
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pada era globalisasi, semakin banyak barang dan jasa yang bersaing di 

dalam satu pasar akibat keterbukaan pasar, sehingga terjadilah persaingan 

antara produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta memberikan 

kepuasan terhadap konsumen secara maksimal, karena pada dasarnya tujuan 

dari suatu bisnis adalah menciptakan kepuasan bagi pelanggan. Salah satu 

tindakan untuk memuasakan konsumen atau pelanggan adalah dengan 

memberikan pelayanan yang baik. Dengan adanya kualitas pelayanan yang 

baik didalam suatu perusahaan, akan menciptakan kepuasan bagi 

konsumennya. Setelah konsumen merasa puas dengan produk atau jasa yang 

diterimanya, konsumen akan membandingkan. Setelah konsumen benar benar 

puas atas pelayanan yang diberikan maka konsumen akan terus menggunakan 

produk atau jasa tersebut dan merekomendasikan kepada orang lain untuk 

menggunakan produk atau jasa ditempat yang sama. Oleh karena itu 

perusahaan harus memikirkan pentingnya kualitas pelayanan dan kepuasan 

pelanggan merupakan aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis dan 

memenangkan persaingan. 

Transportasi merupakan salah satu elemen yang sangat penting bagi 

kebutuhan manusia untuk menunjang kehidupan perekonomian di 

masyarakat, baik dalam bentuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. 



 

 
 

Hal ini yang mengakibatkan transportasi adalah suatu pelayanan jasa 

yang sangat dibutuhkan setiap hari oleh masyarakat.Banyaknya industri mobil 

yang ada mengakibatkan ketatnya persaingan bisnis di industri ini. 

Perusahaan harus mempunyai strategi dalam mempertahnkan agar usahanya 

maju dan bertahan dengan perkembangan jaman. Kualitas pelayanan dan 

kepuasan pelanggan sangat mempengaruhi apakah perusahaan tersebut dapat 

bertahan atau tidak di ketatnya persaingan. Kualitas pelayanan yang baik akan 

membuat pelanggan merasa puas dan sebaliknya jika kualitas pelayanan yang 

diterima tidak baik atas pelayanan tersebut, maka pelanggan akan merasa 

kecewa dan tidak puas dengan perusahaan. Dengan kata lain kualitas 

pelayanan sangat mempengaruhi akan terciptanya sebuah kepuasan 

pelanggan.  

Dalam kualitas pelayanan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan agar 

pelanggan merasa bahwa pelayanan yang diberikan dalam perusahaan 

berkualitas. Hal-hal yang harus diperhatikan perusahaan tersebut yaitu, bukti 

langsung (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsivenesse), 

jaminan (assurance) dan empati (empathy). Kelima unsur tersebut sangat 

penting dalam menentukan apakah pelayanan yang diberikan perusahaan 

tersebut berkualitas atau tidak. 

Salah satu perusahaan transportasi yang ada di dunia adalah Nissan. 

Tidak diragukan lagi, produk mobil dari Nissan sudah dikenal masyarakat 

indonesia. Produsen asal Jepang ini hadir ke Indonesia dengan produk-

produknya yang berkualitas tinggi sehingga mampu menjadi sebuah merek 



 

 
 

mobil yang cukup populer di Indonesia. Dahulu Nissan dipasarkan dengan  

nama produk Datsun, namun hanya sampai tahun 1983 saja. Setelah itu 

produk ini merubah namanya dengan Nissan Motor Company Ltd yang biasa 

di singkat Nissan. Pada tahun 2013 Datsun diluncurkan  kembali sebagai 

merek mobil low cost dari Nissan. Tak diragukan lagi, keberadaan Datsun di 

Indonesia disambut manis dengan penjualan yang laris. Selain kualitas 

kendaraan yang baik, calon  pembeli sangat mempertimbangkan harga  jual 

yang berkaitan dengan keberadaan suku cadang dan layanan service yang  

tersedia. Selain memasakan produknya, Nissan-Datsun juga menyediakan 

jasa servis bagi pelanggan. Dengan adanya jasa service tersebut, pelanggan 

dapat dengan mudah dalam melakukan perawatan bagi mobilnya. Banyaknya 

permintaan akan produk Nissan, maka Nissan dan Datsun memperluas titik 

lokasi dealer dan service. Di dalam sebuah perusahaan pasti terdapat masalah 

internal maupun eksternal dalam menjalankan sebuah usahanya. Masalah 

yang dihadapai pada pelayanan service di Nissan-Datsun Bantul adalah 

bagaimana agar pelanggan mendapatkan waktu tunggu yang sesingkat-

singkatnya dan konsumen mendapatkan pelayanan yang maksimal. 

