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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan yang dinamis adalah perusahaan yang selalu memperhitungkan

segala sesuatu perubahan yang terjadi di sekitarnya, baik lokal, regional maupun

global. Perubahan ini akan dijadikan sebagai bahan dalam menentukan strategi

perusahaan. pertumbuhan dalam sector industri dan ekonomi mengalami banyak

kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari banyak munculnya perusahaan-perusahaan yang

terlibat untuk menyediakan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Agar konsumen merasa puas terhadap pelayanan jasa yang diberikan

perusahaan, maka perusahaan tidak semata-mata menekankan hanya pada aspek

keuntungan saja tetapi lebih berfokus pada aspek relational. Kepuasan konsumen

merupakan suatu hal yang sangat berharga demi mempertahankan eksistensi

perusahaan di masa yang akan datang. Kotler & Keller (2010;177) dalam buku

Manajemen Pemasaran 1, mengungkapkan bahwa :

“Kepuasaan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa
seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil)
produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang
diharapkan.”

Tingkat kepuasaan konsumen dapat diukur dengan melihat apakah kualitas

pelayanan jasa telah memenuhi harapan atau tidak. Oleh karena itu, perusahaan

dapat mengetahui unsur-unsur pelayanan mana yang harus ditingkatkan

kualitasnya dan meminimkan ketidakpuasan konsumen dan memberikan

pelayanan yang semakin hari semakin baik. Kualitas jasa Menurut Kotler &

Keller (2010;143),:

“Kualitas jasa adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau

jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat”.
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Dengan kualitas jasa yang baik dan memadai yang telah diterapkan maka

perusahaan perlu mempromosikan melalui iklan yang kepada konsumen agar

konsumen mengetahui lebih banyak mengenai kualitas jasa yang telah dilakukan.

Karena iklan berfungsi untuk menanamkan ingatan tentang suatu produk beserta

mereknya kepada konsumen agar mereka terbiasa dengan produk dan merek tersebut,

untuk kemudian secara otomatis akan memilih produk dengan merek yang diiklankan.

Iklan menurut Kotler dan Keller yang dialihbahasakan oleh Benyamin Molan

(2007:244), mendefinisikan iklan sebagai berikut:

”Iklan adalah segala bentuk presentasi nonpribadi dan promosi

gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar”.

Promosi sebagai salah satu unsur dari bauran pemasaran (marketing mix),

merupakan salah satu upaya yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi,

baik dengan pelanggannya maupun dengan calon pelanggannya, karena promosi itu

sendiri sebenarnya adalah komunikasi. Sehingga perusahaan dapat lebih banyak

menarik konsumen untuk membeli dan menggunakan produknya.

Bis pariwisata merupakan salah satu bentuk jasa, karena pelayanan yang

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Meningkatnya

persaingan antar perusahaan sejenis menyebabkan masing-masing perusahaan bis

berusaha untuk memberikan kualitas pelayanan jasa yang terbaik kepada

konsumennya agar unggul dalam persaingan.

Dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata maka perlu adanya sarana

sebagai alat transportasi untuk perpindahan dari suatu tempat ketempat lain yang

bersifat pribadi maupun umum atau dapat dipergunakan oleh orang banyak. Sejak

dahulu alat transportasi mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan

zaman, alat transportasi itu sendiri ada yang menggunakan jalur darat, laut dan udara.

Di Indonesia khususnya Jawa Barat, alat transportasi darat merupakan alat

transportasi yang mudah dan sering digunakan. Adapun jenisnya yaitu angkutan kota,

bus kecil, bus besar dan untuk perjalanan jarak tempuh bus besar ada yang  antar kota

serta juga untuk perjalanan pariwisata. Untuk saat ini di Jawa Barat terjadi

peningkatan armada transportasi bus khususnya pariwisata. Hal ini dapat diartikan

bahwa tingkat permintaan terhadap bus pariwisata terus meningkat. Untuk melihat

perkembangan pada industri transportasi bus pariwisata dapat diamati dari data
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Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2006-2010

dibawah ini:

Gambar 1.1

Sumber:www.hubdat. web.id (2010)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa di Jawa Barat jumlah PO pariwisata dari

tahun 2006 sebanyak 71 perusahaan di provinsi Jawa Barat (949 jumlah bus

dimulai dari tahun 2006). Kemudian pada tahun 2010 mengalami kenaikan jumlah

perusahaan PO pariwisata sebanyak 159 perusahaan (1653 jumlah bus lebih

banyak ditahun 2010). Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan 88

perusahaan dan 704 bus pariwisata dari tahun 2006 ke 2010 untuk memenuhi

permintaan konsumen menggunakan jasa bus pariwisata di Jawa Barat.

