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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan di industri otomotif  semakin kompetitif, hal ini bisa dilihat dari berbagai 

inovasi produk dan iklan yang gencar dikampanyekan melalui media massa maupun media 

elektronik. Hal ini dimaksudkan untuk merebut pangsa pasar dari kompetitor dan juga 

mempertahankan pangsa pasarnya sendiri. Menurut Kotler (2002) menjelaskan bahwa dalam 

meningkatkan daya saing, suatu perusahaan dapat memenangkan persaingan dengan cara 

menampilkan produk terbaik yang dapat memenuhi selera konsumen. Pada dasarnya semakin 

tinggi tingkat persaingan yang terjadi, maka semakin banyak pilihan bagi konsumen untuk 

dapat memilih produk yang sesuai dengan harapannya dan sebagai konsekuensi dari perubahan 

tersebut pelanggan menjadi lebih cermat dan pintar menghadapi setiap produk yang 

ditawarkan.  

Dari beberapa sektor utama dalam manufaktur yang berkembang pesat, industri otomotif 

di Indonesia berhasil tumbuh meski di tengah situasi dengan beragam masalah yang menjadi 

kendala seperti kenaikan harga minyak, lonjakan TDL (Tarif Dasar Listrik) bahkan kebijkan 

moneter. Namun dengan kehadiran produk mobil murah ramah lingkungan atau biasa disebut 

Low Cost Green Car (LCGC) yang langsung mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia, 

diprediksi dapat meningkatkan penjualan mobil secara nasional, berdasarkan catatan dari 

GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) penjualan kendaraan di 

Indonesia selama 2006 hinga 2013 terjadi tren meningkat. Antara lain pada tahun 2006 

penjualan mencapai 318.000 unit, lalu tahun 2007 naik menjadi 433.000 unit. Tahun 2008 naik 

39,3 persen menjadi 603.000 unit. Pada tahun 2009 mengalami penurunan yang dikarenakan 

oleh krisis menjadi 483.000 unit. Pada tahun 2010 kembali naik 50 persen menjadi 764.000 

unit, begitu pula pada tahun 2011 menjadi 894.000 unit. Kemudian tahun 2012 menjadi 1,6 

juta atau naik 24 persen, hingga tahun 2012 mencapai 1,29 unit (Otomotif.news.viva.co.id, 

2017).  

Dengan banyaknya jumlah kendaraan darat di Indonesia hal ini menjadi sebuah peluang 

bagi industri jasa pencucian kendaraan bermotor dan bengkel perawatan kendaraan bermotor, 

salah satu contoh di Gresik. Jasa pencucian kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda 

motor di Gresik sudah banyak berdiri (Bukutelepon.cybo.com, 2017). Oleh sebab itu penyedia 

usaha jasa pencucian kendaraan akan meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik 



 

(Bisnisukm.com, 2017) yaitu dengan cara penyedia jasa pencucian kendaraan menciptakan 

para pelanggan yang merasa puas (Schnaars, 1991).  

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya 

hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis, memberikan dasar yang 

baik untuk pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu 

rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang tentunya akan menguntungkan pihak 

perusahaan (Tjiptono, 2000). 

Selain kepuasan pelanggan hal yang harus diperhatikan oleh penyedia jasa adalah fasilitas 

jasa yang diberikan. Fasilitas sendiri merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam 

usaha jasa, terutama yang berkaitan erat dengan apa yang dirasakan oleh konsumen karena 

dalam usaha jasa, penilaian konsumen terhadap suatu perusahaan didasari atas apa yang mereka 

peroleh setelah menggunakan jasa. Persepsi yang diperoleh dari interaksi pelanggan dengan 

fasilitas berpengaruh terhadap kualitas jasa dimata pelanggan (Tjiptono, 2004: 43). Fasilitas 

adalah sumber daya yang secara fisik ada dalam suatu jasa yang dapat ditawarkan kepada 

konsumen (Tjiptono, 1997). Fasilitas juga merupakan segala sesuatu yang memudahkan 

konsumen dibidang jasa, maka dari itu harus diperhatikan kondisi fasilitas, kelengkapan, desain 

interior dan eksterior, serta kebersihan fasilitas yang harus diperhatikan karena berkaitan erat 

dengan apa yang dirasakan atau didapatkan oleh konsumen secara langsung. Hal itu sesuai 

dengan yang didefinisikan oleh Kotler & Keller (2006) yaitu segala sesuatu yang bersifat 

peralatan fisik yang disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan 

konsumen.  

Untuk yang bergerak di bidang jasa carwash dan bengkel mobil, fasilitas pendukung 

terletak pada ruang tunggunya. Pemilik harus memperhatikan desain dan tata letak dari ruang 

tunggu di carwash dan bengkel tersebut karena desain dan tata letak fasilitas jasa erat kaitannya 

dengan pembentukan persepsi dari pelanggan (Tjiptono, 2006). Jasa merupakan sebuah kinerja 

dan tidak dapat dirasakan secara langsung manfaatnya seperti barang, pelanggan cenderung 

memperhatikan fakta-fakta yang berkaitan dengan jasa sebagai bukti kualitas. Seperti yang 

diutarakan oleh Yazid (2005) kualitas fisik dapat membedakan perusahaan dari para pesaing 

serta menjadi tanda dari segmen pasar yang akan dituju. Fasilitas fisik menjadi satu indikator 

mengenai baik tidaknya kualitas suatu jasa dan berkaitan erat dengan pembentukan persepsi 

pelanggan karena dengan adanya fasilitas yang baik maka konsumen akan tertarik dengan jasa 

yang ditawarkan dan melakukan pembelian jasa yang ditawarkan tersebut.  

