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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Dalam kondisi persaingan yang semakin kompetitif sekarang ini, setiap 

perusahaan dituntut untuk semakin memperbaiki pelayanan dan kualitasnya agar 

dapat tetap eksis di kancah persaingan usaha. Setiap perusahaan haruslah jeli 

dalam menilai keunggulan dan kelemahan yang dimilikinya dimana keunggulan 

yang dimiliki harus dapat dipertahankan dan dikembangkan, sedangkan yang 

menjadi kelemahan perusahaan tersebut harus dapat dikurangi dan diperbaiki. 

Pimpinan harus tahu hal-hal apa saja yang dianggap penting oleh pelanggan dan 

pimpinan berusaha menghasilkan kinerja (performance) sebaik mungkin sehingga 

dapat memuaskan pelanggan. 

Khususnya pada perusahaan jasa sangat dititik beratkan pada pelayanan 

yang terbaik sehingga mendapat penilaian yang baik dan puas pula oleh para 

pelanggan. Pihak perusahaan juga dituntut harus jeli melihat sarana penunjang 

yang tersedia sehingga mampu menghasilkan benefit yang besar bagi perusahaan. 

Dalam kaitannya dengan pelayanan kepada pelanggan, semua pihak yang 

bergerak dalam pemberian pelayanan harus menyadari bahwa keberadaan 

pelanggan yang setia (loyal) merupakan pendukung untuk kesuksesan perusahaan. 

Dengan demikian, mereka harus menempatkan pelanggan sebagai aset yang 

sangat berharga, karena dalam kenyataannya tidak ada satupun organisasi, 

terutama perusahaan yang akan mampu bertahan hidup bila ditinggalkan oleh 

pelanggannya.
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Dalam kondisi persaingan yang begitu ketat, yang harus diprioritaskan 

oleh perusahaan adalah kepuasan pelanggan agar dapat bertahan untuk bersaing 

dan menguasai pangsa pasar yang ada. Kepuasan pelanggan ditentukan oleh 

kualitas jasa yang diinginkan para pelanggan, sehingga jaminan kualitas menjadi 

prioritas utama bagi setiap perusahaan pada saat ini, khususnya sebagai tolak ukur 

adalah keunggulan daya saing terhadap perusahaan yang ada. Dalam jangka 

panjang ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan 

seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Kualitas pelayanan berpusat 

pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Layanan yang baik 

merupakan daya tarik yang besar bagi pelanggan, sehingga bisnis seringkali 

menggunakannya sebagai alat promosi untuk menarik minat pelanggan. Kualitas 

dan kepuasan pelanggan berkaitan sangat erat, kualitas memberikan dorongan 

kepada pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan. 

Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dalam hal kualitas 

pelayanan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang 

unggul kepada para pelanggannya. Oleh karena itu keberhasilan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan yang bermutu sangat diperlukan karena dengan 

pendekatan kualitas pelayanan suatu produk memiliki esensi penting bagi strategi 

perusahaan untuk mempertahankan diri dan mencapai kesuksesan dalam 

menghadapi persaingan (Lupiyadi, 2006:147). 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor Yamaha, 

suku cadang, dan jasa service seperti dealer juga tidak terlepas dari persaingan, 

yaitu dengan munculnya pesaing-pesaing dalam bidang penjualan sepeda motor, 
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suku cadang dan jasa service sepeda motor yang sama, hal ini merupakan 

ancaman bagi perusahaan penjualan yang bersangkutan, maka diperlukan strategi 

keunggulan bersaing. Keunggulan tersebut dapat dilakukan dengan cara 

perusahaan memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan yaitu pelayanan jasa. 

Menurut Kotler (dalam Tjiptono, 2000:6) jasa adalah setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apa pun, pelayanan jasa 

pada setiap perusahaan bertujuan untuk menciptakan kepuasan bagi pelanggan.  

Oleh karena itu, perusahaan perlu memfokuskan pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang cepat, 

berkualitas dan menyenangkan sesuai dengan yang dijanjikan dan berhubungan 

dengan kinerja yang terkait, mampu untuk membantu pelanggan dengan cara 

memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap serta bermanfaat, kesabaran dan 

kesopanan dalam melayani serta mampu menanamkan kepercayaan tentang 

keamanan dan kualitas produk dalam memberikan perhatian atas keluhan 

pelanggan, komunikasi yang baik dan kemudahan dalam melakukan transaksi 

pembelian serta mencakup fasilitas, perlengkapan, penampilan pegawai dan 

sarana komunikasi. 

Apabila perusahaan mampu memenuhi keinginan pelanggan tersebut, 

tentunya akan tercapai apa yang disebut sebagai kepuasan pelanggan, dimana 

kepuasan yang dirasakan akan dapat menimbulkan respon positif bagi perusahaan. 

