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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi otomotif menyebabkan berkembangnya dunia 

usaha jasa servis maupun penyediaan onderdil dan spare part. Pada awal 

tahun 2000an menjadi awal kebangkitan industri otomotif di Indonesia. Hal 

ini dilatar belakangi oleh perkembangan perekonomian Indonesia setelah 

mengalami masa krisis ekonomi. Dengan demikian munculah usaha dibidang 

bengkel, tidak terkecuali di daerah Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten 

Mojokerto. Terdapat 1 bengkel yang muncul pada tahun 2000an yakni Tatik 

Motor, melihat peluang usaha maka muncullah inisiatif pemilik yang 

bernama H. Sholeh untuk mendirikan bengkel Shinta Motor.Ketatnya 

persaingan bengkel membuat bengkel Shinta Motor lebih unggul 

dibandingkan Tatik Motor. Pada tahun 2010 munculah pesaing yang cukup 

kompetitif yakni Udin Motor. Dengan kemunculan pesaing baru dan 

dibarengi dengan vakumnya bengkel Shinta Motor saat pemilik 

melaksanakan ibadah Haji maka beberapa pelanggan bengkel Shinta Motor 

beralih ke Udin Motor. Beralihnya beberapa pelanggan bengkel Shinta Motor 

menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian ini. 

Sudah menjadi tuntutan dalam persaingan usaha bahwa setiap 

pengusaha diwajibkan untuk memberikan layanan terbaik agar terjadi timbal-

balik atau hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan 
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penjual. Pada satu sisi lain akan mewujudkan keharmonisan melalui layanan 

penjualan sehingga kesan ramah dalam layanan akan mampu menggugah 

pelanggan untuk kembali mengunjungi bengkel tersebut.  

Sejalan dengan apa yang diungkapkan dalam teori Gramer dan Brown 

(dalam Utomo 2006) memberikan definisi mengenai Loyalitas (loytalitas 

jasa), yaitu derajat sejauh mana seorang konsumen menunjukkan perilaku 

pembelian berulang dari suatu penyedia jasa, memiliki suatu desposisi atau 

kecenderungan sikap positif terhadap penyedia jasa, dan hanya 

mempertimbangkan untuk menggunakan penyedia jasa ini pada saat muncul 

kebutuhan untuk memakai jasa ini. Dari definisi yang disampaikan Gramer 

dan Brown, konsumen yang loyal tidak hanya seorang pembeli yang 

melakukan pembelian berulang, tetapi juga mempertahankan sikap positif 

terhadap penyedia jasa. 

Berdasarkan prinsip usaha yang mengharuskan usaha itu sendiri 

mengalami perkembangan, maka sudah sewajarnya jika setiap pengusahanya 

memiliki target penjualan dan pencapaian jumlah pelanggan. Dengan 

tercapainya target penjualan maka suatu usaha dapat dikatakan sebagai 

perusahaan yang mengalami perkembangan dalam dunia usaha. Pada 

penelitian ini akan dibahas tentang “Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan 

PelangganUntuk Memutuskan Servis Kembali Pada Bengkel ShintaMotor” 

pembahasan tersebut sekaligus dijadikan suatu judul penelitian untuk 

mengetahui seberapa berpengaruhnya antara kualitas layanan karyawan toko 

dan tenaga mekanik terhadap loyalitas pelanggan. 
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Berdasarkan ulasan diawal maka dipilihlah objek penelitian yakni 

bengkel Shinta Motor dijalan RA. Kartini Dinoyo, Jatirejo, Mojokerto 

berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yang telah 

mendapatkan data awal bahwa Shinta Motor merupakan salah satu toko 

onderdil dan bengkel servis yang mampu bertahan dan bersaing di wilayah 

tersebut. Padahal jika dilakukan pembacaan pasar dan persaingan yang terjadi 

antara satu toko onderdil dan bengkel dengan yang lainnya cukup kompetitif. 

Namun jika dilihat dari perkembangan suatu usaha yang dilakukan oleh toko 

onderdil dan bengkel Shinta Motor kini mengalami penurunan. 