Permintaan bus pariwisata akan terus meningkat dan peluang dalam bisnis jasa

transportasi bus pariwisata sangatlah besar. Namun dengan perkembangan jumlah

PO bus pariwisata, maka akan mempengaruhi tingkat persaingan.

PT. Suryaputra Adipradana sebagai anak perusahaan dari PT. Suryaputra

Sarana, authorized dealer Mitsubishi adalah salah satu dari sekian banyak

perusahaan jasa transportasi bis pariwisata yang ada di Jawa Barat khususnya di

Kota Bandung. Perusahaan ini melayani jasa transportasi Bus Pariwisata

diwilayah Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan Sumatera, dengan armada 70+ unit,

yang terdiri dari Bus besar, Bus medium, Bus mikro/van.
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Kondisi persaingan tersebut di atas harus diperhatikan oleh perusahaan

agar dapat mempertahankan konsumennya, dengan melakukan penyusunan

strategi bisnis dan strategi pemasaran yang baik. Hal ini berguna bagi perusahaan

untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya serta memperoleh keuntungan dan

target volume penjualan yang maksimal dengan mengamati serta menciptakan

nilai lebih bagi konsumen dibandingkan perusahaan lainnya. Agar tujuan tersebut

tercapai, maka perusahaan harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan jasa

sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan

keinginan yang diharapkan maka akan menimbulkan kekecewaan dan

kemungkinan besar berpindah ke perusahaan lain tetapi bila pelayanan diberikan

sangat memuaskan, konsumen akan setia menggunakan jasa bus pariwisatanya.

Berdasarkan hasil penelitian pada beberapa perusahaan jasa, terdapat tujuh

alasan menghilangnya konsumen dari suatu perusahan jasa antara lain:

Tabel 1.1
Tujuh Alasan Menghilangnya Pelanggan Berbagai Perusahaan

Berpindah ke lain karena pelayanan kurang menyenangkan 68 %
Mengeluh terus menerus 10 %
Bisa memperoleh di tempat lain dengan harga yang lebih murah 9 %
Berpindah menuruti anjuran teman 5 %
Menghilang dengan sendirinya 4 %
Pindah tempat tinggal 3 %
Pelanggan telah meninggal 1 %
Sumber : Quality at work dikutip oleh Rahmayanty, (2010:2)

Tabel 1.1 diketahui bahwa penyebab alasan menghilangnya pelanggan

berbagai perusahaan, 68% adalah karena berpindah ke lain tempat karena

sebelumnya berjumpa dengan orang yang acuh terhadap kebutuhan mereka

didasari oleh keluhan dan kekecewaaan pelanggan atas bidang pelayanan yang

tidak baik. Penyebab kedua perusahaan kehilangan pelanggannya adalah

mengeluh terus menerus 10%, dan pelanggan berpindah ke perusahaan lain karena

bisa memperoleh di tempat lain dengan harga yang lebih murah yaitu sebesar

14%.

Pada dasarnya perusahaan besar ataupun kecil, baik yang bergerak di

bidang produk ataupun jasa mempunyai permasalahan mengenai kepuasan pada
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pelayanan. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan jasa untuk memberikan

kepuasan adalah dengan memberikan pelayanan prima. Dalam memberikan

pelayanan prima sebagai usaha untuk mencapai kepuasan konsumen, pihak

perusahaan jasa dapat berpedoman pada variabel pelayanan prima (service

excellence). Menurut Barata (2006:31) pelayanan prima (service excellence)

terdiri dari 6 unsur pokok, antara lain: kemampuan (Ability), sikap (Attitude),

penampilan (Appearance), perhatian (Attention), tindakan (Action), dan tanggung

jawab (Accounttability).