Selain fasilitas, ada hal lain yang menyebabkan pelanggan merasa puas yaitu faktor harga 

(Irawan, 2004). Menurut Kotler (2001) terdapat enam usaha utama yang dapat diraih suatu 



 

perusahaan melalui harga yaitu bertahan hidup, maksimalisasi laba jangka pendek, 

maksimalisasi pendapatan jangka pendek, unggul dalam pasar dan unggul dalam mutu produk. 

Untuk pelanggan yang sensitif terhadap harga, biasanya harga murah adalah sumber kepuasan 

yang penting karena pelanggan akan mendapatkan value for money yang tinggi (Irawan, 2004). 

Meski sudah ada suatu usaha jasa yang menawarkan jasa yang sama dan kualitas yang sama 

tetapi ada yang menawarkan harga yang relaitf murah maka akan memberikan nilai yang lebih 

tinggi kepada pelanggan untuk menggunakan jasa tersebut (Lupyoadi, 2001). Harga berarti 

sejumlah uang yang ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa (Wuryandari, 2006). Harga juga 

merupakan jumlah dari seluruh nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat dengan 

memiliki atau menggunakan suatu barang dan jasa tersebut (Wuryandari, 2006).  

Oleh karena itu penyedia jasa pencucian kendaraan harus memikirkan bagaimana caranya 

untuk menyediakan layanan yang membuat pelanggan puas dengan harga yang relatif (tidak 

mahal dan tidak murah). Menurut teori penetapan harga yang disebutkan oleh Harini (2008) 

bahwa tujuan dari penetapan harga yaitu untuk menghadapi atau mencegah persaingan, apabila 

perusahaan baru mencoba memasuki pasar dengan tujuan mengetahui pada harga berapa ia 

akan menetetapkan penjualannya berarti perusahaan tersebut belum memiliki tujuan dalam 

menetapkan harga mereka. Penetapan harga juga bertujuan untuk memaksimalkan laba (Harini, 

2008). Tujuan untuk memaksimalkan harga ini biasanya menjadi panutan setiap usaha bisni, 

namun kebanyakan melihat jika usaha yang mencari untung itu mempunyai konotasi yang 

kurang enak seolah-olah menindas konsumen. Padahal hal ini wajar saja karena setiap usaha 

untuk bertahan hidup memerlukan laba.  

Disini peneliti akan mencoba meneliti usaha jasa yang bergerak di bidang perawatan mobil 

baik bengkel mobil dan pencucian mobil yaitu Gallery Mobil Bengkel & Carwash. Usaha ini 

berlokasi di Jl Dr. Soetomo No 47, lokasinya tepat di depan Bank BCA Dr. Soetomo. Lokasi 

di Jl Dr. Soetomo ini sangat strategis karena mobilitas kendaraan roda empat disini sangat 

tinggi karena berdekatan dengan Bank BCA dan perusahaan PT. Petrokimia Gresik. Gallery 

Mobil ini dipilih dikarenakan terdapat beberapa customer setianya yang justru berpindah ke 

kompetitornya dengan alasan bahwa kompetitornya lebih murah, bagus, dan bersih. Sebelum 

memulai penelitian ini, peneliti sudah melakukan beberapa wawancara kepada mantan 

pengguna jasa Gallery Mobil. Menurut mereka faktor fasilitas, harga, kualitas pelayanan di 

Gallery Mobil ini tidak lebih baik dari kompetitornya. Maka dari hal ini peneliti memilih 

faktor-faktor diatas untuk dijadikan variabel dalam penelitian ini.  

Dalam penelitian kali ini ditekankan pada adanya pengaruh antara fasilitas, harga, dan 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh Gallery Mobil dengan kepuasan pelanggan dan akan 



 

membentuk loyalitas pada pelanggan terhadap Gallery Mobil. Dengan rincian diatas, penulis 

akan mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Fasilitas, Harga, Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Pada Bengkel 

& Carwash Gallery Mobil di Gresik”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dari penelitian ini dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut:  

1. Apakah pengaruh fasilitas terhadap kepuasan pelanggan pada Gallery Mobil Gresik? 

2. Apakah pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan pada Gallery Mobil Gresik? 

3. Apakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Gallery Mobil 

Gresik? 

4. Apakah pengaruh fasilitas terhadap loyalitas pelanggan pada Gallery Mobil Gresik? 

5. Apakah pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan pada Gallery Mobil Gresik? 

6. Apakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada Gallery Mobil 

Gresik? 

7. Apakah pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan  pada Gallery 

Mobil Gresik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh fasilitas terhadap kepuasan pelanggan pada 

Gallery Mobil Gresik 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan pada Gallery 

Mobil Gresik 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

pada Gallery Mobil Gresik 

4. Untuk mengetahui adanya pengaruh fasilitas terhadap loyalitas pelanggan pada Gallery 

Mobil Gresik 

5. Untuk mengetahui adanya pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan pada Gallery 

Mobil Gresik 

6. Untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan 

pada Gallery Mobil Gresik 

7. Untuk mengetahui adanya pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 

pada Gallery Mobil Gresik 

 



 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan seperti: 

1. Penulis 

Manfaat bagi penulis yaitu untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama 

masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Departemen Manajemen 

Universitas Internasional Semen Indonesia. 

2. Pemilik Usaha 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dan berguna 

sebagai bahan evaluasi untuk menjadi usaha Carwash & bengkel yang lebih unggul dari 

pesaingnya. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi kesalah terhadap permasalahan yang ada didalam penelitian ini, 

maka dibuatlah batasan-batasan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut: 

1. Responden diambil dari Customer Gallery Mobil yang sudah pernah lima kali mencuci 

di Gallery Mobil 

 


