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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan harus membuat strategi pemasaran yang baik, agar

dapat memenangkan persaingan bisnis dan meraih calon konsumen sebanyak-

banyaknya. Salah satu strategi pemasaran tersebut adalah meraih kepercayaan

masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh produsen. Hal ini

sangatlah penting karena dengan mendapatkan kepercayaan dari konsumen, maka

akan menciptakan persepsi yang baik di mata konsumen. Dengan kata lain,

pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena

dengan sentuhan pelayanan yang tepat dan profesional, akan menciptakan pula

nilai yang lebih berkualitas untuk penerimaan (persepsi) terhadap produk dan

kepuasan konsumennya, sehingga konsumen akan merasa diberikan jaminan yang

sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan apa yang akan mereka dapatkan.

Kepuasan konsumen merupakan tingkat dimana anggapan kinerja produk

akan sesuai dengan harapan seorang pembeli. Bila kinerja produk jauh lebih

rendah dibandingkan harapan pelanggan, pembelinya tidak puas. Bila kinerja

sesuai dengan harapan atau melebihi harapan, pembelinya merasa puas atau

merasa amat gembira.

Suatu usaha untuk mengembangkan kualitas produk dan jasa perusahaan

ke arah pemuasan kebutuhan konsumen, sesuai atau melebihi kriteria yang

diinginkan konsumen dan juga mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja

atau hasil yang dirasakan. Tingkat kepuasan konsumen tersebut dipengaruhi oleh

beberapa faktor seperti kualitas pelayanan, kualitas produk, dan  kualitas harga.

Produk-produk yang dibuat tidak akan ada artinya tanpa pelanggan. Karena

pelangganlah yang menentukan kehidupan dan masa depan suatu produk atau

jasa. Karenanya, memuaskan pelanggan menjadi hal mutlak yang harus

diprioritaskan oleh sebuah perusahaan.



2

Hal tersebut diatas dapat kita lihat dari persaingan ketat yang terjadi pada

industri yang bergerak di bidang produksi kendaraan bermotor. Industri-industri

tersebut saling berlomba untuk mencari peluang pasar dan berusaha menampilkan

berbagai style dan warna corak motor yang bervariasi dengan maksud mencari

perhatian dari konsumen. Berbagai cara mereka lakukan, agar produk yang

dilempar dapat laku di pasaran. Dalam waktu yang cukup singkat mereka

mencoba untuk terus memodifikasi dan melakukan inovasi-inovasi terbaik, agar

produk yang di tawarkan tidak kalah bersaing dengan produk-produk lain yang

beredar dipasaran. Mereka terus berusaha untuk memenuhi keinginan konsumen,

sehingga konsumen tidak merasa jenuh atau bosan dengan produk yang ada

sekarang ini (Mustikaningtyas, Majalah Otoplus 20;2008).

Dari sekian banyak produk yang ada di pasaran, membuat konsumen

merasa bingung untuk memilih produk mana yang mampu memberikan kepuasan.

Hal ini membuat para produsen kendaraan bermotor untuk berpikir secara lebih

teliti lagi untuk mencari cara agar dapat meraih konsumen atau pelanggan yang

potensial. Untuk itu, mereka menggunakan sistem yang mampu menciptakan

loyalitas konsumen, artinya produsen ingin memelihara konsumen atau

pelanggannya dengan lebih baik. Salah satunya dengan cara memberikan kualitas

pelayanan (service) pasca pembelian produk yang mampu memuaskan

konsumennya. Dengan begitu akan tercipta kepercayaan dari konsumen.

Didalam dunia otomotif  yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-

hari adalah bengkel, dimana bengkel itu sendiri mempunyai arti yaitu suatu kata

yang mengartikan suatu tempat yang didirikan oleh sejumlah  orang  atau bahkan

usaha perorangan dengan maksud  untuk  memperbaiki  suatu  kendaraan  baik

roda dua ataupun lebih dari itu dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah teknik.

Pada saat  ini  dunia  bengkel  tidak  hanya  terpaku  dengan  masalah  teknik  saja

namun sudah menerapkan teknologi yang sudah terkomputerisasi baik dalam hal

service kendaraan  maupun  dalam  hal customer service.

PT.INDOMOBIL TRADA NASIONAL - NISSAN merupakan salah satu

perusahaan yang bergerak di bidang otomotif bermerek Nissan selaku sales

operation. Sedangkan untuk pemasaran Nissan di Indonesia, PT Indocitra Buana
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mengangkat beberapa penyalur dan bengkel Nissan di beberapa kota di seluruh

Indonesia, termasuk di Kota Bandung yaitu Nissan Veteran.

Nissan Veteran dalam pelayanannya dituntut untuk dapat menyelami

keadaan para pelanggannya sehingga pelanggan merasa diperhatikan oleh

perusahaan. Pelayanan kepada pelanggan bisa berupa menangani keluhan,

memberi Discount atau potongan harga, kepada pelanggan dengan melakukan

komunikasi aktif antara pelanggan dengan karyawan perusahaan, berbuat

sesuatu yang membuat pelanggan merasa dihormati dan pelanggan puas.

