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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sektor industri otomotif di Indonesia khususnya kendaraan roda empat / 

mobil pada saat ini masih akan diperkirakan tumbuh positif, dikarenakan 

pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi dorongan pertumbuhan tersebut. 

Pembangunan infrastruktur jalan berperan penting mendorong pertumbungan 

ekonomi, hal ini dikarenakan aktivitas ekonomi yang merata dapat meningkatkan 

daya beli masyarakat meningkat. Pada tahun 2019 target penjualan mobil baru 

mentargetkan 1,1 Juta unit dengan target produksi mencapai 1,3 Juta unit, dimana 

target tersebut sama dengan target pada tahun 2018. Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia yang berada dikisaran 5,3% dapat memberikan harapan pengusaha 

maupun masyarakat terhadap membaiknya kondisi ekonomi. Rasio kepemilikan 

kendaraan di Indonesia masih terbilang cukup rendah, yaitu dengan rasio 87 

kendaraan per-1.000 penduduk, dari rasio tersebut maka kepemilikan kendaraan 

masih berpotensi tinggi (Sekretaris Umum Gabungan Industri Otomotif Indonesia 

– GAIKINDO, Kumara ; 2019).  

Industri otomotif yang berkembang dapat berimbas positif pula pada 

sektor layanan purna jual. Salah satu layanan purna jual tersebut adalah bisnis 

proteksi bodi mobil dan cat mobil yang kini kian meningkat. Peluang bisnis ini 

didapatkan dari asumsi masyarakat yang memiliki kendaraan  dan kendaraan yang 
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dimilikinya hanya untuk dapat terlihat lebih bersih dan mengkilap saja. Namun 

peluang tersebut, menjadi sebuah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh para 

pengusaha untuk dapat mengembangkan usahanya pada bidang perawatan mobil. 

PT. Glow Pro Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang menawarkan jasa 

perawatan mobil di Kota Bandung, dimana perusahaan tersebut merupakan 

perusahaan yang bergerak pada bidang smart repairer pada kendaraan roda empat 

/ mobil yaitu lapisan coating dan poles. PT. Glow Pro Indonesia memberikan jasa 

perawatan mobil dengan sangat baik, adapun hasil dari perawatan kendaraan roda 

empat / mobil tersebut memiliki kualitas yang dapat terlihat langsung oleh para 

pelanggannya (colorgloindonesia.com). Hasil dari perawatan yang ditawarkan / 

telah dilakukan oleh PT. Glow Pro Indonesia dapat terlihat dari gambar-gambar 

berikut ini. 

 

Gambar 1.1. Hasil Perawatan Jasa dari PT. Glow Pro Indonesia 

Sumber : Account Instagram Glow Pro, Bandung 2019 

 

Pada gambar diatas dapat terlihat hasil perawatan jasa yang dihasilkan 

oleh PT. Glow Pro Indonesia, dimana kualitas jasa yang disajikan oleh PT. Glow 

Pro Indonesia dapat memberikan hasil yang berkualitas. Menurut Lewis dan 

Booms yang dikutip dalam Tjiptono (2012 : 157) mendefinisikan kualitas 
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pelayanan atau jasa secara sederhana, yaitu ukuran seberapa bagus tingkat layanan 

yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Pada gambar diatas 

dapat dijelaskan bahwa hasil dari kualitas jasa yang diberikan oleh PT. Glow Pro 

Indonesia dapat memenuhi ekspektasi pelanggan. 

Disamping itu PT. Glow Pro Indonesia yang resmi berdiri pada Tahun 

2017, dimana perusahaan tersebut merupakan perusahaan franchise Internasional 

yaitu Color Glo International yang merupakan market leader dalam dunia 

restorasi dan perbaikan kulit, vinyl, kain dan plastik. Nama besar Color Glo yang 

telah berdiri sejak Tahun 1975 di Amerika Serikat memiliki fokus khusus dalam 

memulihkan dan memperbaiki komponen interior yang cacat maupun usang 

dalam pemakaian. Color Glo International memulai waralaba pada Tahun 1982 

yang kini memiliki ratusan pasar diseluruh dunia. Jasa yang ditawarkan oleh 

Color Glo International sudah dibuktikan hasilnya didapatkan dengan sangat baik 

dan mampu teruji, dimana pada saat ini sudah memiliki cabang di Indonesia 

khususnya di Kota Bandung – Indonesia (colorgloindonesia.com). 

PT. Glow Pro Indonesia memiliki citra yang sangat baik dikalangan 

pecinta otomotif, dimana PT. Glow Pro Indonesia merupakan anak perusahaan 

dari Color Glo yang merupakan perusahaan perawatan mobil yang sudah 

mendunia. PT. Glow Pro Indonesia memiliki keterikatan kerjasama dengan 

beberapa perusahaan komersil salah satu diantaranya adalah dealer mobil, gedung 

perkantoran, pelabuhan, perguruan tinggi, took ritel, restoran, property dan masih 

banyak lagi. Adapun sertifikasi-sertifkasi yang telah dimiliki oleh PT. Glow Pro 

Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini; 
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Gambar 1.2. 

