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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah 

membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya (Umar, 2005:65). 

Seorang pelanggan, jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk 

atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang 

lama.Kepuasan konsumendipengaruhi oleh persepsi kualitas jasa, kualitas 

produk, harga dan faktor-faktoryang bersifat pribadi serta yang bersifat situasi 

sesaat. 

Kepuasan pelanggan sebagai fokus perusahaan adalah sesuatu yang 

penting (Spake, 2003). Yang jauh lebih penting adalah membangun sesuatu 

yang membuat pelanggan puas. Persepsi kualitas hubungan adalah kunci 

untuk membangun kepuasan pelanggan yang kuat dan langkah strategis dalam 

mengurangi permasalahan pada aktivitas bisnis perusahaan (Gruen,2000 ; 

Vohies dan Morgan 2005). Tanpa adanya kepuasan dalam barang dan jasa, 

maka harapan organisasi untuk tetap tumbuh dan bertahan akan sangat sulit 

terwujud (Thurau, 2002). 

Salah satu faktor yang menentukan kepuasan konsumen adalah 

persepsi konsumen mengenai kualitas jasa yang berfokus pada lima dimensi 

kulitas jasa, yaitu : bukti fisik (tangibels), kehandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assuarance), dan empati (empathy). 
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Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan (Tjiptono, 2001). Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 

penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono, 2007). 

Menurut Tjiptono dalam Aditya (2011 : 23) kualitas jasa merupakan 

sesuatu yang dipersepsikan oleh pelanggan. Pelanggan akan menilai kualitas  

sebuah jasa yang dirasakan berdasarkan apa yang mereka deskripsikan dalam  

benak mereka. Pelanggan akan beralih ke penyedia jasa lain yang lebih 

mampu memahami kebutuhan spesifik pelanggan dan memberikan layanan 

yang lebih baik. 

Pada SPBU Universitas Muhammadiyah Malang berupaya 

memberikan kualitas pelayanan yang baik yaitu melayani konsumen dengan 

5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun). Misalnya, selalu mungucapkan 

selamat pagi, ada yang bisa dibantu, terima kasih atas pembeliannya. Serta 

mempunyai lahan yang sangat bersih dan memadai, selalu tanggap dalam 

melayani konsumen, mampu berkomunikasi dengan baik serta selalu bersedia 

melayani 24 jam. Semua itu dilakukan untuk memberikan kepuasan tersendiri 

bagi konsumen. 

Kepuasan konsumen bisa dilihat dari bertambahnya konsumen yang 

datang dan selalu antri untuk membeli bahan bakar minyak di SPBU 

Universitas Muhammadiyah Malang. Ada juga konsumen yang 

menyempatkan diri untuk belanja pada swalayan yang disediakan pada SPBU 
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Universitas Muhammadiyah Malang, tidak itu juga konsumen juga banyak 

yang menggunakan fasilitas yang di berikan secara gratis yaitu pompa angin, 

musollah. 

Selain itu dari segi kenyamanan yang dirasakan pelanggan pada saat 

pelayanan diberikan, keyakinan pelanggan atas pelayanan yang diberikan, 

minat untuk selalu menggunakan jasa, perasaan puas atas perhatian dan 

pelayanan yang diberikan oleh karyawan, semua itu bisa mempengaruhi 

kepuasan pelanggan dalam SPBU Universitas Muhammadiyah Malang. 

Ada beberapa faktor yang dapat menentukan kepuasan konsumen 

sendiri salah satunya kualitas pelayanan, Kualitas pelayanan atau jasa, yaitu 

pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik 

atau sesuai dengan yang diharapkan. (Lupyoadi, 2001) 

UniversitasMuhammadiyah Malang merupakansatu-satunyakampus 

yang memiliki SPBU, berbedadengankampuslainnyayang tidak memiliki 

SPBU, SPBU ini berdiri sejak bulan maret 2013 yang dibuka langsung oleh Ir 

Lukito Prasetyo, MT.  Sejatinya pada setiap SPBU yang baru, selalu banyak 

dikunjungi oleh konsumen baik yang jauh maupun yang dekat disekitar SPBU 

Universitas Muhammadiyah Malang. Karena banyaknya konsumen yang 

membeli bahkan persediaan bensin pun di SPBU ini sering mengalami 

kehabisan bensin. Tetapi direktur SPBU sendiri tidak kalah akal, karena setiap 

hari selalu ngisi persediaan bensin ini dilakukan untuk memberikan kepuasan 

sendiri pada konsumen.  
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Di Kota Malang yang semakin padat penduduknya bahkan sebagai 

kota pendidikan, dan semakin bertambahnya orang semakin bertambah pula 

alat transportasi dengan bertambahnya transportasi yang digunakan semakin 

meningkat juga pembelian bahan bakar minyak, begitu juga dengan SPBU 

Universitas Muhammadiyah Malang. Banyaknya pembeli yang berbondong-

bondong dan mengalami antri panjang pada SPBU Universitas 

Muhammadiyah Malang yang baru dibuka ini. SPBU Universitas 

Muhammadiyah Malang memberikan jasa servis, meliputi: siap melayani 

24jam, ketanggapan dalam bekerja, melayani konsumen dengan 5S 

(senyum,salam, sapa, sopan, santun).  

Berdasarkan uraian di atas, maka kami tertarik untuk meneliti lebih 

jauh dan mendalam tentang service quality dan seberapa jauh nantinya dapat 

mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Penelitian ini lakukan di Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Universitas Muhammadiyah Malang. 

Oleh karena itu penelitian ini kami beri judul “Pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen pada stasiun pengisian bahan bakar 

umum di Universitas Muhammadiyah Malang”. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:  

Apakah dimensi-dimensi kualitas pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen pada SPBU Universitas Muhammadiyah 

Malang ? 

 

C. BATASAN MASALAH 

Agar dalam pembahasan masalah nanti dapat terarah dan lebih khusus 

perlu diadakan pembatasan terhadap ruang lingkup pembahasan yaitu : 

Penelitian dilakukan pada SPBU Universitas Muhammadiyah Malang 

yang meneliti tentang tangibel, reliability, responsiveness, assurance, dan 

empathy yang bisa mempengaruhi kepuasan konsumen. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan penelitian 

Dilihat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui pengaruh dimensi-dimensi kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen pada SPBU Universitas Muhammadiyah 

Malang. 
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2. Manfaat penelitian 

a. Bagi peneliti 

Dapat menambah pengetahuan, wawasan dan mengetahui penerapan 

teori-teori serta pengembangan ilmu dalam bidang perilaku konsumen 

dan pemasaran. 

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang 

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi jurusan manajemen 

dalam membantu proses belajar-mengajar dan bahan pertimbangan 

dalam mengangkat masalah yang sama beserta pemecahan serta 

memperkaya temuan-temuan yang ada. 

c. Bagi Manager SPBU 

Sebagai salah satu sumber informasi yang diharapkan akan bermanfaat 

dalam membangun evaluasi dalam hal pemasaran jasa khususnya 

SPBU dan sebagai pertimbangan untuk menetapkan langkah-langkah 

kebijakan dalam strategi pemasaran yang akan dilakukan dimasa 

datang. 


