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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persaingan dalam dunia bisnis di Indonesia semakin pesat dan tingkat 

persaingan akan menyebabkan pelanggan lebih seleksi dalam memilih produk, 

harga dan kualitas yang beranekaragam sehingga pelanggan akan mencari nilai 

dan kualitas yang paling tinggi. Memahami perilaku konsumen yang beraneka 

ragam membuat perusahaan atau pelaku binis harus berpikir keras untuk 

meningkatkan usahanya agar tidak ditinggal oleh pelanggannya.  

Beragamnya bisnis yang ada di Indonesia membuat perusahaan harus memilih 

dan fokus dalam bidang tersebut agar tidak ditinggal pelanggan salah satu industri yang 

maju  pesat dan banyak ditekuni adalah otomotif. Otomotif merupakan industri yang 

sangat dibutuhkan setiap warga yang ada di Indonesia untuk memberikan ketersediaan 

transportasi. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis dari 

sekian banyak produk otomotif yang ada di pasar nasional, Toyota masih menjadi 

rajanya. Merek mobil asal Jepang wholesales-nya tercatat paling tinggi yang tembus di 

angka 371.332 unit. Di posisi berikutnya terdapat merek mobil Honda dengan 

perolehan 186.859 unit, angka tersebut tepat di atas Daihatsu yang berada di peringkat 

ketiga dengan raihan 186.381 unit. (www.liputan6.com). Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Honda termasuk brand yang terkenal yang ada di Indonesia 

menempati peringkat ke dua di Indonesia.  

Setiap perusahaan jasa dituntut untuk terus – menerus memberikan 

layanan yang berkualitas agar dapat memberikan kepuasan kepada para 

http://www.liputan6.com/
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pelanggan. Salah satu usaha jasa yang sedang berkembang adalah bengkel mobil. 

Hal ini dikarenakan bengkel mobil merupakan salah satu layanan after sales 

(setelah penjualan) dari produk mobil. Tujuan dari adanya layanan bengkel mobil 

adalah agar produk mobil yang dibeli oleh pelanggan dapat terawat dengan baik 

dan mudah untuk diperbaiki apabila mengalami kerusakan.  

Layanan bengkel mobil juga bertujuan melindungi keselamatan pengemudi dan 

penumpang saat menggunakan kendaraan dengan cara melakukan tindakan 

pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan pada mobil Salah satu 

contonya terjadi pada salah satu merk Honda pada April 2017, Honda mengumumkan 

recall untuk mengganti komponen airbag inflator yang mengembang secara berlebih 

(over-deployment) pada beberapa model mobil Honda di Indonesia yaitu Jazz, Accord, 

Freed, dan Odyssey yang jika ditotal jumlahnya mencapai 172.874 unit. 

 Honda juga melakukan recall produk mobilnya terkait master silinder dan 

master power pada sistem pengereman mobil bermerk Honda yaitu Mobilio, Brio, Jazz, 

HR-V, dan BR-V tanpa pengenaan biaya apapun yang berlangsung selama 6 bulan 

mulai 26 Januari 2018 hingga 26 Juli 2018 (News.Okezone.com, 2018). 

Kota Malang adalah salah satu kota yang perkembangan ekonominya pesat 

di Indonesia. Perekonomian masyarakat Kota Malang yang bertumbuh membuat 

penjumlah kendaraan roda dua maupun roda empat bertambah. Bahkan tingkat 

kemacetan Kota Malang per Februari 2018 merupakan yang ketiga di Indonesia 

mengalahkan kemacetan Kota Surabaya (Kompas.com,2018). Hal ini menunjukan 

banyaknya jumlah kendaraan di Kota Malang, mengakibatkan usaha bengkel 

kendaraan mobil menjadi laris manis.  
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Salah satu bengkel mobil resmi yang ada di kota Malang yaitu bengkel 

Honda Mandalasena yang merupakan bengkel resmi Honda yang menjadikannya 

tujuan banyak pelanggan yang ingin merawat kendaraan mobil bermerek Honda, 

dengan harapan dapat melakukan perbaikan dan perawatan yang sesuai. Namun 

begitu, status bengkel Honda Mandalasena sebagai bengkel resmi tidak serta 

merta membuat kualitas layanan di bengkel Honda Mandalasena mendapat 

penilaian yang baik bagi pelanggan.  