Pelayanan prima adalah faktor penting dan utama dalam sebuah usaha di

bidang jasa, jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena rumit serta sebagian

besar penyerahan jasa diberikan selama dalam proses terdapat interaksi diantara

konsumen dan terjadi kontak personil dengan penyelenggara jasa. Selain

pelayanan prima faktor tingkat harga juga berhubungan erat dengan keinginan dan

harapan konsumen, Misalnya kesesuaian harga dengan manfaat pelayanan yang

diberikan, keterjangkauan harga dan daya saing harga, hal tersebut yang menjadi

persoalan di kalangan konsumen.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perusahaan kerap kali

memiliki persoalan yang sama dengan perusahaan jasa lainnya, yaitu dalam hal

pemuasan konsumen. Dalam hal ini, jasa pelayanan yang penulis tekankan adalah

mengenai jasa pariwisata. Tujuan menjalankan usaha pada perusahaan bis

pariwisata PT. Suryaputra Adipradana selain untuk memperoleh keuntungan

adalah untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, yaitu dengan memberikan

pelayanan yang baik dan menginformasikannya kepada kepada khalayak. Kualitas

pelayanan jasa tidak hanya dinilai dari jasa yang diberikan kepada konsumen

melalui hasil penggunaan jasa, tetapi juga dinilai pada saat sebelum menggunakan

jasa dan saat sesudah menggunakan jasa.

Pada kenyataannya dari fenomena-fenomena yang ada saat ini masih

terdapat keluhan-keluhan yang dirasakan oleh para pengguna jasa. Berdasarkan

wawancara dengan marketing, manager PT Suryaputra Adipradana, diperoleh

informasi bahwa mereka mengungkapkan keluhan-keluhannya kepada manajemen

PT Suryaputra Adipradana, baik secara langsung maupun melalui surat elektronik.
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Mereka mengeluhkan berbagai ketidakpuasannya dalam menikmati pelayanan

yang diberikan seperti kurang ramahnya pelayanan saat pemesanan bis, perilaku

pengemudi, dan ketidaktepatan waktu jemput sesuai dengan permintaan

konsumen, hal ini sedikit banyak mengurangi kepercayaan atas informasi yang

diberikan dalam hal pelayanan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dalam bidang jasa penyewaan bis pariwisata terutama pada jasa

pelayanannya, karena kualitas pelayanan jasa yang memuaskan serta sesuai

dengan harapan konsumen dapat menunjang keberadaan suatu bis pariwisata

untuk tetap bertahan dalam kondisi persaingan seketat apapun. Oleh karena itu,

penulis mencoba melakukan penelitian serta menyusun skripsi berjudul “Pengaruh

Kualitas Pelayanan Dan Proses Periklanan Terhadap Kepuasan Konsumen pada

PT. Suryaputra Adipradana Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai pentingnya memberikan pelayanan

yang memuaskan bagi konsumen, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas pelayanan, proses periklanan dan kepuasan konsumen

pada bis pariwisata PT. Suryaputra Adipradana Bandung?

2. Bagimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada bis

pariwisata PT. Suryaputra Adipradana Bandung?

3. Bagaimana pengaruh proses periklanan terhadap kepuasan konsumen pada

bis pariwisata PT. Suryaputra Adipradana Bandung?

4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan proses periklanan terhadap

kepuasan konsumen pada bis pariwisata PT. Suryaputra Adipradana

Bandung?
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengolah, menganalisa, dan

menginterpretasikan data yang berhubungan dengan kualitas pelayanan jasa dan

kepuasan konsumen. Hasilnya akan penulis gunakan sebagai bahan penyusunan

skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana

Ekonomi Program Studi Bisnis dan Manajemen pada Universitas Widyatama

Bandung.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan, proses periklanan dan kepuasan

konsumen pada bis pariwisata PT. Suryaputra Adipradana Bandung?

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen

pada bis pariwisata PT. Suryaputra Adipradana Bandung?

3. Untuk mengetahui pengaruh proses periklanan terhadap kepuasan konsumen

pada bis pariwisata PT. Suryaputra Adipradana Bandung?

4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan proses periklanan

terhadap kepuasan konsumen pada bis pariwisata PT. Suryaputra Adipradana

Bandung?

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan agar hasil

penelitian dapat berguna untuk :

1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan bagi bis pariwisata PT. Suryaputra Adipradana

Bandung dalam rangka menentukan strategi pengambilan keputusan

mengenai kualitas pelayanan jasa dan kepuasan konsumen penyewaan bis

pariwisata.

2. Bagi Penulis

Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis untuk

mengaplikasikan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan khususnya

terhadap kepuasan konsumen jasa penyewaan bis pariwisata.

3. Bagi Pihak Lain
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Sebagai referensi bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang

sama di masa yang akan datang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Guna memperoleh data yang dibutuhkan guna penyusunan skripsi ini,

penulis melakukan penelitian pada perusahaan bis pariwisata PT. Suryaputra

Adipradana yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No.269 Bandung. Adapun waktu

penelitian dilakukan mulai bulan Desember 2013 sampai dengan selesai.


