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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan yang memberikan jasa yang berkualitas dan bermutu, yang 

dapat memenuhi tingkat kepentingan pelanggan akan dapat lebih bertahan karena 

menciptakan nilai yang lebih unggul daripada pesaingnya. Bisnis besar yang 

sering kita jumpai seperti perusahaan penerbangan, perbankan, asuransi, 

telekomunikasi, jaringan hotel, dan transportrasi angkutan barang hingga berbagai 

jenis bisnis kecil yang dimiliki dan dijalankan secara lokal, termasuk restoran, 

binatu, taksi, ahli mata, dan banyak jasa bisnis-ke-bisnis (Lovelock, 2007).  

Perhatian terhadap kualitas pelayanan dari waktu ke waktu menjadi sangat 

penting khususnya usaha pencucian kendaraan bermotor. Dalam industri jasa, 

kualitas pelayanan kepada pelanggan adalah faktor terpenting, karena pelanggan 

semakin bersifat kritis dalam memilih perusahaan jasa yang akan digunakan. 

Berbagai bentuk jasa baru bermunculan dalam rangka merespon kebutuhan 

pelanggan baik individual maupun organisasional.  

Pelayanan merupakan suatu bentuk kegiatan sosial untuk membantu orang 

lain dan mempunyai tujuan membangun kerja sama antar pihak dalam jangka 

panjang dengan prinsip saling menguntungkan antar pihak terkait. Kualitas harus 

dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Hal ini 

bahwa citra kualitas yang baik tidak berdasarkan persepsi penyedia jasa, akan 

tetapi berdasarkan persepsi pelanggan. Kebutuhan pelanggan perlu 
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diidentifikasikan secara jelas, sebagai bagian dari pengembangan produk untuk 

melampaui harapan pelanggan, dan bukan sekedar memenuhinya. Saat ini 

pelayanan jasa tidaklah ringan, perusahaan dihadapkan pada persaingan tidak 

hanya membuat para pelanggan tertarik, namun juga membuat pelanggan 

meningkatkan laba perusahaan. (Luppiyoadi,2001). 

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu kunci keberhasilan 

perusahaan, karena dengan memuaskan pelanggan perusahaan akan mampu 

bersaing atau mengungguli pesaingnya. Dalam memeberikan pelayanan kepada 

pelanggan selalu berusaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan para 

pelanggan lama dan baru. Oleh karena itu pelayanan perlu menguasai unsur-unsur 

kecepatan, ketepatan, keamanan, keramahan, dan kenyamanan dan hal itu pula 

yang diterapkan di pencucian kendaraan Buring Ban. 

Pencucian kendaraan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Buring Ban 

yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono No.80B, Malang. Awalnya Buring Ban 

adalah toko tempat penjualan ban dan velg yang berdiri sejak tahun 1998 dengan 

panjang 60 meter persegi dan luas 5000 meter persegi lalu berkembang menjadi 

pencucian kendaraan bermotor pada tahun 2006. Peralatan yang digunakan Buring 

Ban sudah modern memiliki hidrolik tiga buah dan memiliki 14 karyawan dibagi 

menjadi dua shift  pagi dan sore. Dan juga ditunjang dengan fasilitas lain yaitu 

kamar mandi, ruang tunggu, TV, full music, mushola dan akses internet gratis dan 

kantin. 

Jasa pencucian Buring Ban  kendaraan bermotor menggunakan strategi 

efektif melalui kualitas pelayan yang eksklusif. Dengan pelayanan eksklusif dan 
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memenuhi standart, merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan jumlah 

pelanggan. Dengan memberikan rekomendasi bagi masyarakat tentang kualitas 

pelayanan sehingga pelanggan merasa terpuaskan. Dengan motto ”Kepuasan 

Anda adalah Kebanggan Kami”. Jadi Buring Ban  lebih mengutamakan kualitas 

pelayan dan kepuasan pelanggan. 

Dapat dilihat bahwa pelanggan mengenal Buring Ban melalui komunikasi 

mulut ke mulut banyak pelanggan mengetahui dari teman, tetangga, kerabat dan 

saudara karena sudah banyak masyarakat yang mengetahui tentang kualitas 

pelayanan yang diberikan. Dijaman yang semakin maju banyak orang 

menggunakan media internet, Buring Ban tidak mau kalah dengan pemasaran 

melalui media internet (Facebook, Twitter, Blackberry Mesengger) pelanggan 

secara tidak langsung mengetahui dari media internet tentang keunggulan kualitas 

pelayanan Buring Ban. Sedangkan yang lainnya pelanggan Buring Ban hanya 

sekedar mencoba, melihat reklame yang terpampang di depan Buring Ban atau 

karena lokasi dekat dengan rumah pelanggan.  