 Dari segi jumlah pengunjung yang melakukan service kendaraan di bengkel 

Honda Mandalasena terdapat penurunan pada tahun 2017. Data jumlah 

pengunjung bengkel pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1 Jumlah Pelanggan Bengkel Honda Mandalasena Tahun 2017 

Bulan Jumlah Pelanggan 

Januari 1050 

Februari 968 

Maret 1017 

April 968 

Mei 889 

Juni 948 

Juli 908 

Agustus 849 

September 842 

Oktober 827 

November 872 

Desember 733 

             Sumber : Honda Mandalasena 

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah pelanggan bengkel Honda Mandalasena 

fluktuatif namun relatif mengalami penurunan dari bulan Juni hingga Oktober, 

tetapi pada bulan November terjadi peningkatan pengunjung sebanyak 872  dan 

pada bulan desember terjadi penurunan pengunjung yang paling rendah sebanyak 

733 pelanggan. Penjualan mobil Honda selama tahun 2017 di Indonesia juga 
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mengalami penurunan dari tahun 2016 ada 199.364 unit mobil terjual dan pada 

tahun 2017 hanya 186.859 unit mobil yang terjual, ada penurunan sebesar 6,2 

persen (otomotif.tempo.co, 2018). 

Selain itu terdapat data dari yaitu google review tentang keluhan 

pelanggan servis di Honda Mandalasena. Hal ini dapat terlihat dari testimoni 

pelanggan yang dilayangkan melalui google review (lampiran 1).. Hasil dari 

testimoni melalui google review ulasan pelanggan tentang bengkel Honda 

Mandalasena, ternyata banyak pelanggan yang memberikan rating 1-2 (19 orang) 

dari skala maksimal 5. Ada 10 keluhan mengenai kualitas pelayanan yang ada di 

bengkel ini. Keluhan yang disuarakan oleh pelanggan meliputi 5 dimensi kualitas 

layanan jasa.  

Dari segi bukti langsung yaitu fasilitas yang kurang memadai sehingga tidak 

bisa mendeteksi kerusakan engine mounting (1 pelanggan) , dari segi kehandalan 

yaitu pelayanan sangat tidak profesional, tidak nyaman, dan servis tidak sesuai 

dengan permintaan (3 pelanggan), dari segi daya tanggap yaitu teknisinya terkesan 

ceroboh dan tidak ada prioritas penanganan terhadap komplain, pelayanan kurang 

simpel untuk pembelian baterai remote kunci harus mondar mandir (2 pelanggan), 

dari segi jaminan yaitu pelanggan mengeluhkan adanya kecurangan terkait bahan 

bakar minyak yang hilang saat diperbaiki dan adanya kerusakan karet kaca yang 

tidak diperbaiki serta setelah servis ada part yang hilang (3 pelanggan), dari segi 

empati yaitu servis berkali – kali yang tidak pernah tuntas karena karyawan tidak 

memahami keinginan pelanggan (1 pelanggan). Hasil dari google review tersebut 

menunjukkan tiap variabel dimensi kualitas layanan negatif terhadap kepuasan, 
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sedangkan menurut Triaman et al (2017) kelima dimensi kualitas layanan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

Dalam penelitian terdahulu mengenai kepuasan pelanggan di bengkel mobil, 

Rachman dan Yuniati (2014) menyatakan variabel kualitas layanan adalah 

variabel yang paling dominan berpengaruh dibandingkan harga dan lokasi. 

Menurut Haromain dan Suprihhadi (2016) variabel kualitas layanan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pelanggan. Kepuasan  pelanggan sendiri menurut 

Lovelock dan Wirtz (2011) yaitu suatu sikap yang diputuskan berdasarkan 

pengalaman yang didapatkan, sehingga kepuasan pelanggan perlu menjadi 

perhatian utama untuk setiap pengelola bisnis jasa. Disisi lain, penilaian kualitas 

layanan terkadang sulit dilakukan untuk beberapa hal diantaranya dalam layanan 

jasa terdapat item yang tidak nyata yang hanya bisa dirasakan langsung oleh 

pelanggan, kualitas yang baik bagi pelanggan satu mungkin dirasakan sebagai 

kualitas yang buruk bagi pelanggan lainnya.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan yitu kualitas 

produk, kualitas pelayanan, emosional, harga dan biaya. Kepuasan pelanggan atas 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan akan menciptakan perilaku konsumen 

yang sangat menguntungkan bagi perusahaan seperti kesetaiaan pelanggan, 

mengatakan hal-hal positif tentang perusahaan kepada orang lain, bersedia 

membayar lebih, melakukan lebih banyak kegiatan bisnis dengan perusahaan yang 

bersangkutan, dan lain-lain. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 

keuntungan bagi perusahaan. 



