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BAB I  

PENDAHULUAN 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin maju menuntut 

setiap perusahaan untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas produknya, hal ini juga 

berlaku bagi perusahaan jasa sekalipun, terutama dalam hal peningkatan kualitas 

pelayanannya. Dengan berkembangnya IPTEK ini maka perkembangan teknologi otomotif 

pun melaju dengan pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai jenis kendaraan yang 

memadati jalan raya. Setiap hari pasti ada berbagai jenis kendaraan yang terjual di setiap 

dealer. Di Indonesia pasar sepeda motor masih dikuasai oleh Honda. Tingginya angka 

penjualan motor Honda, karena didukung oleh banyaknya bengkel Astra Honda Authorized 

Service Station (AHASS) yang tersebar diseluruh Indonesia. Perkembangan yang pesat ini 

menyebabkan persaingan semakin ketat antar perusahaan pelayanan perbaikan sepeda motor.  

Kendaraan sepeda motor di Indonesia sekarang sudah menjadi kebutuhan baik anak 

sekolahan, kuliahan, pekerja, ibu rumah tangga dan lain sebagainya yang sudah mempunyai 

surat izin mengemudi. Dengan semakin banyaknya masyarakat memiliki kendaraan bermotor, 

maka banyak sekali menciptakan peluang pekerjaan bagi masyarakat baik itu sebagai pemilik 

dealer kendaraan, sebagai penjual motor bekas, maupun dengan usaha pendirian bengkel 

kendaraan bermotor. Banyak sekali bengkel yang beroperasi di Indonesia baik bengkel dealer 

yaitu bengkel yang memberikan pelayanan pada kendaraan dengan merk tertentu seperti 

AHASS yang memberikan pelayanan pada motor Honda, bengkel pelayanan umum yaitu 

bengkel yang mampu melayani perawatan dan perbaikan pada beberapa komponen pada 

sebuah kendaraan, bengkel pelayanan khusus yaitu bengkel yang memiliki spesialisasi dalam 

hal perawatan dan perbaikan salah satu elemen kendaraan misal bengkel Dinamo, bengkel 

unit keliling yaitu bengkel yang memberikan pelayanan berupa perbaikan di lokasi kendaraan 

milik konsumen.  

Bengkel AHASS Perdana Kopo yang ada di jalan Kopo No 312 adalah sebuah perusahaan 

resmi sepeda motor Honda yang melayani perbaikan sepeda motor, penjualan sparepart, 
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modifikasi, pergantian oli. Seiring bertambahnya pendirian bengkel-bengkel, konsumen 

AHASS Perdana Kopo dari 4 bulan terakhir tahun ini cenderung mengalami penurunan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala karyawan diketahui bahwa jumlah pembeli jasa 

bengkel AHASS bersifat fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Ini dapat dilihat 

dari tabel berikut:  

Tabel 1.1 Jumlah unit motor yang masuk 

No Bulan Tahun Jumlah 
unit 

1 Januari 2011 1620 
2 Februari 2011 1555 
3 maret 2011 1505 
4 April 2011 1500 
5 Mei 2011 1580 
6 Juni 2011 1605 
7 Juli 2011 1520 
8 Agustus 2011 1575 
9 September 2011 1495 
10 Oktober 2011 1450 
11 November 2011 1430 
12 Desember 2011 1400 
Sumber: Bengkel AHASS Perdana Kopo 

Hal ini karena konsumen sekarang lebih cermat dalam memilih sebuah tempat service untuk 

kendaraan sepeda motornya. Harga dan layanan yang ditawarkan bengkel lain pun bervariasi. 

Untuk mengejar layanan tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang bisa memberikan 

kepuasan pelayanan kepada konsumen. Ini menuntut AHASS Perdana Kopo ingin 

meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang lebih baik dari pada sebelumnya dan lebih kreatif. 

Dirasakan layanan yang diberikan oleh AHASS kepada konsumen harus diperhatikan. Hal 

tersebut dapat dipengaruhi dari beberapa faktor antara kualitas pelayanan, kecepatan respon 

dalam menangani keluhan, dll.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

analisis kualitas layanan di AHASS Perdana Kopo. Dengan menganalisis tingkat kepentingan 

dan harapan (importance) konsumen dan kinerja (performance) AHASS Perdana Kopo, maka 

dapat diketahui sejauh mana tingkat perbaikan yang diinginkan oleh konsumen terhadap 
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layanan yang mereka peroleh. Dengan metode Potential Gain in Customer Value dapat 

diketahui fasilitas atau atribut apa yang secara prioritas harus diperbaiki untuk memenuhi 

kepuasan konsumen. Analisis pelanggan melalui angka indeks merupakan konsep dan 

peralatan yang mudah untuk menganalisis pelanggan. Kemudahan tersebut memberikan jalan 

bagi diagram Importance Performance untuk dapat dibandingkan dalam bentuk yang lebih 

terperinci. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi 

perusahaan untuk membantu menentukan strategi-strategi yang lebih berorientasi pada 

peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dalam penelitian 

dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi dan ekspetasi konsumen terhadap pelayanan yang diberikan AHASS 

Perdana Kopo? 

2. Bagaimana perbandingan prioritas perbaikan layanan berdasarkan tingkat kesesuaian dan 

Potential Gain in Customer Value (PGCV) 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Persepsi dan ekspetasi konsumen terhadap pelayanan perbaikan dan perawatan sepeda 

motor yang diberikan AHASS Perdana Kopo.   

2. Kriteria-kriteria yang menjadi prioritas perbaikan layanan berdasarkan tingkat kesesuaian 

dan Potential Gain in Customer Value (PGCV) dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

AHASS Perdana Kopo. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Guna membatasi cakupan bahasan agar tidak terlalu luas maka dibuatlah beberapa batasan 

berikut untuk memfokuskan bahasan pada permasalahan yang dikaji. Berikut ini batasan 

permasalahan yang digunakan: 
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1. Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah berupa angket 

(questioner) 

2. Responden kuesioner adalah konsumen bengkel AHASS Perdana Kopo 

3. Hal-hal yang diteliti berupa tingkat kepentingan konsumen dan tingkat kinerja AHASS 

Perdana Kopo. 

4. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling  

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan sistematika penulisan dimaksudkan untuk lebih mempermudah penyampaian 

informasi berdasarkan aturan dan urutan yang sistematis. Sistematika penulisan laporan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan pokok 

permasalahan yang akan dikaji, tujuan penelitian,  kegunaan penelitian yang 

dilakukan, batasan permasalahan yang digunakan, dan sistematika penulisan 

laporan penelitian. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yaitu hasil penelitian sebelumnya 

yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas, landasan teori yang berisi 

tentang teori dasar dan pengolahan data penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tahapan yang dilakukan dalam penelitian dari awal 

sampai akhir untuk mengkaji permasalahan dan mengenai pendekatan yang 

digunakan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. 
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BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisikan tentang data umum perusahaan, pengolahan data, dan 

pembahasan masalah dari penelitian yang dilakukan. 

BAB V  ANALISIS 

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data penelitian dengan 

berlandaskan teori sesuai dengan metodologi penelitian. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil analisis sesuai dengan tujuan penelitian 

dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan bagi 

pihak yang memiliki kepentingan. 