Kualitas pelayanan yang eksklusif dan memenuhi standart namun masih 

ada hal yang menimbulkan kurang puasnya pelayanan terhadap pelanggan.  

Pelanggan juga melakukan komplain dan keluhan secara langsung terhadap 

Buring Ban. Pada saat peneliti melakukan survei awal, peneliti menemukan 

keluhan dari pelanggan via sms yang bersumber dari pemilik perusahaan Buring 

Ban, untuk menjaga reputasi perusahaan tidak dapat menampilkan data komplain 

secara keseluruhan dan di peroleh hasil sebagai berikut : 
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1. Ketika dilakukan pengamatan dari proses pencuaian dilakukan 

menunjukkan bahwa ketika pemilik menunggu proses pencucian maka 

hasilnya sangat memuaskan, tetapi apabila tidak ditunggu hasilnya kurang 

maksimal. 

2. Pengerjaan terlalu cepat sehingga masih ada bagian yang terlewat ketika 

proses pembersihan. 

3. Terkadang pelayanan kurang ramah.  

Adanya keluhanan yang dirasakan pelanggan Buring Ban melalui salah 

satu informasi costumer service. Upaya yang dilakukan oleh Buring Ban  untuk 

mengurangi terjadinya keluhan atau komplain secara langsung maupun tidak 

langsung adalah dengan selalu memberikan tanggapan setiap kali pelanggan yang 

komplain kepada  Buring Ban. Demi mewujudkan adanya minat pelanggan 

Buring Ban  juga menyediakan pelayanan salon kendaraan bermotor, ganti oli, 

dan menyediakan berbagai aksesoris kendaraan. 

Tabel 1.1 

Data Pelayanan Jasa Pencucian Sepeda Motor dan Mobil  Buring Ban  

Tahun 2011 – 2012 

 

Tahun Cuci Sepeda Cuci Mobil 

2011 3825 3671 

2012 3300 3371 

Sumber :Buring Ban 2012 

Tahun 2011 pencucian sepeda motor 3825 kendaraan, sedangkan mobil 

3671 kendaraan. Pada Tahun 2012 pencucian sepeda motor 3300 kendaraan dan 

mobil 3371 berdasarkan data di atas, terjadi perubahan jumlah pelayanan jasa 

pencucian mobil  Buring Ban  selama kurun waktu 2011 sampai 2012 dan terjadi 
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penurunan jumlah pelayanan pelanggan pada tahun terakhir yaitu sebanyak 300  

pelanggan. Sedangkan jasa pelayanan pencucian motor pada tahun 2011 sampai 

2012 mengalami penurunan pelayanan secara signifikan.  

Peneliti menilai karena adanya keluhan dari pelanggan tentang kualitas 

pelayanan dan kepuasan pelanggan di Buring Ban maka berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diberi judul “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan  (Studi Kasus Pada 

Pelanggan Jasa Pelayanan Cuci Sepeda Motor dan Mobil Buring Ban)”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka peneliti menemukan rumusan masalah, 

yaitu sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

pada Buring Ban? 

2. Dimensi kualitas layanan apakah yang memiliki kontribusi terbesar 

terhadap kepuasan pelanggan pada Buring Ban? 

C.  Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti membatasi penelitian 

ini, yaitu konsep kualitas pelayanan (reliabilitas, daya tanggap, jaminan, 

empati, bukti fisik), (Parasurahman, 1985) dan kepuasan pelanggan, 

(Lupiyoadi 2001) Sedangkan objek penelian yang diambil adalah usaha jasa 

pencucian sepeda motor dan mobil  Buring Ban  Malang. Pertimbangan 

dengan menggunakan konsep kualitas pelayanan karena dengan kualitas 
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pelayanan yang baik akan memberikan jaminan atas kepuasan pada pelanggan 

jasa dalam hal ini adalah pelanggan pada Buring Ban. 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan pada Buring Ban. 

b. Untuk mengetahui dimensi kualitas pelayanan yang memiliki 

kontribusi terbesar terhadap kepuasan pelanggan pada Buring Ban. 

2. Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini antara lain 

adalah : 

a. Bagi pemilik 

Penelitian ini berguna dalam memberikan masukan kepada perusahaan 

sebagai program tindak lanjut untuk mengetahui tingkat kualitas 

pelayanan dan kepuasan pelanggan pada perusahaan jasa pencucian 

sepeda motor dan mobil Buring Ban. 

b. Bagi Peneliti selanjutnya 

Manfaat bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai sumbangan pustaka 

yang dapat dipakai dan sebagai acuan bagi mahasiwa – mahasiswi lain 

yang hendak menyusun skripsi di waktu yang akan datang. 

 
 


