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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini layanan pelanggan perkembang pesat, karenanya banyak pelaku 

usaha terjun dalam bidang ini. Layanan pelanggan ialah suatu aspek tak terlihat 

dalam suatu bisnis, tetapi meski tak terlihat bukan berarti tidak penting. Menurut 

Kotler (2002: 83) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang 

dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Kotler juga mengatakan 

bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya 

transaksi.

Bisnis layanan juga berimbas pada industri sepeda motor. Berkembangnya 

pasar sepeda motor di Indonesia membuat persaingan yang begitu ketat antar 

produsen sepeda motor. Setiap produsen kendaraan motor roda 2 memiliki strategi 

masing-masing dalam menghadapi persaingan. Tingginya persaingan tersebut 

tidak hanya terjadi pada banyaknya unit sepeda motor yang terjual saja, akan 

tetapi pada jasa-jasa pelayanan purna jual. ATPM (Agen Tunggal Pemegang

Merek) seperti Honda, Yamaha, Suzuki dan perusahaan-perusahaan lain 

berlomba-lomba membuka service point yang tersebar di kota-kota besar untuk

melayani konsumen masing-masing, sebagaimana hal ini ditunjukan dengan 

maraknya promosi melalui media cetak maupun media elektronik yang dilakukan 

produsen kendaraan bermotor meliputi fasilitas pelayanan purna jual yang 
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ditawarkan kepada calon pembeli. Pelayanan purna jual yaitu pelayanan yang 

disediakan oleh produsen kepada konsumen setelah konsumen tersebut membeli 

produk dari produsen tersebut.

Layanan purna jual bagi suatu produk sudah merupakan suatu keharusan 

jika mau produk tersebut tetap ada di pasaran dan perusahaannya akan tetap 

bertahan serta mendapatkan konsumen yang loyal. Konsumen akan lebih percaya 

dan puas apabila produk yang dibelinya mempunyai layana purna jual. Masalah 

tingkat kepercayaan dan kepuasan konsumen merupakan hal yang penting dalam 

bisnis perdagangan. Namun demikian belum sepenuhnya semua produk yang 

telah dan yang belum diatur mendapatkan layanan purna jual yang memadai. 

Penerapan dan pengawasan terhadap layanan purna jual ini pun belum memadai 

dan belum efektif sehingga hak konsumen terabaikan dalam layanan purna jual, 

selain itu, keluhan berkaitan dengan kualitas layanan purna jual sering kali 

muncul  yang ditunjukkan dengan lambatnya penanganan kerusakan, pengenaan 

biaya tambahan, kerusakan yang berulang, dan keluhan lainnya.

Layanan purna jual yang baik akan menciptakan kepuasan konsumen yang 

tinggi. Dengan puasnya konsumen banyak dampak positif yang sangat 

menguntungkan bagi perusahaan seperti loyalnya konsumen, pembelian ulang, 

promosi gratis lewat mulut ke mulut karena citra perusahaan yang baik, dan tidak 

terlalu sensitif terhadap harga (Kotler & Amstrong, 208, 1995). Sebaliknya 

ketidakpuasan konsumen bisa menimbulkan sikap negatif terhadap merek maupun 

produsen/penyedia jasanya (bahkan bisa pula penyalurnya), konsumen 

menceritakan pengalaman buruknya kepada setiap orang yang ditemui, 
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berkurangnya kemungkinan pembelian ulang, peralihan merek (brand switching), 

dan berbagai macam perilaku komplain (Tjiptono, 2012, 302), tentu semua itu 

merugikan perusahaan karena akan hilangnya konsumen. Inilah yang menjadikan 

kepuasan konsumen harus terus di ukur secara teratur, karena sifatnya yang 

abstrak dan sangat dinamis dapat berubah dari waktu ke waktu hari ini puas besok 

belum tentu (Majid, 2009, 63). 

Pengukuran mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan dapat digunakan 

untuk beberapa tujuan, yaitu: (1) Mempelajari persepsi masing-masing pelanggan 

terhadap mutu pelayanan yang dicari, diminati dan diterima atau tidak diterima 

pelanggan, yang akhirnya pelanggan merasa puas dan terus melakukan kerja 

sama. (2) Mengetahui kebutuhan, keinginan, persyaratan, dan harapan pelanggan 

pada saat sekarang dan masa yang akan datang yang disediakan perusahaan yang 

sesungguhnya dengan harapan pelanggan atas pelayanan yang diterima. (3)  

Meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan-harapan pelanggan. (4)

Menyusun rencana kerja dan menyempurnakan kualitas pelayanan dimasa akan 

datang (Kotler, 2002, 38).

Suzuki Hero Sakti Motor (HSM) Malang merupakan pusat dealer resmi 

Suzuki di Malang. Selain penjualan berbagai jenis sepeda motor merek Suzuki, 

dealer HSM Malang juga menyediakan bengkel untuk perbaikan dan perawatan. 