Kurangnya sumber daya manusia menjadi salah  satu kendala lain dari proses 

operasional sehingga terjadi antrian. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Narlita 

Cahya Sari Eka Poetri yang berjudul “Analisis Kepuasan Konsumen 

Terhadap Pelayanan Service Kendaraan Bermotor” berdasarkan penelitian 

terdahulu tersebut, maka objek yang akan digunakan penulis dalam penelitian 

https://id.wikipedia.org/wiki/2013


 

 
 

ini adalah Dealer Nissan-Datsun Bantul. Alasan penulis memilih Dealer 

Nissan-Datsun Bantul sebagai objek penelitian karena dilihat dari konsumen 

yang terus berdatangan ke showroom dan perusahaan lebih mengutamakan 

kepuasan pelanggan melalui jasa service nya sehingga penulis tertarik untuk 

menelitinya.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan melakukan penelitian dengan 

judul “PENGARUH PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN 

TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN MENGGUNAKAN 

SERVICE DI DEALER NISSAN-DATSUN BANTUL” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

sebelumya, permasalahan yang di hadapi oleh Dealer Nissan-Datsun Bantul 

adalah jumlah konsumen yang akan melakukan service di dealer Nissan 

Bantul. 

Hal ini dimungkinkan terjadi karena fasilitas yang kurang memadai 

atau sumber daya yang kurang banyak sehingga terjadi antrian yang 

panjang, dimana sebab-sebab tersebut kemungkinan merupakan faktor 

kualitas pelayanan dari Dealer Nissan-Datsun Bantul. 

Pada pendahuluan dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian, 

yaitu:  



 

 
 

1. Apakah persepsi kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen yang menggunakan service di Dealer Nissan-Datsun 

Bantul? 

2. Apakah tangible berpengaruh terhadap kepuasan konsumen yang 

menggunakan  service di Dealer Nissan-Datsun Bantul?  

3. Apakah reliability berpengaruh terhadap kepuasan konsumen yang 

menggunakan  service di Dealer Nissan-Datsun Bantul?  

4. Apakah responsiveness berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

yang menggunakan service di Dealer Nissan-Datsun Bantul?   

5. Apakah assurance berpengaruh terhadap kepuasan konsumen yang 

menggunakan  service di Dealer Nissan-Datsun Bantul?   

6. Apakah empathy berpengaruh terhadap kepuasan konsumen yang 

menggunakan  service di Dealer Nissan-Datsun Bantul?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen yang menggunakan service di Dealer Nissan-Datsun 

Bantul. 

2. Menganalisis pengaruh variabel tangible terhadap kepuasan 

konsumen yang menggunakan service di Dealer Nissan-Datsun 

Bantul. 



 

 
 

3. Menganalisis pengaruh variabel reliability terhadap kepuasan 

konsumen yang menggunakan service di Dealer Nissan-Datsun 

Bantul. 

4. Menganalisis pengaruh variabel responsiveness terhadap 

kepuasan konsumen yang menggunakan service di Dealer 

Nissan-Datsun Bantul. 

5. Menganalisis pengaruh variabel assurance terhadap kepuasan 

konsumen yang menggunakan service di Dealer Nissan-Datsun 

Bantul. 

6. Menganalisis pengaruh variabel empathy terhadap kepuasan 

konsumen yang menggunakan service di Dealer Nissan-Datsun 

Bantul. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis Penelitian 

Diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-

kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia 

pendidikan, serta dapat memberikan ide atau gagasan kepada pembaca 

dan dapat menginspirasi dengan variabel atau objek lainnya sebagai 

penelitian lainnya. 

 

 

 



 

 
 

2. Manfaat Praktis Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Manfaat penelitian ini bagi penulis, yaitu dapat memberikan 

pengalaman dalam meneliti sistem pelayanan dalam sebuah 

perusahaan, serta menambah wawasan penulis mengenai nilai 

pelayanan untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam 

membuka usaha atau bekerja di bidang jasa. 

b. Bagi Perusahaan 

Manfaat ini bagi perusahaan, yaitu dapat dijadikan rujukan, 

sumber informasi, dan bahan referensi agar bisa lebih 

dikembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa. Selain 

itu, peneliti juga berharap dapat memberikan solusi bagi perusahaan 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam perusahaan. 

 