6 
 

Menurut Tjiptono (2006) kualitas jasa pelayanan adalah berpusat pada 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengunjung serta ketetapan penyampaian 

untuk mengimbangi harapan pengunjung. Kualitas pelayanan merupakan tingkat 

ketidaksesuaian antara harapan atau keinginan pelayanan dengan persepsi 

konsumen. Pengukuran kualitas pelayanan terbagi menjadi lima dimensi, yaitu 

Realiability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangible (Parasuraman et 

al, 1988).  Apabila perusahaan jasa memiliki kualitas layanan yang baik dan 

sesuai dengan harapan dari konsumen maka akan membuat konsumen tersebut 

melakukan pembelian ulang dimasa yang akan datang.Sedangkan menurut Alma 

(2007) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan adalah suatu cara kerja 

perusahaan yang berusaha mengadakan perbaikan mutu secara terus-menerus 

terhadap proses, produk dan service yang dihasilkan perusahaan. 

Kualitas layanan menjadi isu yang dipandang sangat penting dalam 

memasarkan produk saat ini supaya produk dapat diterima dengan baik di pasar. 

Perusahaan harus menawarkan layanan yang mampu diterima atau dirasakan 

pelanggan sesuai dengan atau melebihi apa yang diharapkan oleh pelanggan untuk 

menciptakan kualitas layanan yang tinggi, khususnya dalam bidang usaha jasa 

bengkel.  

Menurut Zulvia (2014) dalam hasil penelitiannya, 5 dimensi kualitas jasa 

yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy secara parsial 

(terpisah) dan simultan (bersamaan) berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan. Menurut Prasojo dan Wahyuati (2016) dalam hasil penelitiannya, 5 

dimensi kualitas jasa berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan.  
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Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti mencoba untuk mencari pengaruh 

kualitas layanan yang terdiri dari lima dimensi utama yaitu kehandalan, bukti fisik, 

jaminan, empati, dan daya tanggap terhadap kepuasan pelanggan bengkel Honda 

Mandalasena. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “Pengaruh Dimensi Kualitas 

Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan Bengkel Mobil Honda Mandalasena”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang menjadi dasar penelitian adalah adanya penurunan pengunjung 

di Honda mandalasena malang serta terdapat keluhan mengenai kualitas layanan yang 

ada di bengkel mobil Honda Mandalasena. Perusahaan jasa seperti bengkel mobil perlu 

memperhatikan kualitas layanannya karena usaha jasa berinteraksi langsung dengan 

pelanggan. Dari hal tersebut maka rumusan permasalahannya adalah apakah dimensi 

kualitas layanan yang ada di bengkel mobil Honda Mandalasena mempengaruhi 

kepuasan pelanggan di bengkel tersebut? 

1. Apakah variabel bukti fisik berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

pelanggan pada bengkel Honda Mandalasena Malang? 

2. Apakah variabel kehandalan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

pelanggan pada bengkel Honda Mandalasena Malang? 

3. Apakah variabel daya tanggap berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan pelanggan pada bengkel Honda Mandalasena Malang? 

4. Apakah variabel jaminan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

pelanggan pada bengkel Honda Mandalasena Malang? 

5. Apakah variabel empati berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

pelanggan pada bengkel Honda Mandalasena Malang? 
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6. Diantara dimensi kualitas layanan tersebut, variabel mana yang memiliki 

kontribusi terbesar (Dominan) pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan 

pada bengkel Honda Mandalasena Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat 

memecahkan masalah yang berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh variabel bukti fisik secara parsial terhadap 

kepuasan pelanggan bengkel Honda Mandalasena Malang. 

2. Untuk menguji pengaruh variabel keandalan secara parsial terhadap 

kepuasan pelanggan bengkel Honda Mandalasena Malang. 

3. Untuk menguji pengaruh variabel daya tanggap secara parsial terhadap 

kepuasan pelanggan bengkel Honda Mandalasena Malang. 

4. Untuk menguji pengaruh variabel jaminan secara parsial terhadap 

kepuasan pelanggan bengkel Honda Mandalasena Malang. 

5. Untuk menguji pengaruh variabel empati secara parsial terhadap kepuasan 

pelanggan bengkel Honda Mandalasena Malang. 

6. Untuk menguji dimensi kualitas layanan yang dominan pengaruhnya 

terhadap kepuasan pelanggan pada bengkel Honda Mandalasena Malang. 
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti 

selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan pengaruh kualitas layanan dan 

kepuasan pelanggan dengan tambahan variabel lain. 

2. Manfaat Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang dapat digunakan 

sebagai bahan evaluasi terhadap upaya – upaya yang telah ditempuh 

perusahaan dalam merancang strategi dan mengimplementasikan program – 

program perbaikan dimensi kualitas layanan dan memperkuat kepuasan 

pelanggan.  