Pada tahun 2000 omset 2 juta. Tahun 2005 sampai 2010 mulai 

meningkat menjadi 5 juta dan mencapai 10 juta pada tahun 2010 sampai 

2014. Sedangkan di tahun 2014 akhir sampai sekarang mulai mengalami 

penurunan sekitar 30%-50% dan belum ada perkembangan sama sekali 

sampai saat ini. Omset yang diperoleh dari tahun 2014 yakni omset mencapai 

4 sampai 5 juta perhari. Untuk lebih mudah dalam melihat data maka peneliti 

membuat diagram tabel sebagai berikut: 

Gambar 1 

Omset Bengkel Shinta Motor 2000 s.d 2015 

 

Sumber: Interviu dengan pemilik  
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Survei awal yang telah dilakukan dengan menanyai 14 orang 

pelanggan satu persatu dengan jawaban yang berfariasi dan beragam dengan 

pertanyaan yang sama. Surve ini dilakukan supaya bisa mengetau faktor-

faktor yang terjadi dalam permasalahan penelitian. Hasil survei dapat dilihat 

pada lampiran 1. 

Data awal yang dicari pada penelitian ini dimualai dari data variabel 

yang dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai alat ukur pemfaktoran 

diperoleh dari hasil survey 14 orang pelanggan yang tidak kembali pada 

bengkel Shinta Motor. Prosedur ini dilakukan sebagai langkah awal penelitian 

yang secara teoritis disebut pra research. 

Pengukuran terhadap kualitas kinerja dan kenyamanan akan 

difokuskan pada penelitian yang mengambil objek penelitian berupa 

karyawan dan mekanik yang bekerja di Shinta Motor yang berada di jalan RA 

Kartini Dinoyo, Jatirejo Mojokerto. Mengingat jumlah pelanggan yang begitu 

banyak maka dalam hal pengumpulan data peneliti nantinya akan 

menggunakan sistem observasi dan pendataan dengan bantuan alat 

pengumpulan data berupa kuisioner layanan dan kunjungan pelanggan, selain 

itu juga dibantu oleh alat pengumpul data berupa recorder untuk merekam 

saat melakukan wawancara terhadap pelangganbengkel Shinta Motor dan 

juga pada pemilik maupun karyawan dan mekanik. Alat pengumpul data 

lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera. 

Pemilihan judul penelitian ini disebabkan faktor utama yakni 

menurunnya jumlah pengunjung di Bengkel Shinta Motor. Penyebab 
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penurunan pelanggan di Bengkel Shinta Motor akan menjadi menarik untuk 

diteliti. Penelitian mengenai penyebab penurunan pelanggan akan menjadi 

salah satu penelitian yang bermanfaat hasilnya jika telah di analisis. Adapun 

hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai solusi untuk mengatasi 

penurunan pelanggan di bengkel Shinta Motor. 

Penelitianini bisa dilihat seberapa tingkat loyalitas seseoang terhadap 

bengkel Shinta Motor ini agar tetap setia untuk setia berlangganan di bengkel 

Shinta Motor. Sebelum ke loyalitas pelanggan itu juga harus mendapatkan 

kepuasan terlebih dahulu, setelah pelanggan puas maka pelanggan akan loyal 

terhadap bengkel tersebut. Maka dari itu loyalitas dipilih karena salah satu 

kunci kesuksesan ada pada loyalitas pelanggan terhadap bengkel tersebut. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diawal 

bahwa bengkel Shinta Motor ini  telah terjadi penurunan jumlah pelanggan 

sebesar 30%-50% pada tahun 2014 sampai tahun 2015. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diawal 

maka dapat di identifikasi beberapa permasalahan yang ada yaitu: 

1. Bagaimana diskripsi faktor-faktor yang dipertimbangkan pelanggan untuk 

servis kembali dibengkel Shinta Motor? 
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2. Faktor apa saja yang muncul dalam pertimbangan pelanggan untuk servis

kembali dibengkel Shinta Motor?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu: 

1. Mendeskripsikanfaktor yang dipertimbangkan pelanggan untuk servis

kembali dibengkel Shinta Motor.

2. Mengetahui faktor apa saja yang muncul dalam pertimbangan

pelangganuntuk servis kembali dibengkel Shinta Motor.

E. Manfaat Penelitian

1.1 Praktis

a. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi peningkatan di Bengkel

Shinta Motor.

b. Hasil penelitian ini sebagai bahan data evaluasi Bengkel Shinta Motor

untuk mengembalikan kepercayaan pelanggan.

1.2 Teoritis 

a. Sebagai kajian bagi peneliti lain yang ingin meneliti pertimbangan

pelanggan dengan teori yang berbeda

b. Sebagai data rujukan untuk keilmuan manajemen pemasaran dalam

usaha kecil menengah


