
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Persaingan yang semakin ketat dengan seiring terus berkembangnya 

bisnis-bisnis baru tidak dapat dihindari oleh para pelaku usaha. Bisnis-bisnis 

yang mencakup pangsa pasar tertentu menimbulkan persaingan pada sektor 

usaha yang sama. Oleh karena itu para pelaku usaha harus memiliki upaya 

untuk memenangkan persaingan. Salah satu cara untuk memenangkan 

persaingan didalam usaha yaitu dengan meningkatkan kegiatan operasional. 

Dalam kegiatan operasional ini, perusahaan harus mampu memenuhi 

keinginan konsumen. 

Usaha yang ada pada saat ini seringkali membicarakan mengenai 

kualitas.Kualitas produk dapat digambarkan sebagai salah satu kebijakan 

penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Suatu produk dalam 

usaha yang dilakukan harus memberikan kepuasan kepada konsumen baik 

dengan memberikan kepuasan yang lebih atau yang sama dengan usaha 

pesaing. Suatu produk dapat dikatakan berkualitas apabila dapat memberikan 

kepuasan kepada konsumen, yaitu sesuai dengan yang diharapkan konsumen 

atas produk tertentu. 
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Berbicara tentang perusahaan maka akan selalu berkaitan dengan 

perusahaan jasa dan manufaktur. Perusahaan jasa dan manufaktur dapat 

dikatakan sebagai dua usaha yang memiliki perbedaan dalam proses 

produksinya. Dimana perusahaan manufaktur aktivitas produksi yang 

menghasilkan barang bisa terlihat jelas dan langsung bisa diukur kualitasnya, 

akan tetapi dalam perusahaan jasadinilai berdasarkan bentuk layanan yang 

menjadi produk jual suatu perusahaan tersebut. Namun demikian,keduanya 

sama-sama memiliki tujuan untuk memberikan produk dan layanan yang 

dapat memuaskan pelanggan. 

Perusahaan jasa saat ini terus berkembang, hal ini terjadi karena 

seiring perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan informasi yang 

semakin maju.Selain itu jasa juga mutlak diperlukan oleh masyarakat sebagai 

kebutuhan dan keinginan manusia untuk mendapatkan layanan kemudahan 

dan memperoleh kualitas hidup yang baik.Hal yang perlu diperhatikan 

perusaahaan jasa dalam mencapai keberhasilan adalah dengan memperhatikan 

kualitas pelayanan. Peranan kualitas pada jasa akan menunjang produktivitas 

jasa yang akan diberikan. Dengan kualitas yang baik akan meningkatkan 

kepuasan konsumen atau pengguna jasa. 

Kualitas jasa merupakan sesuatu yang dapat dipahami sebagai nilai 

yang dapat memuaskan, memenuhi kebutuhan, dan harapan 

pelanggan.Pentingnya kualitas jasa dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari 

sudut manajemen operasional diaman kualitas merupakan salah satu kebijakan 
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penting dalam meningkatkan daya saing yang harus memberikan kepuasan 

kepada konsumen.Dilihat dari sudut manajemen pemasaran, kualitas 

merupakan salah satu unsur utama bauran pemasaran yaitu produk, harga, 

promosi dan saluran distribusi yang dapat meningkatkan volume penjualan 

dan memperluas pangsa pasar. 

Kualitas pada perusahaan jasa dapat dipandang sebagai bentuk 

penilaian konsumen terhadap tingkat layanan yang diterima dengan tingkat 

layanan yang diharapkan.Pada kualitas perusahaan jasa, pelayanan dituntut 

untuk fokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta 

ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan.Namun, 

harapan pengguna jasa dengan kenyataan pelayanan yang diberikan terkadang 

yang terjadi adalah sebaliknya.Tidak sedikit pengguna jasa yang 

mengungkapkan keluhannya karena pelayanan yang diberikan tidak sesuai 

dengan harapan mereka. Apabila hal ini dibiarkan terus menurus maka akan 

menurunkan tingkat kepercayaan pengguna jasa yang akan menimbulkan 

pengguna jasa beralih ke perusahaan lain. Hal tersebut menjadi fokus setiap 

perusahaan jasa. 

Salah satu jenis jasa yang menjanjikan adalah jasa otomotif atau 

bengkel, khususnya bengkel sepeda motor. Hal ini dikarenakan pasar sepeda 

motor di indonesia yang terus bertumbuh kencang beberapa tahun terakhir. 

Menurut AISI paada maret 2015 data penjualan motor mencapai 546.169 unit. 

