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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat pada era globalisasi 

sekarang ini, intensitas persaingan berskala global menuntut sebuah industri harus 

meningkatkan daya saingnya, baik dalam industri yang bergerak di bidang 

manufaktur maupun di bidang jasa. Salah satu jenis industri yang mengalami 

persaingan global adalah industri otomotif. Di Indonesia, industri otomotif 

merupakan salah satu industri yang menopang ekonomi bangsa. Pertumbuhan 

kendaraan roda 4 meningkat setiap tahunnya sehingga prospek industri otomotif 

di Indonesia sangat menjanjikan. Salah satu pemain di industri otomotif Indonesia 

adalah PT. Astra Internasional Tbk-Daihatsu. 

Astra Internasional Daihatsu Malang merupakan salah satu penyedian 

penjualan produk mobil Daihatsu dan jasa layanan perawatan mobil Daihatsu 

yang berlokasikan di Jl. Ahmad Yani No. 175, Malang. Menjadi pilihan utama 

bagi masyarakat pengguna mobil Daihatsu dalam produk dan pelayanan yang 

ditawarkan dengan keunggulannya memiliki pelayanan yang ramah, memiliki 

pelayanan dan perbaikan yang berkualitas, memiliki mekanik yang 

berpengalaman dan terlatih oleh Daihatsu, harga spare part dan perawatan mobil 

yang bersahabat. Banyaknya jumlah bengkel mobil di Malang menyebabkan 

adanya persaingan antara harga dan pelanggan yang diberikan setiap bengkel 

terhadap kepuasan konsumen yang didapat. Harga yang dimaksudkan meliputi 

harga jasa servis mobil, spare part dan oli. Hal ini menjadi perhatian utama oleh 

Astra Internasional Daihatsu Malang agar tidak kalah saing dengan bengkel lain 

dan agar dapat mempertahankan pelanggan. Dengan selisih harga tersebut dapat 

mempengaruhi pilihan konsumen dimana akan melakukan servis pada mobilnya 

dan tingkat kepuasan yang diterima konsumen. Pihak perusahaan harus dapat 

lebih mengenali konsumen dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan atau 
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keinginan konsumen, karena konsumen berpendapat bahwa perusahaan yang baik 

adalah perusahaan yang mampu memberikan apa yang diinginkan konsumen. 

Oleh karena itu, mengetahui harapan pelanggan sangat penting bagi perusahaan. 

Kepuasan akan tercapai apabila perusahaan mampu memberikan kualitas 

pelayanan, sesuai dengan harapan konsumen. Disisi lain, tingkat keinginan tiap 

konsumen berbeda antara konsumen yang satu dengan yang lain. Selain itu juga 

perlu dilakukan perencanaan untuk meningkatkan layanan servis yang ditawarkan 

sehingga target jumlah pelanggan yang berkunjung terpenuhi.  

Berdasarkan permasalahan di atas, salah satu cara untuk perbaikan 

peningkatan kualitas layanan pelanggan Astra Internasional Daihatsu Malang 

adalah dengan menggunakan integrasi konsep Service Quality yang dilanjutkan 

dengan Kano Model, yang kedua metode tersebut dibawa ke dalam Voice of 

Customer (VoC). Dengan menggunakan metode Servqual diharapkan dapat 

memberikan informasi apakah pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan 

keinginan dari pelanggan. Untuk mengetahui kategori atribut layanan yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan perlu dilakukan integrasi dengan Kano 

Model. Integrasi metode Service Quality dan Kano Model dianggap tepat untuk 

menganalisa kualitas pelayanan bengkel sehingga pihak bengkel mampu 

memenuhi kebutuhan utama konsumen dan merancang untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan guna mencapai kepuasan konsumen. Dengan integrasi metode 

Servqual dan Kano Model ini diharapkan dapat mengetahui jenis layanan utama 

yang menjadi prioritas konsumen. Sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen 

lebih terarah sebagai upaya peningkatan kualitas layanan Astra Internasional 

Daihatsu Malang guna mencapai kepuasan konsumen dan dapat mempertahankan 

pelanggan agar pelanggan tidak berpaling tempat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana mengukur, menganalisa dan memperbaiki kualitas 

pelayanan servis kendaraan dengan integrasi metode Servqual dan 

Kano Model di Astra Internasional Daihatsu Malang. 

2. Atribut apa yang menjadi prioritas untuk diperbaiki oleh pihak 

pengelola Astra Internasional Daihatsu Malang agar sesuai dengan 

harapan pelanggan. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan Skripsi ini adalah : 

1. Mengukur dan menganalisis kesenjangan antara harapan pelanggan 

dengan persepsi yang diterima pelanggan melalui metode Servqual. 

2. Mengidentifikasi jenis layanan prioritas dengan menggunakan metode 

Kano Model. 

3. Mengintegrasi metode Servqual dan Kano Model untuk menentukan 

jenis atribut pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan. 

4. Memberikan usulan perbaikan terhadap jenis pelayanan dari hasil 

perhitungan yang dilakukan menggunakan integrasi metode Servqual 

dan Kano Model. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi mengenai tingkat penilaian kualitas pelayanan 

yang diterima oleh pelanggan kepada perusahaan, sehingga dapat 

digunakan untuk referensi pengambilan keputusan dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan. 

2. Mengetahui atribut – atribut yang dianggap baik bagi pelanggan dan 

atribut – atribut yang memerlukan perbaikan kepada Astra 

Internasional Daihatsu Malang. 
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1.5 Batasan Masalah 

 Penelitian difokuskan pada kepuasan pelanggan yang diterima

terhadap pelayanan servis bengkel.

 Kuesioner diberikan kepada pelanggan yang sedang berada pada

ruang tunggu Astra Internasional Daihatsu Malang yang dianggap

mampu memberikan penilaian terhadap kuesioner dengan baik.

 Data responden bersifat kategorial (usia, jenis kendaraan, dan jumlah

kedatangan) tidak berpengaruh pada jenis keluhan dan tidak dilakukan

analisis lebih lanjut.

 Analisa data Servqual hanya pada gap 5 yaitu kesenjangan antara

harapan konsumen dengan persepsi konsumen.

 Konsumen yang dimaksudkan adalah pengguna jasa servis kendaraan

di bengkel Astra Internasional Daihatsu Malang dan dapat disebut

sebagai pelanggan.




