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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Loyalitas pelanggan merupakan dorongan perilaku untuk melakukan 

pembelian secara berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan pelanggan 

terhadap suatu produk/jasa yang dihasilkan oleh badan usaha tersebut 

membutuhkan waktu yang lama melalui suatu proses pembelian yang 

berulang-ulang tersebut. Loyalitas merupakan komitmen pelanggan terhadap 

toko, merk ataupun pemasok yang didasarkan atas sikap positif yang tercermin 

dalam bentuk pemebelian berulang secara konsisten. (Tjiptono, 2010:110).  

Pelanggan yang loyal memberikan keuntungan jangka panjang untuk 

perusahaan, karena pelanggan tersebut sudah setia dan tidak akan berpindah 

kepada perusahaan lain. Keuntungan tersebut didapat dari pembelian berulang-

ulang secara terus menerus yang dilakukan oleh pelanggan yang loyal. 

Pelanggan akan loyal jika merasa harapannya terpenuhi setelah 

membandingkan kinerja perusahaan dengan hasil yang didapatkan. 

Perusahaan  memperoleh  banyak  manfaat  dengan tercapainya 

tingkat kepuasan yang tinggi, yakni selain dapat meningkatkan loyalitas 

pelanggan tapi juga dapat mencegah  terjadinya  perputaran  

pelanggan,mengurangi  sensitivitas  pelanggan  terhadap  harga, mengurangi 

biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya  operasi  yang  diakibatkan  

oleh  meningkatnya jumlah pelanggan, meningkatkan efektivitas iklan, dan 

meningkatkan  reputasi bisnis  (Aryani dan Rosinta, 2010). 
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Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi loyalitas pelanggan, yaitu 

Kepuasan Pelanggan, Kualitas Jasa, dan Citra. Kepuasan pelanggan sebagai 

perasaan suka atau tidak seseorang terhadap suatu produk setelah ia 

membandingkan prestasi produk tersebut dengan harapannya. Kepuasan 

pelanggan sebagai tanggapan yang positif pada evaluasi terhadap pengalaman 

dalam menggunakan suatu produk atau jasa. (Mardalis, 2005). 

Salah satu faktor penting yang dapat membuat pelanggan puas adalah 

kualitas pelayanan. Pemasar dapat meningkatkan kualitas pelayanan untuk 

mengembangkan loyalitas pelanggannya. Produk yang memiliki kualitas 

rendah akan menanggung risiko pelanggan tidak setia. Jika kualitas 

diperhatikan dan diperkuat, loyalitas pelanggan akan lebih mudah diperoleh 

bahkan dapat meningkatkan loyalitas konsumen. 

Kualitas pelayanan yang baik merupakan salah satu syarat kesuksesan 

perusahaan jasa. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan pelanggan (Tjiptono, 2006). Kualitas yang baik bukan dilihat 

dari persepsi pihak perusahaan atau penyedia jasa, melainkan berdasar persepsi 

para pelanggan. Perusahaan harus mampu memberikan kualitas yang baik 

sehingga tercipta persepsi yang baik pula pada pelanggan, agar pelanggan 

merasa senang dan harapan pelanggan akan terpenuhi sehingga menciptakan 

kepuasan pada para pelanggan. 

Kepuasan pelanggan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi 

perusahaan mampu mengetahui posisi yang aman atau tertinggal dengan 
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perusahaan lain yang sejenis. Sebuah hal yang krusial bagi perusahaan untuk 

mengetahui tingkat kepuasan pelanggannya. Pengukuran kepuasan pelanggan 

ini bertujuan untuk mengetahui posisi perusahaan tersebut yang sebenarnya 

dimata pelanggan apakah produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dinilai 

berkualitas atau tidak. 

Hasil penelitian terdahulu menunjukan bahwa variabel kepuasan 

adalah variabel moderasi dalam hubungan antara kualitas pelayanan dan 

loyalitas pelanggan. Eko luhur pramono (2012) mengemukakan bahwa 

kepuasan adalah variabel moderasi dalam hubungan kualitas pelayanan dan 

loyalitas pelanggan. 