Dengan meningkatnya penjualan sepeda motor tersebut maka semakin 
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meningkat pula persaingan yang terjadi dalam usaha bengkel. Bengkel motor 

adalah usaha yang didirikan dengan tujuan menerima jasa perbaikan dan 

perawatan kendaraan bermotor atau kendaraan roda dua. Kepadatan aktivitas 

dijalan menuntut kenyamanan dalam berkendara.Untuk itu kendaraan yang 

dipakai harus selalu dalam keadaan baik. 

Usaha bengkel sepeda motor yang memberikan layanan kepada 

konsumen salah satunya adalah bengkel sepeda Amin motor. Dimana bengkel  

sepeda motor ini juga menyadari tentang pentingnya kualitas jasa dalam 

menciptakan kepuasan konsumen. Konsumen yang semakin mengerti dengan 

kualitas yang diperoleh dari sebuah perusahaan,membuat bengkel sepeda 

Amin motor harus mampu melakukan kegiatan operasional sebaik mungkin 

untuk memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan kebbutuhan konsumen. 

Peningkatan dan penurunan pelanggan dari bulan ke bulan dapat dijadikan 

evaluasi bagi perusahaan untuk menilai tingkat kepuasan pelanggan terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. 

Dengan Terjadinya penurunan konsumen maka masalah ini harus 

segera diperbaiki, mengingat terus bermunculan Kompetitor yang berlomba-

lomba dalam memberikan kualitas layanan kepada pelanggan. selain karena 

penurunan pelanggan beberapa bulan terakhir ini, pelanggan juga 

mengeluhkan beberapa atribut atau kebutuhan pelanggan yang dirasa belum 

memuaskan, yaitu kurang nyamannya tempat duduk, kurang nyamannya 

ruang tunggu, adanya permintaan tambahan sarana dan prasarana, pemberian 
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informasi secara lisan maupun tertulis. Dengan adanya hal tersebut,maka 

perusahaan harus meningkatkan kualitas pelayanannya untuk menyesuaikan 

jasa yang diberikan agar terus tetap bertahan dalam persaingan. 

Berikut Total Pelanggan Bengkel Sepeda Amin Motor Demak bulan  

Juli – Desember Tahun 2014 dan Januri- Maret Tahun 2015 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Pelanggan Bengkel Sepeda Amin Motor Demak 

Bulan Juli-Desember 2014 dan Januari-Maret 2015 

Bulan Jumlah Pelanggan Bengkel (Orang) 

Juli 600 

Agustus 630 

September 550 

Oktober 670 

November 600 

Desember 600 

Januari 487 

Februari             500 

Maret 550 

       Sumber : Bengkel Sepeda Amin Motor 

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas jasa adalah dengan 

menggunakan metode Quality Function Deploment (QFD). Quality Function 
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Deploment (QFD) adalah suatu proses atau mekanisme terstruktur untuk 

mengetahui dan memenuhi kebutuhan konsumen dan menerjemahkannya 

kedalam kebutuhan teknis yang relavan dimana masing-masing area 

fungsional dan tingkat organisasi dapat mengerti dan bertindak. Dari metode 

ini, nantinya perusahaan akan mengetahui layanan apa yang dinilai masih 

kurang serta apa saja yang bisa dilakukan untuk menngkatkan kualitas 

pelayanan. Dalam penerapannya Quality Function Deploment (QFD) sering 

digunakan untuk pemecahan masalah pada perusahaan baik jasa maupun 

manufaktur.Dengan demikian, apabila sebuah perusahaan mampu menerapkan 

QFD manajemennya dengan baik maka diharapkan dapat mengatasi 

permasalahan yang terjadi pada pemenuhan kebutuhan konsumen. 

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang dituliskan maka penelitian 

diatas maka judul yang diambil adalah “ Implementasi Quality Function 

Deployment (QFD) dalam Merencanakan Kualitas Jasa Bengkel Sepeda 

Motor Amin Demak”. 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah “ Apa saja atribut  

kualitas jasa yang seharusnya ditingkatkan pada bengkel sepeda Amin motor 

Demak?”. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atribut apa saja 

yang dapat meningkatkan kualitas jasa bengkel Sepeda Amin Motor. 

2. Manfaat Penelitian 

a) Bagi Pihak Bengkel 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak bengkel 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan jasa yang diberikan kepada 

konsumen. 

b) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi sehingga dapat memberikan 

informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji permasalahan ini. 

 


