hal ini bengkel-bengkel tersebut bersaing 
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 dalam hal harga, kualitas, pelayanan, fasilitas, dan kelengkapan sparepart  

 yang dijual. Hal ini disebabkan jumlah kendaraan dari tahun ketahun terus 

 bertambah. Banyaknya jumlah pengendara mobil menjadi salah satu 

 penyebabnya. Dealer dan bengkel yang memiliki harga yang bersaing dan 

 kualitas pelayanan yang terbaiklah yang paling ramai pembeli dan pelanggan 

 tetap. Hal ini mencakup penyediaan produk berupa sparepart yang berkualitas 

 dan orisinil dengan harga yang kompetitif serta yang memperkerjakan 

 mekanik-mekanik yang mempunyai skill dan kemampuan yang baik tentang 

 kendaraan dengan segala merek.  

Dealer Daihatsu Jolo Abadi jalan A. Yani 51C Malang merupakan salah 

 satu dealer yang harus bersaing dalam memperebutkan pasar agar mendapatkan

  konsumen di kota Malang dan sekitarnya. Boleh dikatakan dealer tersebut 

 merupakan dealer strategis tempatnya karena dilewati jalur Surabaya – 

 Malang. Dengan adanya persaingan yang  ketat tersebut, perlu adanya usaha 

 dalam menghadapi konsumen yang sebanyak-banyaknya. Dealer Daihatsu 

 sebagai pemasar modern tidak hanya mengandalkan pengembangan produk, 

 pelayanan yang baik dan kenyamanan konsumen saja, tapi Daihatsu harus 

 mempunyai kualitas produk yang baik pula. 

Dealer Daihatsu Jolo Abadi Malang juga memasarkan produknya melalui 

 layanan servis yang tidak pernah sepi pengunjung, fenomena tersebut terjadi 

 karena Jolo Abadi Malang memasang harga murah untuk servis mobil Daihatsu 

 karena bebas biaya pajak pertambahan nilai (PPN), bahkan konsumen dapat 

 melakukan pemesanan servis sehingga tidak perlu mengantri lama untuk servis. 
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 Karena dealer tersebut menerapkan layanan servis murah untuk menarik lebih 

 banyak  konsumen untuk membeli produk didealer mereka. 

Tetapi keputusan pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor 

 psikologis yang mempengaruhi proses keputusan pembelian dari konsumen 

 sasarannya, Philip Kotler (2002 :  199). Faktor psikologis yang sangat mem- 

 pengaruhi proses keputusan pembelian konsumen terhadap suatu dealer adalah 

 sikap. Dengan menerapkan “servis murah” diharapkan dapat merubah sikap 

 serta membujuk konsumen agar membeli suatu produk yang dibutuhkan 

 di dealer Daihatsu Jolo Abadi Malang.  

Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya dealer kendaraan memasarkan 

 langsung barang dan jasa servis yang ditawarkan dan juga disebabkan oleh 

 iklan media massa yang merupakan sarana komunikasi bagi perusahaan 

 untuk mempromosikan produknya, dan secara tidak langsung hal tersebut dapat 

 mempengaruhi sikap konsumen.  

  Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud mengadakan suatu 

 penelitian mengenai “ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP SERVIS 

 MURAH PADA BENGKEL DEALER DAIHATSU JOLO ABADI 

 MALANG”. Pentingnya melakukan penelitian ini karena peneliti ingin 

 mengetahui sikap positif atau negatif konsumen terkait servis murah yang 

 diterapkan oleh diealer tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka yang 
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 menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana sikap konsumen terkait 

 “servis murah” yang diterapkan dealer Daihatsu Jolo Abadi Malang. 

 

C. Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini perlu dibatasi agar peneliti dapat lebih terarah 

 dan mudah  dipahami sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti hanya 

 membatasi penelitian pada pengukuran sikap terhadap atribut servis dan 

 penelitian dilakukan hanya pada konsumen yang telah melakukan perawatan 

 servis di bengkel dealer Daihatsu Jolo Abadi jalan Ikan Gurame no. 21 

 Tasikmadu  Malang. 

  

D. Tujuan Penelitian 

  Untuk mendeskripsikan sikap konsumen terhadap “servis murah” yang 

 diadakan oleh Dealer Daihatsu Jolo Abadi di Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pengelola bengkel dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan 

 yang diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan usaha kedepannya.  

2. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai suatu tambahan 

 pengetahuan guna menambah wawasan keilmuan. 

 

 

 

 