Sebagai dealer resmi, memberikan jasa layanan yang memuaskan bagi para 

konsumen merupakan hal yang sangat dituntut, karena jika tidak pengaruhnya 

akan sampai ke nama besar perusahaan. Pelayanan purna jual yang dilakukan oleh 

Suzuki Hero Sakti Motor (HSM) Malang adalah penyediaan suku cadang 



kendaraan, memberi

untuk perbaikan kendaraan dan melayani 

tentang berbagai cara perawatan dan pemeliharaan 

Data Jumlah Servis Januari

Jumlah Servis Jan 

Sumber: PT. Hero Sakti Motor

Melihat data tabel 

menunjukkan kecenderungan turun perbulannya, hal ini harus segera diantisipasi 

bila tidak akan berdampak buruk bagi perusahaan di masa yang akan 

karenanya memperoleh gambaran 
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, memberikan jaminan dalam perawatan, menyediakan tenaga 

rbaikan kendaraan dan melayani konsumen dalam memberikan konsultasi 

ara perawatan dan pemeliharaan kendaraan.

Tabel 1.1
Data Jumlah Servis Januari-Oktober 2013 Suzuki HSM Malang

Sumber: PT. Hero Sakti Motor

Grafik 1.1
Jumlah Servis Jan – Okt 2013 Suzuki Hero Sakti Motor 

Sumber: PT. Hero Sakti Motor

Melihat data tabel 1.1 dan grafik 1.1 tentang jumlah servis Suzuki HSM 

menunjukkan kecenderungan turun perbulannya, hal ini harus segera diantisipasi 

bila tidak akan berdampak buruk bagi perusahaan di masa yang akan 

emperoleh gambaran seberapa besar layanan purna

1 2 3 4 5 6 7 8 9

375 321 303 330 304 321 233 308 306 286

Bulan Unit
Januari 375

Februari 321
Maret 303
April 330
Mei 304
Juni 321
Juli 233

Agustus 308
September 306

Oktober 286
Total 3.238
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memberikan konsultasi 

HSM Malang

1.1 dan grafik 1.1 tentang jumlah servis Suzuki HSM 

menunjukkan kecenderungan turun perbulannya, hal ini harus segera diantisipasi 

bila tidak akan berdampak buruk bagi perusahaan di masa yang akan datang, 

purna jual yang 
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diberikan oleh Suzuki HSM Malang berpengaruh terhadap kepuasaan konsumen 

merupakan hal yang penting, alasannya jelas dari pengukuran tersebut dapat 

diketahui penilaian konsumen terhadap mutu dan kualitas dari jasa yang 

diberikan, serta tanggapan konsumen atas pelayanan yang diterima selama ini. 

Alasan lain karena semakin banyaknya pesaing baik showroom atau bengkel 

sejenis yang jumlahnya terus bertambah, membuat Suzuki HSM Malang tak boleh

cepat puas dengan keadaan yang telah dicapai, hal ini karena bengkel yang ramai

tahun ini belum tentu dalam keadaan yang sama tahun depan, jumlah unit servis 

yang tinggi bisa saja turun dan terus turun karena banyaknya pesaing-pesaing

agresif yang saling berlomba mempromosikan bengkel mereka dengan tawaran

dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Melihat pentingnya kepuasan konsumen dan untuk mengetahui sejauh mana 

layanan purna jual Suzuki HSM Malang memberi pengaruh terhadap kepuasan 

konsumennya, menjadikan hal tersebut menarik untuk diteliti sehingga perusahaan 

mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas guna menjaga mutu jasa dan 

kepuasan konsumennya.

B. Rumusan Masalah

Setelah memperhatikan uraian yang telah dikemukakan diatas dan bertolak

dari pemikiran tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah pelayanan purna jual yang terdiri dari garansi, penyediaan suku cadang 

asli, jasa pemeliharaan dan perbaikan, fasilitas dan perlengkapan berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen pada Suzuki Hero Sakti Motor Malang?
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2. Variabel manakah dari layanan purna jual yang terdiri dari garansi, penyediaan 

suku cadang asli, jasa pemeliharaan dan perbaikan, fasilitas dan perlengkapan 

yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kepuasan konsumen Suzuki

Hero Sakti Motor Malang?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka permasalahan dibatasi pada teori 

pelayanan purna jual Kotler (2002: 508) yang terdiri dari garansi, penyediaan suku 

cadang asli, jasa pemeliharaan dan perbaikan, serta fasilitas dan perlengkapan.

Lebih spesifik pada jasa layanan yang diberikan oleh Suzuki HSM Malang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan purna jual terhadap kepuasan 

konsumen Suzuki Hero Sakti Motor Malang.

2. Untuk mengetahui variabel pelayanan purna jual yang terdiri dari garansi, 

penyediaan suku cadang asli, jasa pemeliharaan dan perbaikan, fasilitas dan 

perlengkapan yang memberikan kontribusi terbesar pada kepuasan pelanggan 

Suzuki Hero Sakti Motor Malang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian dapat dijadikan masukan atau informasi tambahan bagi

perusahaan pada masa yang akan datang dalam upaya meningkatkan kepuasan 

konsumen agar konsumen menjadi pelanggan yang loyal dan setia.
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2. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi serta tambahan 

pengetahuan baru bagi pembaca sehingga dapat meningkatkan wawasan dan 

cakrawala berpikir.


