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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era persaingan bisnis jasa otomotif yang semakin kompetitif 

di Indonesia saat ini, loyalitas pelanggan terhadap penyedia jasa sangat 

penting untuk diciptakan dan dipertahankan. Loyalitas dapat diartikan 

sebagai sebuah kepatuhan atau kesetiaan, sedangkan pelanggan merupakan 

seseorang yang melakukan pembelian secara terus menerus dan berulang 

kali pada jasa yang sama dengan tujuan untuk memuaskan keinginan yang 

dimilikinya melalui jasa tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa loyalitas 

pelanggan merupakan seorang pelanggan yang setia terhadap suatu jasa dan 

mewujudkan kesetiaannya dengan melakukan penggunaan secara teratur 

dan berulang – ulang terhadap jasa tersebut. Pelanggan yang loyal akan terus 

bertahan dan menggunakan berulang kali penyedia jasa yang sama sehingga 

pendapatan penyedia jasa tersebut akan meningkat, selain itu biaya yang 

digunakan untuk menarik pelanggan baru dapat ditekan semaksimal 

mungkin.   

Loyalitas terbentuk melalui pengalaman pelanggan dalam 

menggunakan jasa. Jika pelanggan merasa puas dalam proses penggunaan 

jasa, maka loyalitas pelanggan akan terbentuk. Pernyataan ini didukung oleh 

beberapa penelitian yang telah membuktikan bahwa loyalitas pelanggan 

dipegaruhi oleh kepuasan pelanggan, diantaranya adalah penelitian oleh      

Famiyeh et al., (2018), Mulyadi et al., (2018), Glory dan Ponreka 
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(2017), Kuntari et al., (2016), Genoveva (2015), Al-Shammari & Kanina 

(2014), Lubis et al.,  (2014), dan Sutrayoga & Pramudana (2014). 

Bagi penyedia jasa yang berorientasi pada pelanggan, menciptakan 

kepuasan bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu kewajiban. Setiap 

penyedia jasa harus mampu menciptakan kepuasan pelanggan dengan 

memberikan penawaran – penawaran yang menarik dan kualitas layanan 

yang terbaik untuk menciptakan keunggulan kompetitif demi 

mempertahankan posisi pasar ditengah persaingan yang semakin ketat.  

Kepuasan pelanggan dibentuk oleh kualitas layanan yang baik. 

Penyedia jasa yang mampu menghadirkan kualitas layanan dengan baik, 

akan membuat pelanggan merasa puas dan menunjukkan loyalitas terhadap 

penyedia jasa. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang telah 

membuktikan bahwa kepuasan dipengaruhi oleh kualitas layanan, 

diantaranya adalah penelitian oleh Zuhri et al., (2018), Putra et al., (2018), 

Mustafadjuhaefa (2017), Izogo & Ogba (2015), Putri et al., (2015), Amin et 

al., (2014), Roshandi & Sudjatno (2014). 

Kualitas layanan atau jasa merupakan salah satu faktor penting 

yang harus mendapat perhatian khusus dari penyedia jasa untuk 

menciptakan kepuasan pelanggan. Penyedia jasa harus mampu menciptakan 

keunggulan kompetitif melalui kualitas layanan yang dihadirkan untuk 

memuaskan keinginan pelanggan. Penyedia jasa harus memperhatikan 

beberapa hal penting untuk menghadirkan kualitas layanan yang baik,, yang 

pertama adalah bukti fisik dari jasa yang ditawarkan dapat berupa peralatan 
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dan teknologi penunjang layanan, yang kedua adalah keandalan karyawan 

dalam memberikan layanan pada pelanggan, yang ketiga adalah daya 

tanggap karyawan untuk segera melayani kebutuhan pelanggan, yang 

keempat adalah penyedia jasa harus memberikan jaminan terhadap layanan 

yang diberikan kepada pelanggan, dapat berupa kredibilitas penyedia jasa, 

yang terakhir adalah kemampuan karyawan untuk berempati pada masalah 

yang dimiliki oleh pelanggan sehingga karyawan dapat memahami apa yang 

diinginkan pelanggan. 