Keuntungan lain akan diperoleh perusahaan yaitu melalui penyebaran informasi 

positif dari satu pelanggan kepada pelanggan yang lain, dan reputasi perusahaan 

akan semakin baik di mata masyarakat pada umumnya dan pelanggan pada 

khususnya. 
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Apabila perusahaan tidak dapat memberikan pelayanan yang memuaskan, 

maka besar kemungkinan perusahaan tersebut akan ditinggalkan oleh para 

pelanggannya, karena mereka merasa kecewa terhadap pelayanan yang diberikan 

sehingga akan timbul kesan yang buruk terhadap perusahaan di mata pelanggan 

yang tentunya hal tersebut sangat berakibat negatif terhadap kelangsungan hidup 

perusahaan. 

Dealer Yamaha Trisakti Motor Pamekasan merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang penjualan sepeda motor Yamaha, suku cadang, dan jasa 

service, di mana dalam kegiatan sehari-harinya adalah melayani pelanggan. 

Dengan ketatnya persaingan dengan perusahaan jasa service lainnya maka upaya 

yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memperhatikan kualitas pelayanan 

yang baik, maka pada saat ini Dealer Yamaha Trisakti Motor Pamekasan dituntut 

untuk dapat mengedepankan kualitas pelayanan terhadap pelanggan dengan cara 

memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, misal jika ada 

pelanggan yang datang sebaiknya segera dilayani karena itu juga merupakan 

strategi perusahaan, dengan penerapan kualitas pelayanan yang baik tersebut 

diharapkan tercapai kepuasan pelanggan yang tentunya akan berdampak terhadap 

perkembangan Dealer Yamaha Trisakti Motor Pamekasan di masa mendatang. 

Dari fenomena di atas jelaslah bahwa kepuasan pelanggan merupakan 

salah satu alasan penting bagi keberadaan perusahaan untuk dapat unggul dalam 

persaingan, khususnya bagi perusahaan penjualan sepeda motor, suku cadang, dan 

jasa service. Karena di masa yang akan datang, usaha ini akan memiliki potensi 

bagus mengingat bahwa keinginan pelanggan akan sepeda motor semakin 

meningkat. Di sinilah pentingnya dealer untuk membantu memenuhi kebutuhan 

pelanggan.  
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Maka tidak salah apabila kualitas pelayanan dalam suatu perusahaan pasti 

menjadi fokus utama dalam rangka mengembangkan perusahaan untuk mencapai 

tujuan dan cita-citanya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik 

perlu melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan 

terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi pada Pelanggan Dealer Yamaha 

Trisakti Motor Pamekasan)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari tangible (bukti fisik), 

reliability (kehandalan), responsiveness (tanggapan), assurance (jaminan), 

dan emphaty (empati) berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan 

pelanggan pada Dealer Yamaha Trisakti Motor Pamekasan? 

2. Diantara dimensi kualitas layanan tersebut, mana yang dominan pengaruhnya 

terhadap kepuasan pelanggan pada Dealer Yamaha Trisakti Motor 

Pamekasan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti merumuskan masalah yang ada pada perusahaan agar pembahasan tidak 

meluas dan tepat pada sasaran, adapun permasalahan pada penelitian ini dibatasi 

pada obyek yang diteliti yaitu pelanggan jasa service pada Dealer Yamaha 

Trisakti Motor Pamekasan. Selain itu pada penelitian ini dimensi kualitas 
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pelayanan menurut Parasuraman et al (dalam Kotler dan Keller, 2009:56) dengan 

lima dimensi ServQual (service quality), yaitu tangible (bukti fisik), reliability 

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

(empati). 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan tujuan 

dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dimensi kualitas pelayanan yang 

terdiri dari tangible (bukti fisik), reliability (kehandalan), responsiveness 

(tanggapan), assurance (jaminan), dan emphaty (empati) secara simultan 

terhadap kepuasan pelanggan pada Dealer Yamaha Trisakti Motor 

Pamekasan. 

2. Untuk menguji dan menganalisis dimensi kualitas layanan yang dominan 

pengaruhnya terhadap kepuasan pada Dealer Yamaha Trisakti Motor 

Pamekasan 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah :  

1. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi 

yang berguna bagi perusahaan dalam melakukan kebijakan dan strategi 

pemasaran yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan 
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2. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi bagi yang berminat 

untuk memperdalam masalah kepuasan pelanggan, dan diharapkan dapat 

memberikan pengalaman yang berguna bagi peneliti untuk dapat berfikir 

secara analisis dan dinamis di masa yang akan datang. 