Sertifikasi Mutu dan Kerjasama PT. Glow Pro Indonesia 

Sumber : colorgloindonesia.com 

 

Gambar diatas dapat menjelaskan bahwa sertifikasi-sertifkasi yang 

dimiliki oleh PT. Glow Pro Indonesia sudah dapat mencerminkan perusahaan 

tersebut memiliki citra yang baik. Citra yang baik telah dimiliki oleh PT. Glow 

Pro Indonesia, dimana pada Tahun 2018 hingga Tahun 2019, PT. Glow Pro 

Indonesia telah mengembangkan ekspansi pasarnya ke beberapa Negara di Asia 

seperti Indonesia, Thailand, Jepang, Singapura, Malaysia dan Korea. Dengan 

produk yang telah terbukti di seluruh dunia dan manajemen mutu ISO, Color Glo 

terus menguatkan statusnya sebagai pemain terbesar dalam bidang reparasi 

permukaan dan proteksi bahan interior (colorgloindonesia.com). Gambar dibawah 

ini dapat menjelaskan bahwa banyak Negara yang mengajak bekerja sama untuk 

membuka franchise di Negaranya masing-masing. 
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Gambar 1.3. 

Hasil Kerjasama Color Glo Berbagai Negara di Asia 

Sumber : colorgloindonesia.com 

 

Gambar diatas menjelaskan mengenai citra perusahaan dari PT. Glow Pro 

Indonesia yang sangat baik, karena perusahaan tersebut telah memiliki franchise 

di beberapa Negara di Asia. Hal tersebut sama seperti yang diutarakan oleh 

Kapferer (2014 : 11) yang menyebutkan bahwa citra perusahaan adalah cerminan 

mental dari suatu perusahaan yang saling terkait untuk dapat mempengaruhi 

pembeli / konsumen. Pernyataan tersebut mengemukakan bahwa, citra perusahaan 

yang sangat baik dapat mempengaruhi niat konsumen untuk menggunakan produk 

tersebut. 

Ketertarikan konsumen terhadap suatu produk / jasa yang memiliki 

jaminan kualitas produk / jasa yang baik, seharusnya dapat meningkatkan niat 

konsumen untuk menggunakan produk / jasa tersebut. PT. Glow Pro Indonesia 

juga memiliki kualitas jasa yang sangat baik, terbukti dari hasil perawatan mobil 

yang telah dilakukan dan diunggah pada media sosialnya. PT. Glow Pro Indonesia 

yang berada di Kota Bandung memiliki jumlah followers pada media sosial 

Instagram mencapai 1.702 followers dengan jumlah posting sebanyak 795 kali 
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per-tanggal 07 April 2019, dimana data tersebut dapat dibuktikan pada gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 1.4. 

Akun Instagram Glow Pro Indonesia 

Pertanggal 07 April 2019 

 

PT. Glow Pro Indonesia memiliki jasa perawatan mobil yang berkualitas, 

dengan hasil yang dapat ditunjukan dengan baik. Disamping itu, PT. Glow Pro 

Indonesia juga memiliki citra perusahaan yang sudah dikenal dibeberapa Negara 

Asia. Namun dibalik itu, niat konsumen untuk merawat kendaraan roda empat / 

mobilnya di PT. Glow Pro Indonesia tidak mengalami peningkatan sejak Tahun 

2018. Data konsumen yang tidak mengalami peningkatan untuk menggunakan 

jasa PT. Glow Pro Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini ; 

Tabel 1.1. 

Data Konsumen PT. Glow Pro Indonesia 

Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2019 

2018 2019 

Bulan Jumlah Bulan Jumlah 

Januari 31 Januari 37 

Februari 28 Februari 23 

Maret 33 Maret 24 

April 30 April - 
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2018 2019 

Bulan Jumlah Bulan Jumlah 

Mei 29 Mei - 

Juni 41 Juni - 

Juli 19 Juli - 

Agustus 22 Agustus - 

September 24 September - 

Oktober 27 Oktober - 

November 18 November - 

Desember 45 Desember - 

Sumber : Administrasi PT. Glow Pro Indonesia, April 2019 

 

Pada data diatas menunjukan bahwa adanya peningkatan konsumen hanya 

terjadi pada beberapa momentum di periode bulan tertentu, salah satu contohnya 

adalah pada bulan Juni 2018 dan Desember 2018. Pada bulan tersebut merupakan 

momentum hari besar keagamaan, seperti pada bulan Juni 2018 adalah Hari Raya 

Idul Fitri dan bulan Desember 2018 adalah Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pada 

bulan-bulan lainnya cenderung menunjukan niat konsumen yang menurun untuk 

menggunakan jasa dari PT. Glow Pro Indonesia yang ada di Kota Bandung. 