Dalam menghadapi persaingan dunia usaha jasa otomotif yang 

semakin ketat, penyedia jasa berupaya untuk terus meningkatkan kinerja 

terutama pada kualitas layanan untuk menciptakan kepuasan dan loyalitas 

pelanggan. Penyedia jasa memandang hal ini penting karena angka 

penjualan mobil di Indonesia yang tinggi. Menurut Gabungan Industri 

Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) pada tahun 2018 penjualan 

mobil di Indonesia mencapai 1.151.291 unit. Berikut adalah data penjualan 

berdasarkan merk dengan jumlah total penjualan dan besarnya pangsa pasar 

beserta urutan atau ranking untuk penjualan dan pangsa pasar terbesar yang 

ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut.  

Dari tabel 1.1 dapat kita simpulkan bahwa penjualan mobil 

tertinggi dicapai oleh Toyota dengan total penjualan 352.161 unit dan 

pangsa pasar 30,59%. Tingginya penjualan mobil Toyota akan 

meningkatkan jumlah permintaan perawatan mobil Toyota. Seluruh 
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penyedia jasa perawatan mobil Toyota akan berlomba meningkatkan 

loyalitas pelanggan demi memenangkan persaingan. 

Tabel 1.1 Penjualan Mobil di Indonesia Berdasarkan Merk 
Januari – Desember 2018 

Ranking Merk 
Jumlah Penjualan 

(Unit) 
Pangsa Pasar 

1 TOYOTA 352.161 30,59% 

2 DAIHATSU 202.738 17,61% 

3 HONDA 162.170 14,09% 

4 MITSUBISHI MOTORS 142.861 12,41% 

5 SUZUKI 118.014 10,25% 

 Lain – lain 173.347 15,05% 

Jumlah Keseluruhan 1.151.291 100% 

Sumber: GAIKINDO data diolah, 2019 (Lampiran 3) 

Terdapat tiga bengkel resmi Toyota di kota Malang, yaitu  Toyota 

AUTO2000 Sutoyo yang terletak di Lowokwaru, Toyota AUTO2000 Sukun 

yang terletak di Sukun, dan Toyota Kartika Sari Mulia yang terletak di 

Mojolangu. Ketiga bengkel resmi diatas memiliki standard kualitas yang 

sama dan diawasi langsung oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) 

Toyota di Indonesia PT. Toyota Astra Motor, yang ditunjuk langsung oleh 

Toyota Motor Corporation yang berpusat di Jepang sebagai perusahaan 

manufaktur pemilik merk Toyota, untuk secara ekslusif mengimpor, 

melakukan produksi, memasarkan, mendistribusikan, serta menyediakan 

layanan purna jual di Indonesia.  
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Tabel 1.2 Rating Ulasan Pengguna Google Terhadap Bengkel Resmi Toyota 
di Kota Malang 

Nama Bengkel Resmi Alamat Rating 

Toyota AUTO2000 Sutoyo 
Jl. Letjen Sutoyo No.25, Lowokwaru, Kec. 

Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141 
4,6 

Toyota AUTO2000 Sukun 
Jl. S. Supriadi No.35, Sukun, Kec. Sukun, 

Kota Malang, Jawa Timur 65147 
4,5 

Toyota Kartika Sari Mulia 
Jl. Puncak Borobudur No.1, Mojolangu, Kec. 

Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142 
4,4 

 Sumber : Ulasan pengguna Google per 03/07/2019 data diolah, 2019 (Lampiran 4) 

Menurut ulasan pengguna Google per 3 Juli 2019 yang ditunjukkan 

pada tabel 1.2, Bengkel Toyota AUTO2000 Sutoyo memperoleh rating 

tertinggi dibandingkan dengan bengkel resmi Toyota lain yang ada di kota 

Malang. Bengkel tersebut memiliki pelanggan yang cukup banyak. Jumlah 

rata-rata pelanggan yang menggunakan layanan selama bulan Januari - Juni 

2019 adalah 1.500 kendaraaan per bulan (Lampiran 5).  

Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan jumlah 

pelanggan, bengkel tersebut sangat serius dalam menghadirkan keunggulan-

keunggulan layanan. Keunggulan yang dimiliki adalah jaminan standar 

layanan terbaik untuk perawatan kendaraan Toyota yang diawasi langsung 

oleh PT. Toyota Astra Motor sebagai ATPM Toyota di Indonesia. Standar 

layanan yang dilakukan antara lain,  

1. Layanan booking service yang memberikan kepastian waktu service dan 

teknisi tanpa perlu mengantri, pelanggan hanya perlu mengisi form 

booking online atau menghubungi call center 500 898. 
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2. Express Maintenance, merupakan layanan service berkala (service 

ringan) dengan waktu pengerjaan hanya 1 jam dibandingkan dengan 

pengerjaan reguler yang membutuhkan waktu 2-4 jam. 

3. THS (Toyota Home Service), merupakan fasilitas pelayanan yang dapat 

melakukan service kunjngan ditempat yang telah ditentukan oleh 

pelanggan tanpa dikenakan biaya kunjungan. 

4. Sertifikasi Product Knowledge untuk seluruh jenis atau tipe kendaraan 

yang dilayani. Sertifikasi ini wajib diikuti oleh seluruh karyawan, agar 

dapat memahami tipe kendaraan yang akan dilayani secara 

komprehensif. 

5. Kontrol Key Performance Indicator setiap bulan yang dilakukan 

langsunng oleh PT. Toyota Astra Motor sebagai ATPM Toyota di 

Indonesia. 

6. Melakukan program Kaizen yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti 

perbaikan secara terus menerus. Program ini dilakukan oleh Bengkel 

Toyota Auto2000 Sutoyo Malang untuk selalu melakuakn perbaikan 

dan peningkatan secara terus menerus terhadap layanan yang 

disediakan. 

7. Diagnosa permasalahan kendaraan, langkah ini dilakukan untuk betul – 

betul mengetahui masalah yang dikeluhkan pelanggan terhadap 

kendaraannya, sehingga mekanik dapat dengan akurat memutuskan 

bentuk pengerjaan atau perbaikan apa yang harus dilakukan. 



7 
 

 
 

8. Maintenance Reminder, merupakan suatu sistem pengingat saat waktu 

perawatan kendaraan sudah mulai dekat, dengan menelepon pelanggan 

secara langsung. 

9. Pengoperasian layanan atau jam buka layanan disesuaikan dengan tren 

permintaan layanan (Lampiran 6). 

 Keunggulan kualitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

kepuasan dan loyalitas pelanggan agar terus menggunakan layanan 

perawatan kendaraan di Bengkel Toyota AUTO2000 Sutoyo Malang. 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti 

mengambil judul : “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Melalui 

Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Pelanggan 

Bengkel Toyota AUTO2000 Sutoyo Malang)” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. 

1. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada 

Bengkel Toyota AUTO2000 Sutoyo Malang ? 

2. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

pada Bengkel Toyota AUTO2000 Sutoyo Malang ? 

3. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

pada Bengkel Toyota AUTO2000 Sutoyo Malang ? 
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4. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas melalui 

kepuasan pelanggan pada Bengkel Toyota AUTO2000 Sutoyo     

Malang ? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka 

dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas layanan 

terhadap loyalitas pelanggan pada Bengkel Toyota AUTO2000 

Sutoyo Malang. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas layanan 

terhadap kepuasan pelanggan pada Bengkel Toyota AUTO2000 

Sutoyo Malang. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan pada Bengkel Toyota AUTO2000 

Sutoyo Malang. 

d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas layanan 

terhadap loyalitas melalui kepuasan pelanggan pada Bengkel 

Toyota AUTO2000 Sutoyo Malang. 
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2. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat 

memberi manfaat sebagai berikut. 

a. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan dalam mengembangkan dan menyempurnakan 

kebijakan Bengkel Toyota Auto 2000 Sutoyo Malang, terutama 

yang berhubungan dengan kualitas pelayanan, kepuasan dan 

loyalitas pelanggan. 

b. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti 

selanjutnya dalam melakukan penelitian tentang kualitas layanan, 

kepuasan dan loyalitas pelanggan di masa depan. 


