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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, jasa pengkreditan 

menjadi pilihan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat 

dilihat dengan banyaknya usaha pengkreditan yang ada di Indonesia. Untuk 

menghadapi persaingan sesama perusahaan sejenis, maka dibutuhkan 

keunggulan untuk bersaing. Semakin ketat persaingan dalam dunia bisnis, 

perusahaan harus mampu mengatasi dan mengantisipasi datangnya ancaman 

dari para pesaing. Tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk 

mencapai keuntungan yang maksimal. Salah satu cara untuk mencapai 

keuntungan yang maksimal adalah dengan memberikan pelayanan yang baik 

sehingga perusahaan dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. 

PT. Adira Quantum Multifinance merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak di bidang jasa pengkreditan, dimana orang-orang bisa membeli 

barang yang mereka inginkan tanpa harus membayar kontan. Tidak hanya PT. 

Adira Quantum Multifinance saja yang membuka usaha pengkreditan, masih 

banyak perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama. Akan tetapi 

permasalahannya adalah banyak keluhan yang datang dari customer terkait 

dengan pelayanan yang ada di PT. Adira Quantum Multifinance yang dirasa 

masih kurang maksimal, misalkan pada follow up customer, kebersihan, 

kecepatan proses disetujuinya kredit, dll. 

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti akan mencoba menganalisis 

tentang kualitas pelayanan dengan metode Servqual sehingga dapat diketahui 

atribut-atribut apa saja yang diperlukan, dan mencoba memberikan usulan 

perbaikan dengan menggunakan QFD. Integrasi dari kedua metode ini 

nantinya akan memudahkan kita dalam menganalisis serta mengidentifikasi 

atribut pelayanan dan kebutuhan pelanggan apa saja yang perlu diperbaiki dan 

ditingkatkan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalahnya yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Atribut-atribut apa saja yang perlu ditingkatkan dalam pelayanannya agar 

harapan dan pelayanan jasa di PT. Adira Quantum Multifinance dapat 

sesuai ? 

2. Usulan perbaikan apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepuasan 

pelayanan jasa di PT. Adira Quantum Multifinance ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian untuk tugas akhir ini adalah : 

1. Mengetahui atribut-atribut apa saja yang yang perlu ditingkatkan dalam 

pelayanannya agar harapan dan pelayanan jasa PT. Adira Quantum 

Multifinance dapat sesuai. 

2. Memberikan usulan perbaikan pelayanan kepada PT. Adira Quantum 

Multifinance. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terfokus pada pemecahan masalah yang telah 

dirumuskan sebelumnya maka penelitian dilakukan dengan menggunakan 

batasan-batasan sebagai berikut : 

a. Penelitian dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada responden 

yaitu para pengguna jasa Adira. 

b. Metode penelitian yang dipakai adalah metode Service Quality (Servqual) 

yang dikombinasikan dengan QFD. 

c. Dalam tahap servqual, penelitian ini hanya menghitung nilai dari GAP 5, 

yaitu kesenjangan antara nilai kenyataan dan harapan dari pelanggan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk lebih terstrukturnya penulisan tugas akhir ini maka selanjutnya 

sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk 

memecahkan masalah penelitian, dasar-dasar teori untuk mendukung 

kajian yang akan dilakukan dan tentang hasil penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang 

dilakukan.  

BAB III. Metodologi Penelitian 

Mengandung uraian tentang bahan atau materi penelitian, alat, tata cara 

penelitian dan data yang akan dikaji serta cara analisis yang dipakai dan 

sesuai dengan bagan alir yang telah dibuat. 

BAB IV. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Menguraikan tentang data-data yang dihasilkan selama penelitian 

kemudian pengolahan data dengan metode yang telah ditentukan. 

BAB V. Analisa Pembahasan 

Membahas hasil penelitian tentang hasil penelitian yang dilakukan 

untuk menghasilkan suatu kesimpulan dan rekomendasinya atau saran 

yang harus diberikan untuk penelitian lanjutan. 

BAB VI. Kesimpulan dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh melalui pembahasan hasil 

penelitian. Rekomendasi atau saran-saran yang perlu diberikan, baik 

terhadap peneliti sendiri maupun kepada peneliti lain yang 

dimungkinkan hasil penelitian tersebut dapat dilanjutkan. 


