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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Adanya kemajuan perekonomian global dewasa ini mendorong 

pertumbuhan sektor jasa yang memunculkan peluang bisnis yang berdampak 

pada semakin luasnya kesempatan kerja. Sektor jasa akhir-akhir ini memiliki 

kesempatan berkembang yang lebih luas, hal ini karena jasa dalam suatu 

perekonomian secara mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. Karena itu jasa yang bisa dinikmati masyarakat semakin 

meningkat jumlah dan jenisnya. Peranan kualitas pada usaha jasa akan 

menunjang pada produktivitas jasa yang diberikan. Dengan kualitas yang baik 

akan meningkatkan kepuasan pelanggan atau pengguna jasa. Hal ini 

dikarenakan suatu produk dikatakan berkualitas apabila dapat memberi 

kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang 

diharapkan konsumen atas suatu produk. 

Pelayanan sektor jasa yang lebih mendapatkan peluang sebagai jasa 

pelayanan potensial adalah bengkel. Bengkel yang merupakan suatu sistem 

sosial, disebut juga sebagai unit usaha pelayanan otomotif bagi masyarakat 

yang didalamnya terdapat obyek manusia sebagai konsumen. Bengkel 

didirikan agar dapat memberikan pelayanan otomotif dalam bentuk perawatan, 

pemeriksaan, perbaikan, yang dibutuhkan oleh masing-masing konsumen 

dalam batas kemampuan teknologi dan sarana yang disediakan oleh bengkel. 
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Oleh karena itu bengkel dituntut mampu untuk menggerakan, mengatur, dan 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dari berbagai kelompok tenaga 

profesional, semi profesional, dan tenaga non profesional yang ada, sehingga 

dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.  

Bengkel Yamaha Cahaya Motor memiliki peralatan dan persediaan 

onderdil yang lengkap demi memberi pelayanan yang terbaik bagi pelanggan 

yang membutuhkan perbaikan pada kendaraannya. Namun dalam persaingan 

merebut pangsa pasar antara bengkel motor yang lain yang ada di Kota 

Tulungagung Bengkel Yamaha Cahaya Motor belum bisa dikatakan 

maksimal, masalah ini ditunjukkan dengan kedatangan Pelanggan dari hari ke 

hari yang semakin menurun dan tak menentu. Sebagai penyedia jasa untuk 

memberikan pelayanan perbaikan bagi masyarakat, sarana dan prasarana yang 

lengkap bukan segalanya dalam memenangkan persaingan untuk merebut 

pangsa pasar namun juga harus bisa memberikan kinerja yang baik terhadap 

pelanggan dan hal ini perlu dilakukan pengukuran kinerja dan 

mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang sudah diberikan terhadap kinerja 

yang dirasakan pelanggan yang selama ini tidak pernah dilakukan Bengkel 

Yamaha Cahaya Motor Tulungagung. 

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Bengkel 

Yamaha Cahaya Motor Tulungagung adalah dengan metode QFD (Quality 

Function Deployment). QFD (Quality Function Deployment) adalah sebuah 

metodologi dalam proses perancangan dan pengembangan produk atau jasa 

yang mampu mengintegrasikan voice of costumer ke dalam proses 
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perancangannya. Dari metode QFD ini nantinya Bengkel Yamaha Cahaya 

Motor Tulungagung akan mengetahui variabel apa yang paling dipentingkan 

oleh pelanggan dalam peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh 

Bengkel Yamaha Cahaya Motor Tulungagung.  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka penulis 

mengabil judul “Penerapan Metode QFD (Quality Function Deployment) 

Dalam Peningkatan  Kualitas Pelayanan Pada Bengkel Yamaha Cahaya 

Motor Tulungagung” 

 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimana penerapan metode  QFD dalam peningkatan kualitas pada 

Bengkel Yamaha Cahaya Motor Tulungagung? 

 

C. Batasan Penelitian 

Penelitian ini lebih difokuskan pada pelanggan Bengkel Yamaha Cahaya 

Motor Tulungagung yang pernah merasakan layanan bengkel lainnya yang 

ada di Tulungagung. Hal ini di karenakan agar peneliti bisa menilai apakah 

kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Bengkel Yamaha Cahaya Motor 

Tulungagung tersebut sudah sesuai dengan harapan pelanggan atau belum, 

yaitu dengan membandingkannya dengan pelayanan bengkel lainnya yang ada 

di Tulungagung. 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penerapan metode QFD (Quality Function Deployment) dalam 

peningkatan  kualitas pelayanan pada Bengkel Yamaha Cahaya Motor 

Tulungagung.  

 

E. Manfaat Penelitian 

a) Bagi Pihak bengkel 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

pihak bengkel dalam rangka untuk merumuskan kebijakan dan dalam 

rangka untuk meningkatkan kualitas jasa yang diberikan. 

b) Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi perbandingan bagi 

siapa saja yang ingin mengkaji permasalahan ini. 

 

 

 

 

 

 

 


