
BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam perkembangan usaha suatu perusahaan, pemasaran jasa

merupakan salah satu aspek penting yang mendukung kelangsungan perusahaan itu

sendiri. Pemasaran itu ada diawali dengan adanya kebutuhan dan keinginan

konsumen. Terutama pada masa sekarang, setiap perusahaan saling berlomba-lomba

memasarkan produknya agar cepat atau mudah dikenali konsumen.

Pemasaran yang dilakukan tidak selalu mendapatkan respon yang baik

dari konsumen, tergantung dari produk yang dihasilkan dan bagaimana pemasaran

dilakukan. Terlebih dahulu kita harus menentukan target konsumen apakah itu pria,

wanita, dewasa, remaja, atau bahkan anak-anak. Agar pemasaran yang dilakukan

dapat langsung tepat sasaran, perusahaan selalu berupaya untuk mengadakan

penelitian guna mengetahui proses beli konsumen yaitu siapa, kapan, dimana,

bagaimana, dan mengapa konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk

tersebut.

Perusahaan saat ini sudah mulai mengubah strategi pemasaran yang dulu

berorientasi pada produk, sekarang berorientasi pada konsumen. Kepuasan

konsumen menjadi tolak ukur perusahaan, dimana hal tersebut sesuai dengan konsep

pemasaran, konsep pemasaran menyatakan kunci untuk mencapai sasaran organisasi



tergantung pada pemenuhan dan keinginan pasar, pemberian kepuasan yang

diinginkan secara efektif dan lebih efisien dari yang dilakukan para pesaing, dengan

kata lain perusahaan dituntut bagaimana agar konsumen merasa puas terhadap

produk yang dihasilkan. Kepuasan pada hakekatnya merupakan suatu kondisi

seseorang mengenai perasaannya yang asalnya merupakan perbandingan antara

kesan terhadap hasil ataupun kinerja suatu produk dan harapan-harapan yang

diinginkan. Mengingat harapan setiap konsumen berbeda-beda, maka suatu bentuk

pelayanan akan memberikan kepuasan yang berbeda-beda pula bagi konsumennya.

Tergantung dari kualitas jasa layanan yang dihasilkan. Jika kualitas jasa yang

dihasilkan sudah cukup baik maka kepuasan terhadap kualitas jasa tersebut akan

membuat konsumen mengkonsumsi ulang. Untuk itu segala upaya yang dilakukan

perusahaan ditujukan untuk mendapatkan konsumen yang loyal. Ciri konsumen yang

loyal selain puas terhadap kualitas jasa yang ada juga tidak menerima jasa yang

ditawarkan pesaing dan mengajak konsumen lainnya untuk melakukan pembelian

jasa di tempat tersebut. Industri jasa sangat luas bentuknya mulai dari sektor sosial,

perbankan, sektor transportasi dan sektorbisnis.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan masyarakat

tumbuh menjadi masyarakat yang modern dan kritis terhadap adanya hal-hal baru

yang muncul di sekitar mereka. Mereka selalu berupaya untuk selektif dalam

melakukan pembelian.



Dewasa ini industri jasa di bidang otomotif yaitu bengkel sekiranya sudah

tidak asing bagi semua kalangan pria maupun wanita. Konsumen pengguna jasa

bengkel sudah mulai jeli dalam pemilihan suatu sarana bagi kendaraannya. Mereka

mulai memikirkan pentingnya kualitas pelayanan yang disediakan mulai dari

kenyamanan, fasilitas dan ketepatan waktu yang ditawarkan oleh pihak pemilik jasa

bengkel tersebut.

Mengingat semakin banyaknya minat dan permintaan konsumen akan

jasa tersebut ini didasari karena hakikatnya setiap orang pasti selalu menginginkan

agar kendaraannya selalu dalam keadaan yang baik dan nyaman dalam penggunaan.

Maka banyak perusahaan jasa bengkel saling bersaing untuk meningkatkan kualitas

jasanya agar konsumen merasa puas dengan layanan yang diberikan sehingga

konsumen diharapkan melakukan pembelian ulang. Pembelian ulang di sini

dilakukan secara terus-menerus dan pada satu tempat atau merk yang sama, sehingga

konsumen tersebut bisa dikategorikan sebagai konsumen yang loyal. Perusahaan

yang mampu menciptakan loyalitas konsumen akan mampu mewujudkan

pertumbuhan pendapatannya.

Berdasarkan paparan tersebut, maka peneliti akan lebih memfokuskan

peranan pada "PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP LOYALITAS

KONSUMEN STUDI PADA AHASS BLPT YOGYAKARTA".



2. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana pengaruh kualitas jasa terhadap loyalitas konsumen di dalam

melakukan pembelian jasa di AHASS BLPT Yogyakarta ?

2. Komponen apa yang paling kuat atau paling dominan mempengaruhi

loyalitas konsumen ?

3. Batasan Masalah

Penelitian ini mempunyai batasan masalah yang bertujuan agar penelitian

tidak menyimpang dari perumusan masalah sehingga menjadi lebih terfokus dan

terarah

1. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen yang sedang

menggunakan pelayanan jasa di AHASS BLPT.

2. Obyek yang diteliti adalah kualitas pelayanan jasa yang diberikan AHASS

BLPT dan loyalitas konsumennya.

3. Lokasi yang dipilih untuk penelitian adalah AHASS BLPT yang usahanya

sudah cukup berhasil dan cukup ternama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel kualitas jasa terhadap loyalitas untuk

selalu menggunakan jasa AHASS BLPT Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui komponen yang paling kuat atau paling dominan

mempengaruhi loyalitas konsumen.



5. Manfaat Penelitian

1. Dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam media untuk

meningkatkan loyalitas konsumen.

2. Dapat dijadikan sebagai informasi dan pemikiran untuk bahan pertimbangan

bagi penelitian lainyang berkaitan dengan penelitian ini.