Pelayanan pelanggan dan harga sangat penting dalam keberhasilan suatu

perusahaan, karena pelayanan pelanggan yang prima dan harga yang

kompetitif akan mempertahankan jumlah pelanggan potensial. Demikian juga,

Nissan Veteran tidak dapat lagi berpangku tangan dengan mengandalkan

produk otomotif yang beragam, pelayanan yang terbaik, tetapi juga dapat

memberikan harga kompetitif dengan usaha bengkel pesaing lainnya sehingga

mampu mempertahankan pelanggan yang ada.

Untuk mengetahui fenomena yang terjadi pada Nissan Veteran, penulis

melakukan survey awal mengenai kualitas pelayanan dengan menyebarkan

kuesioner kepada 30 responden. Adapun hasil survey awal tersebut dapat

dilihat pada tabel 1.2

Tabel. 1.1

Survei Awal Berbagai Faktor yang di Identifikasikan

Mengenai Rendahnya Kualitas Pelayanan

No Pernyataan S TS % %

1

Kualitas pelayanan yang

diberikan Nissan Veteran

semakin baik

9 21 30.00 70.00

2

Lokasi yang digunakan selama

ini sudah cukup strategis
18 12 60.00 40.00

3

Harga yang tawarkan Nissan

Veteran cukup kompetitif
11 19 36.67 63.33
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4

Suasana bengkel Nissan Veteran

cukup nyaman
18 12 60.00 40.00

5 Kelengkapan bengkel Nissan

Veteran sudah memadai. 16 14 53.33 46.67

Jumlah 72 78 48.00 52.00

Sumber: Olah data Penulis

Berdarkan tabel 1.2 ternyata kualitas pelayanan yang diberikan SS21

menujukkan respon negatif dimana 70% responden menyatakan tidak setuju

bahwa kualitas pelayanan semakin baik. Pernyataan lainnya mengenai harga yang

dianggap tidak kompetitif sebanyak 63.33% menyatakan tidak setuju.

Untuk itulah tantangan kedepan adalah mempertahankan pelanggan

yang sudah ada dengan memberikan pelayanan yang prima dan kebijakan

harga yang kompetitif. Perusahaan mencoba memberikan pelayanan yang

mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan sesudah terjadi pembelian,

yaitu dengan memberikan pelayanan jasa bengkel yang ramah, cepat dalam

memberikan pelayan tehadap pelanggan, dan dengan kebijakan harga / rate

premi yang kompetitif sehingga memberikan suatu kepuasan kepada

pelanggannya sehingga dapat mempertahankan kualitas pelayanan dan

menciptakan loyalitas pelanggan. Salah satu cara untuk mempertahankan

pelanggan pengguna jasa dibidang bengkel yang saat ini banyak dilakukan

bengkel-bengkel yaitu dengan memberikan pelayan yang terbaik dengan harga

yang sangat bersaing. Dengan adanya pelayanan terbaik yang diberikan oleh

bengkel lain dapat mempengaruhi terhadap loyalitas pelanggan sehingga dapat

mencegah pelanggan lari atau berpindah kepada bengkel lain. The best

customer service atau Pelayan yang terbaik merupakan salah satu upaya dalam

mempertahankan pelanggan.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah tersebut diatas maka

penulis merasa tertarik untuk membahas lenih jauh permasalahan tersebut dalam

satu bentuk laporan tugas akhir dengan judul : “TINJAUAN PELAKSANAAN

KUALITAS JASA SERVICE PADA NISSAN VETERAN BANDUNG”
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1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan

sebelumnya,maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas

sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas pelayanan pada NISSAN Veteran Bandung?

2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi NISSAN Veteran Bandung dalam

pelaksanaan kualitas pelayanan?

3. Upaya apa yang dilakukan NISSAN Veteran Bandung dalam meningkatkan

kualitas pelayanan

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dapat dijelaskan adapun

maksud dan tujauan dilakukan penelitian ini ialah untuk memperoleh data dan

informasi yang terkait dengan pelaksanan kualitas jasa service pada NISSAN

Veteran Bandung.

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan pada NISSAN Veteran Bandung?

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi NISSAN Veteran

Bandung dalam pelaksanaan kualitas pelayanan?

3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan NISSAN Veteran Bandung

dalam meningkatkan kualitas pelayanan

1.4 Kegunaan penelitian

Dengan dilakukannya observasi ini, penulis berharap agar hasil yang

diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi penulis, observasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan kualitas

jasa service.

2. Bagi perusahaan, observasi ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam

mengeluarkan kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya yang sehubungan

dengan pelaksanaan kualitas jasa service.
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3. Bagi pihak lain, sebagai informasi yang dapat digunakan untuk menambah

pengetahuan mengenai pelaksanaan kualitas jasa service.