Malang merupakan salah satu kota wisata yang memberikan destinasi 

– destinasi liburan yang mengundang peminat baik dari masyarakat Malang itu 

sendiri maupun dari luar Malang. Dengan adanya wisatawan dari luar Malang 

tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi jasa transportasi yaitu rental 

mobil, selain dari wisatawan pun banyak dari kalangan mahasiswa atau 

masyarakat umum yang berada di malang memerlukan jasa rental mobil, tidak 

hanya untuk keperluan wisata dan dapat digunakan saat terdapat keperluan 

mendadak seperti urusan pekerjaan yang membutuhkan mobil.  

Veeva Rent Car merupakan rental mobil yang menawarkan berbagai 

macam mobil dan berada ditempat yang strategis atau mudah dicari oleh 

masyarakat dan mahasiswa. Veeva rent car pun menyediakan supir untuk 

pelanggan yang membutuhkan. Semakin banyaknya kebutuhan akan jasa rental 

mobil maka akan semakin ketat persaingan dalam bisnis jasa rental mobil 
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untuk saling meningkatkan kualitas demi mendapatkan kepuasan pada 

pelanggan agar dapat memenangkan persaingan. Daftar pelanggan yang 

menggunakan jasa Veeva Rent Car minimal dua kali dapat dilihat pada tabel 

1.1. 

Tabel 1.1 Jumlah pelanggan Veeva Rent Car pada tahun 2014,  

2015 dan 2016 

 Jumlah Pelanggan Veeva Rent Car 

No 2 3 4 5 6 7 9 

1 Nurjinan 

Irfan 

Adi Saputra Andy 

Pradana 

Pandu 

Herlambang 

Imam 

Hidayat 

Sekar 

Gegani 

Fitra 

Parlindo 

2 Puspita 

Fadillah 

Eko 

Syabudin 

Suryadi 

Pranoto 

Ibu Fatiha Joni   

3 Dezar 

Septianto 

Maya Sari Pak 

Eriyanto 

Helmi Bu 

Yama 

  

4 Dominik Ratna 

Miranti 

Fitra Ibu Ulfa    

5 Rini Muhammad 

Reza 

Hari Ibu Dely    

6 Adit Aufiyah 

Rahmani 

Rudi Tejo    

7 Vita Riza Yudha 

Prakira 

Herman Ibu Pipit    

8 Dr. 

Hamzah 

Pak condro Anggi Agus    

9 Cindy Rahmadi Ibu Elis Sigit    

10 Ibu 

Suhartini 

Ishak BPTP Ibu Eni    

11 Wahyu 

Hadi 

Felicia BNI Yohan    

12 Bu 

Dahlia 

Rahmat Nyoman Saiful    

13 Tono Rosyid Ryan     

14  Deko Kamal     

15  BRI      

16  Pak 

Muslim 

     

17  Opik      

18  Andri      

Sumber : Veeva Rent Car, 2017 
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Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, maka penulis melakukan 

peneliitian tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas 

Pelanggan yang Di Moderasi Oleh Kepuasan Pelanggan Veeva Rent Car”. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan 

pada Veeva Rent Car ? 

2. Apakah kualitas pelayanan berengaruh terhadap loyalitas pelanggan ? 

3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan yang 

dimoderasi oleh variabel kepuasan pelanggan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan tentang kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan dan 

loyalitas pelanggan pada Veeva Rent Car. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan yang dimoderasi oleh variabel kepuasan pelanggan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Veeva Rent Car  

Dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan dalam 

melakukan perbaikan mengenai Loyalitas Pelanggan. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan berguna sebagai kontribusi pemikiran yang berkaitan 

dengan pemasaran terutama dalam pembahasan tentang kualitas pelayanan 

serta berguna bagi akademisi yang ingin menganalisis pengaruh kualitas 

layanan terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. 

 

E. Batasan Masalah 

Sebuah penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman yang terlalu jauh 

haruslah ditentukan dari pembatasan masalah penelitian. Adapun pembatasan 

masalah dalam penelitian ini menggunakan indikator variabel kepuasan 

pelanggan ,sebagai berikut :  Kesesuaian kualitas pelayanan dengan tingkat 

harapan, Tingkat kepuasan apabila dibandingkan dengan yang sejenis, Tidak 

ada pengaduan atau komplain yang dilayangkan Yuliarmi dan Riyasa (2007). 

Dan menurut Kotler (2002) indikatornya :mengatakan hal yang baik tentang 

perusahaan, membeli produk lain dari perusahaan yang sama. 