Kurangnya niat tersebut juga dapat terlihat dari beberapa posting dari akun 

Instagram PT. Glow Pro Indonesia yang memiliki jumlah likes yang tidak banyak, 

walaupun diikuti oleh 1.702 pengikutnya. Gambar dibawah ini adalah salah satu 

contoh posting dari akun Instagram PT. Glow Pro Indonesia yang memiliki 

jumlah likes tidak banyak. 
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Gambar 1.5. 

Hasil Posting Akun Media Sosial Instagram PT. Glow Pro Indonesia 

Pada 07 April 2019 

 

Pada gambar diatas dapat menunjukan bahwa salah satu unggahan / 

posting akun media sosial Instagram PT. Glow Pro Indonesia hanya dapat 

memiliki 6 (enam) likes dari jumlah pengikutnya sebanyak 1.702 pengikut. Hal 

tersebut juga dapat menunjukan bahwa niat konsumen untuk menggunakan jasa 

dari PT. Glow Pro Indonesia memiliki niat yang rendah, walaupun memiliki 

kualitas jasa dan citra perusahaan yang sangat baik. Pada akun media sosial 

Instagram PT. Glow Pro Indonesia memiliki jumlah pengikut yang tidak sedikit, 

dimana dengan jumlah pengikutnya yang lebih dari 1.000 pengikut seharusnya 

memiliki niat yang tinggi terhadap kualitas jasa dan citra dari PT. Glow Pro 

Indonesia yang berada di Kota Bandung. Akan tetapi kenyataannya berbanding 

terbalik dengan yang dikemukakan oleh Slamet (2014 : 180) yang menyebutkan 
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bahwa niat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

Kesenjangan antara kualitas jasa dan citra dari PT. Glow Pro Indonesia 

yang sangat baik belum mampu menumbuhkan niat konsumen untuk 

menggunakan jasa dari PT. Glow Pro Indonesia. Hal ini menunjukan adanya 

permasalahan mengenai kualitas jasa dan citra perusahaan dalam mempengaruhi 

niat konsumen PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. Oleh karena itu, penulis 

menarik kesimpulan untuk meneliti mengenai “ Kualitas Jasa dan Citra 

Perusahaan Dalam Mempengaruhi Niat Konsumen Untuk Menggunakan 

Jasa PT. Glow Pro Indonesia di Kota Bandung “. 

 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

PT. Glow Pro Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang Jasa perawatan mobil yang berada di Kota Bandung. Perusahaan yang 

telah berdiri dari Tahun 2017 tersebut memiliki kualitas jasa yang sangat baik. 

Dimana hasil jasa yang ditunjukan oleh PT. Glow Pro Indonesia menunjukan asil 

perawatan mobil yang kembali seperti baru. PT Glow Pro Indonesia adalah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang smart repairer kendaraan khususnya 

mobil, yaitu lapisan coating, dan poles. Perusahaan tersebut resmi berdiri di kota 

Bandung pada tahun 2017, dimana perusahaan ini merupakan perusahaan 

franchise internasional dari Color Glo International yang merupakan market 

leader dalam dunia restorasi dan perbaikan kulit, vinyl, kain, plastik. Perusahaan 
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yang resmi didirikan pada tahun 1975 di Amerika Serikat, Color Glo memiliki 

fokus khusus dalam memulihkan dan memperbaiki komponen interior yang cacat 

maupun usang akibat pemakaian. 

PT. Glow Pro Indonesia juga memiliki beberapa sertifikasi jaminan mutu 

yang tidak sedikit, setidaknya sertifikasi ISO 9001 : 2008 telah dimiliki oleh 

perusahaan tersebut. Sertifikasi Best Franchises 2012, World Class Franchises, 

Accredited Business, G.I.Jobs Military Friendly Franchises, dan masih banyak 

sertifikasi hasil dari kerjasama terbaik yang telah dilalui oleh PT. Glow Pro 

Indonesia. PT. Glow Pro Indonesia telah bekerjasama dan membuka franchises di 

beberapa Negara di Asia, seperti Indonesia, Thailand, Jepang, Singapura, 

Malaysia dan Korea. Perusahaan tersebut telah memiliki citra yang sangat baik 

dikalangan masyarakat pecinta otomotif khususnya pada pecinta perawatan mobil. 

