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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini semua perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas 

produk dan jasa yang mengakibatkan timbulnya persaingan yang 

kompetitif antara perusahaan. Persaingan yang terjadi tidak hanya pada 

perusahaan yang sejenis, tetapi juga pada perusahaan yang menghasilkan 

produk dan jasa yang memiliki pangsa pasar berbeda. Tujuan dari adanya 

persaingan ini adalah untuk melatih perusahaan dalam menghadapi 

perkembangan perindustrian di dunia. Agar dapat bersaing secara 

maksimal perusahaan dapat mengembangkan suatu strategi yang disebut 

strategi operasi. 

Strategi operasi dapat dipergunakan sebagai strategi alternatif 

untuk mengambil keputusan operasinal karena strategi ini mempunyai 

pola yang konsisten untuk merancang keputusan operasi. Menurut 

Heyzer dan Render dalam Opertaion Management (2009) ada beberapa 

strategi operasional yaitu operasi dan produktivitas, strategi operasi di 

lingkungan global, manajemen proyek, peramalan, desain produk dan 

jasa, kualitas, proses, lokasi, tata letak, sumberdaya manusia dan 

rancangan kerja. Dari semua strategi yang ada perusahaan-perusahaan 

banyak memilih dan mengembangkan strategi proses agar dapat bersaing 

dan memenuhi semua keinginan konsumen. 
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Pemilihan strategi proses dilakukan sebagai alternatif 

pengambilan keputusan operasional setelah melakukan perancangan 

produk dan jasa. Strategi proses dapat dipergunakan untuk 

mengintegrasikan secara maksimal sumberdaya yang ada untuk 

menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan 

pelanggan.Strategi ini berlaku bagi semua perusahaan yang bergerak 

dibidang manufaktur dan jasa, karena tujuan dari strategi ini adalah 

menemukan cara memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kriteria 

dari konsumen. Industri otomotif adalah salah satu dari perusahaan yang 

telah menerapkan strategi ini untuk menciptakan produk serta 

memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen. 

Perkembangan industri otomotif mengalami pertumbuhan yang 

sangat pesat.Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia 

(Gaikindo) telah mencatat penjualan pertama sampai sekarang akan 

menembus angka 85 juta unit kendaraan roda dua maupun roda empat. 

Pasar domestik untuk tahun 2014 mencapai 200 ribu untuk roda empat 

dan 580 ribu unit roda dua (www.liputan6.com). Hal ini karena 

kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk menggunakan 

kendaraan sebagai alat transportasi sehari-hari. Industri otomotif saat ini 

tidak hanya berfokus pada produknya saja, melainkan dengan 

memperhatikan kualitas alur proses pelayanannya untuk konsumen. 

Kualitas alur proses pelayanan pada perusahaan dapat 

memberikan nilai tambah untuk memuaskan konsumen. Hal tersebut 
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dapat berupa kecepatan pelayanan, ketepatan waktu, keamanan produk 

yang dikirim, dan yang terpenting ketepatan pengiriman sampai tujuan 

sesuai dengan komitmennya. Oleh sebab itu perusahaan harus 

mempunyai urutan-urutan proses operasi (flowchart) untuk mengetahui 

tahap proses kegiatan yang tidak produktif (inspeksi, transportasi, 

menunggu, penyimpanan) dan tahap proses kegiatan produktif, sehingga 

perusahan dapat memberikan pelayanan jasa yang baik untuk konsumen 

Heizer (2009). 

Proses pelayanan jasa yang diberikan industri otomotif 

mempunyai tujuan untuk memudahkan konsumen, untuk itu perusahaan 

mendirikan dan menyebarkan dealer-dealer resmi untuk memenuhi 

penjualan kendaraan kepada konsumen. Kenyataannya kendaraan roda 

dua yang paling banyak diminati saat ini, dengan banyaknya varian dan 

harga yang terjangkau membuat konsumen lebih tertarik pada alat 

tranportasi yang bisa terbilang efisien ini. Ada banyak perusahaan yang 

mendirikan industri ini seperti Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki dan 

lain sebagainya. Honda sebagai salah satu perusahaan dengan penjualan 

terbanyak untuk kendaraan roda dua. AISI menyatakan Honda untuk 

pasar domestik Honda menguasai hingga 63,26 persen dari perusahaan 

lainnya (www.enciety.com). 

Jasa yang diberikan Honda adalah dengan merancang sistem 

kerja yang baik untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya. 

Honda memberikan produk kendaraan berupa sepada motor dengan 
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berbagai jenis dan merek yang disertai dengan pelayanan jasa seperti 

proses pembelian, pengiriman, keamanan, serta ketepatan waktu. Tujuan 

dari Honda adalah menciptakan kepuasan bagi konsumen dari produk 

dan pelayanan jasanya. Agar mampu memenuhi permintaan 

konsumennya Honda mendirikan salah satu agennya yaitu Panji Putra 

Hanjaya. 

Sebagai agen Honda, dealer Panji Putra Hanjaya memberikan 

jasa yaitu dengan melayani penjualan sepeda motor Honda dengan segala 

merek, dengan sistem tunai muapun kredit. Pada dasarnya tujuan suatu 

dealer adalah menciptakan kepuasan bagi konsumen dan pelayanan jasa 

yang baik. Terciptanya kepuasan pelangggan akan memberikan manfaat 

yaitu hubungan antara dealer dan pelanggan semakin dekat, sehingga 

konsumen tidak akan lagi menyatakan kecewa karena keterlambatan 

dalam proses pengiriman dan setelah pembelian. 

Permasalahan yang terjadi pada dealer Panji Putra Hanjaya  adalah 

saatmelakukan survey dealer, penelitisempatmenemui 5 (lima) konsumen 

yang menyampaikankeluhan bahwa banyak pembeli yang datang tetapi 

tidak dapat langsung memenuhi keinginan pelanggan secara tepat waktu, 

baik dari proses pelayanan (administrasi) yang melebihi waktu standar 

yang diberikan oleh dealer maupun keterlambatan waktu pengiriman 

produknya ke konsumen yang berkisar antara 4 sampai 5 jam pada saat 

proses pembelian telah selesai dilaksanakan. 
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Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan penelitan lebih dalam 

tentang proses pelayanan pembelian yang ada pada dealer Panji Putra 

Hanjaya dengan alasan bahwa dealer ini belum maksimal dalam 

melakukan waktu proses pelayanan pembelian yang tepat kepada 

pelanggan, maka diperlukan analisis untuk alur proses pada saat 

pelayanan ke konsumen.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil judul: “Analisis 

Alur Proses pada Pelayanan PembelianSepeda Motor. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana alur proses pelayanan pembelian pada dealer Honda 

Panji Putra Hanjaya Dampit? 

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelayanan 

pembelian pada dealer Honda Panji Putra Hanjaya Dampit? 

3. Bagaimana cara memperbaiki kendala-kendala yang dihadapi dealer 

Honda Panji Putra Hanjaya Dampit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui alur proses pelayanan pembelian pada dealer Honda 

Panji Putra Hanjaya Dampit. 

2. Mengetahui dan menganalisakendala yang dihadapi dealer Honda 

Panji Putra Hanjaya Dampit. 

 



6 
 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa cara memperbaiki kendala-

kendala yang dihadapi dealer Honda Panji Putra Hanjaya Dampit. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

rangka pengambilan kebijakan yang berkenaan dengan  proses 

pelayanan secara keseluruhan kepada konsumen. 

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan untuk penelitian lain yang berkaitan dengan alur 

proses pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




