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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Saat ini perkembangan dunia otomotif terus meningkat di lihat dari 

produk mobil yang terus ada pembaruan model dan penambahan produk begitu 

juga di susul dengan produk sepeda motor yang semakin banyak di Indonesia. Hal 

ini di tunjukkan dengan tingkat kepadatan di jalan raya yang semakin hari terus  

meningkat, sehingga menimbulkan kemacetan yang berarti pengguna kendaraan 

bermotor memang mengalami kenaikan penjualan secara terus menerus meningkat 

dari tahun ke tahun. Maka dari itu industri otomotif harus melakukan 

perkembangan di bidang jasa perbaikan dan perawatannya. Industri otomotif 

sangat berlomba-lomba menciptakan inovasi agar dapat meningkatkan 

produktifitas dan hubungan yang baik dengan pelanggan melalui pelayanan yang 

unggul, sehingga pelanggan menjadi puas serta akan menjadi berlangganan 

kepada perusahaannya. Sebagai perusahaan di bidang jasa secara umum harus 

mencapai aspek pelayanan dan kepuasan pelanggan yang harus di penuhi, melalui 

strategi yang dimiliki setiap perusahaan pasti memiliki strategi untuk 

meningkatkan kinerja dalam mengunggulkan perusahaannya, sebuah perusahaan 

dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan para pelanggan, agar setiap pelanggan 

dapat merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan jasa perusahaan 

tersebut. Setiap perusahan juga akan berlomba-lomba meningkatkan kinerja 

pelayanannya untuk tercapainya standar kualitas pelayanan yang tinggi agar 

pelanggan tidak mudah berpindah pada pesaing. Menurut kadirisman hidayat 

(2015) “kualitas layanan merupakan perbandingan antara layanan yang dirasakan 

pelanggan (persepsi) dengan kualitas layanan yang diharapkan oleh pelanggan”.  

Menurut Rieke asri pratama (2012) Bengkel adalah salah satu bisnis yang 

bergerak untuk menjual jasa yang di bedakan ada beberpa jenis bengkel, yaitu 

bengkel dealer, bengkel umum, bengkel pelayanan khusus dan bengkel keliling. 

Bengkel resmi sendiri biasanya memiliki pelayanan secara umum yang 

merupakan bengkel terdaftar di dealer dan yang mampu melakukan perawatan dan 
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perbaikan beberapa komponen sepeda motor tertentu. Bengkel Semacam ini dapat 

dipandang sebagai bengkel khusus yang menggabungkan diri menjadi sebuah 

bengkel yang lebih besar. Berbeda dengan bengkel independen, bengkel ini bukan 

merupakan bagian dari dealer otomotif. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan 

bengkel ini tidak ditujukan untuk pelayanan dan penjualan sebuah produk 

otomotif yang dikhususkan, selain itu bengkel pelayanan umum biasanya 

memberikan pelayanan perawatan dan perbaikan untuk berbagai merek kendaraan 

tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti memilih bengkel Ahass Wijaya sebagai 

objek peelitiannya. 

Gambar 1. 1 Bengkel Ahass 

 

Bengkel Ahass Wijaya sendiri terletak di jln. KH Usman No 34 

Surodinawan kecamatan prajurit kulon Mojokerto, bengkel ini merupakan 

perusahaan otomotif yang memiliki spesialisasi dalam hal perawatan dan 

perbaikan salah satu elemen sepeda motor. karena perusahaan tersebut memiliki 

standar bagi seluruh karyawan yang bekerja harus mempunyai keahlian tertentu 

agar dapat tersertifikasi oleh pusat menjadikan efek yang positif bagi perusahaan. 

Pada perusahaan ini memiliki 4 karyawan di bagian pit (mekanik), dan 1 orang 

bagian kasir, 1 orang lagi bagian perlengkapan untuk membelikan suku cadang 

apabila stock di bengkel habis, serta karyawan ini selalu mengikuti rapat yang di 

adakan oleh cabang pusat. Dengan didukung banyaknya karyawan tersebut, 

perusahaan ini seharusnya dapat melakukan pelayanan sebaik mungkin, serta 

dapat memberikan kepuasan pelanggan, melalui pelayanan yang ramah dan 

memberikan senyuman agar konsumen merasa nyaman. serta didukung dengan 
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peralatan yang modern sehingga seluruh karyawan bisa melakukan pekerjaannya 

dengan efisien, sehingga perusahaan ini layak di akui sebagai bengkel resmi yang 

terdaftar di pusat, pada bengkel Ahass Wijaya ini pelanggan dapat merasakan 

kepuasannya, karena penggunaan suku cadang yang asli dan pekerja yang sudah 

mendapatkan sertifikasi di bidangnya sehingga pelanggan tidak ada kerauan untuk 

menggunakan jasanya, menjadikan bengkel ini memiliki sertifikasi yang terdaftar 

di Ahass pusat. 

Berkaitan fenomena tersebut penting bagi perusahaan jasa untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan yang unggul dan prima. Karena kualitas 

pelayanan menjadi salah satu keberhasilan perusahaan yang dapat dirasakan oleh 

semua para pelanggan dalam keadaan yang seperti ini. Perusahaan yang bergerak 

di bidang tersebut  harus memberikan kepuasan dan loyalitas terhadap pelanggan 

sebagai tujuan utama adapun tujuan kepuasan pelanggannya yang berbeda di 

antaranya yang terjadi pada kedua bengkel tersebut sehingga pelanggan bengkel 

tersebut merasakan kepuasannya. kualitas pelayanan yang baik dari suku cadang 

yang original serta pelayanan yang cepat tanggap dalam melakukan pekerjaan, 

menjadi kepuasan pelanggan yang sangat di ingin kan oleh semua pengguna oleh 

karena itu setiap pengguna kendaraan bermotor terkadang memilih bengkel resmi 

terlebih dahulu karena ada diskon yang di berikan oleh pihak dealer tetapi harus 

mengunakan diskonnya ke bengkel bengkel tertentu yang terdaftar di pusat seperti 

Ahass, akan tetapi setelah diskon habis masyarakat terkadang memilih bengkel 

biasa karena harga suku cadang yang biasanya lebih murah karena biasanya 

ditawari terlebih dahulu mau yang berkualitas (original) atau yang biasa saja, jadi 

pengguna dapat menyesuaikan uang yang di milikinya sama fasilitas yang di 

gunakannya. terhadap dealer sepeda motor semua sebagai salah satu perusahaan di 

bidang jasa Ahass wijaya menerima pelanggan dalam satu hari yaitu 5 – 6 

pelanggan yang di setarakan dalam satu bulan kurang lebih pengguna jasa nya 

sebesar 160 pengguna di karenakan hari kerja dalam satu bulan nya yaitu 28 hari 

kerja. Sehingga terdapat permasalahanya yaitu: 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? 
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2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? 

3. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelangan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menilai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Menilai pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. 

3. Menilai pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan : mendapatkan nilai kualitas pelayanan  yang di 

terapkan apakah berjalan dengan baik, dan mengetahui kekurangannya. 

2. Bagi penulis : mendapatkan tata cara melakukan sistem pelayanan 

dengan baik dan benar. 

3. Bagi akademis : diharapkan menjadi referensi dan wawasan baru yang 

bisa digunakan bahan bacaan atau sumber data dalam melakuk 

penelitian. 

 

1.5 Batasan masalah 

Kualitas pelayanan tidak terjadi perubahan pada saat penelitian.  

 