Akan tetapi, kualitas jasa yang sangat baik dan citra perusahaan yang 

memiliki kepercayaan dari beberapa Negara, belum mampu meningkatkan niat 

konsumen untuk menggunakan jasa dari PT. Glow Pro Indonesia dalam 

perawatan mobilnya. Niat tersebut ditunjukan dari tidak ada peningkatan jumlah 

konsumen untuk menggunakan jasa dari PT. Glow Pro Indonesia tersebut 

semenjak Tahun 2018 hingga Maret 2019. PT. Glow Pro Indonesia memiliki 

jumlah pengikut pada akun media sosial Instagram sebanyak 1.705 pengikut per-

tanggal 07 April 2019. Jumlah pengikut pada media sosial Instagram yang tidak 

sedikit tersebut, menunjukan niat yang rendah dalam menyukai hasil unggahan 

dari media sosial PT. Glow Pro Indonesia. 
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Data yang memperoleh mengenai PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung 

mengenai kualitas jasa dan citra dalam mempengaruhi niat beli konsumen tersebut 

berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahfud dan Soltes 

(2016) menunjukan bahwa dengan kualitas layanan secara online dapat 

mempengaruhi secara signifikan niat beli konsumen melalui e-commerce / 

website. Begitu juga dengan penelitian mengenai citra perusahaan terhadap niat 

beli konsumen yang dilakukan oleh Suwandhi (2017), hasil penelitian 

menunjukan bahwa citra perusahaan memiliki dampak kepada masyarakat untuk 

berniat memilih produk lokal dalam penggunaan fashion design. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ramadhan (2017) menunjukan bahwa pelayanan yang memahami 

kebutuhan konsumen dan citra perusahaan yang baik, dapat meningkatkan niat 

beli konsumen terhadap produk sepatu Nike Running di Tembalang Kota 

Semarang. 

Kesenjangan antara kualitas jasa, citra perusahaan dan niat konsumen 

dapat menunjukan harapan maupun realita yang tidak sesuai. Oleh karena itu 

penulis menarik kesimpulan untuk meneliti mengenai kualitas jasa dan citra 

perusahaan dalam mempengaruhi niat konsumen untuk menggunakan jasa dari 

perusahaan perawatan mobil ternama yaitu PT. Glow Pro Indonesia di Kota 

Bandung. 
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1.3. Batasan, Rumusan dan Tujuan Masalah 

1.3.1. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi hanya pada permasalahan yang terjadi dilingkungan 

PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung dengan variabel kualitas jasa, citra 

konsumen dan niat beli konsumen, karena pada variabel-variabel tersebut diduga 

ada permasalahan. Jenjang waktu didalam penelitian ini dimulai pada Bulan 

Januari 2019 hingga April 2019. Responden didalam penelitian ini adalah bakal 

calon konsumen maupun konsumen-konsumen yang sudah menggunakan jasa PT. 

Glow Pro Indonesia sebelumnya, dengan jumlah sampel tidak diketahui. 

 

1.3.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah didalam penelitian ini antara lain adalah ; 

1. Bagaimana kualitas jasa PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung 

2. Bagaimana citra perusahaan PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung 

3. Bagaimana niat beli konsumen PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung 

4. Seberapa besar pengaruh kualitas jasa dalam mempengaruhi niat beli 

konsumen PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung 

5. Seberapa besar pengaruh citra perusahaan dalam mempengaruhi niat beli 

konsumen PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung 

6. Seberapa besar pengaruh kualitas jasa dan citra perusahaan dalam 

mempengaruhi niat beli konsumen PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung 
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1.3.3. Tujuan Masalah 

Adapun tujuan masalah didalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut ; 

1. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai kualitas jasa PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung 

2. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai citra perusahaan PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung 

3. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai niat beli konsumen PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung 

4. Untuk mendapatkan hasil analisis mengenai kualitas jasa dalam 

mempengaruhi niat beli konsumen PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung 

5. Untuk mendapatkan hasil analisis mengenai citra perusahaan dalam 

mempengaruhi niat beli konsumen PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung 

6. Untuk mendapatkan hasil analisis mengenai kualitas jasa dan citra perusahaan 

dalam mempengaruhi niat beli konsumen PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam manfaat, 

antara lain adalah ; 

1. Manfaat Secara Akademis 

Adapun manfaat secara akademis yang akan didapatkan didalam penelitian ini 

didapatkan dari hasil kajian mengenai kualitas jasa, citra perusahaan dan niat 

beli konsumen. Manfaat lainnya berupa hasil analisis hitungan yang 

didapatkan dari hubungan antara variabel-variabel tersebut. 

2. Manfaat Secara Manajerial 

Adapun manfaat secara manajerial dapat digunakan oleh PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung untuk dapat meningkatkan niat konsumen untuk 

menggunakan jasa dari perusahaan tersebut. Penelitian ini mendapatkan hasil 

implikasi manajerial mengenai kualitas jasa, citra perusahaan dan niat beli 

konsumen PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. 

 

 

 


