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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis sebagai akibat adanya 

globalisasi, perdagangan bebas, dan kemajuan teknologi semakin membawa 

dampak pada perubahan perilaku pelanggan. Karakter pelanggan yang semakin 

terdidik dan semakin kritis menjadikan pelanggan sangat memilih dalam 

menentukan produk dan jasa yang akan dikonsumsi. Selain itu, ditambah lagi 

dengan semakin banyaknya perusahaan ataupun dealer otomotif yang 

menawarkan produk dan jasa yang menjadikan pilihan konsumen semakin 

banyak. Dengan demikian, kekuatan tawar-menawar konsumen semakin besar dan 

loyalitas pelanggan menjadi hal yang semakin sulit untuk dicapai. 

Orientasi pemasaran saat ini adalah terciptanya hubungan jangka panjang 

yang berkelanjutan dan saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan 

(Supriharyanti, 2003). Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya perubahan-

perubahan mendasar dalam praktik dan teori pemasaran. Konsep pemasaran 

transactional yang berfokus pada bagaimana membuat pelanggan membeli barang 

atau jasa yang dihasilkan perusahaan kini mulai ditinggalkan dan diganti dengan 

konsep pemasaran relasional (relationship marketing) melalui usaha-usaha 

membangun hubungan jangka panjang yang memuaskan semua pihak terkait 

yaitu: perusahaan, pelanggan, supplier, dan stake holder. Kiat ini ditempuh untuk 

menumbuhkan customer loyalty dan meninggikan switching barrier (batasan 

untuk pelanggan berubah ke produk lain (Reza, 2007)). 
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Oleh karena itu, loyalitas pelanggan (customer loyalty) tidak disangkal lagi 

telah menjadi salah satu idola bagi perusahaan, bahkan menjadi tujuan strategis 

yang paling penting dari perusahaan dalam kurun waktu belakangan ini. Hal ini 

didukung pada suatu kenyataan bahwa program meretensi pelanggan dan 

membuat pelanggan loyal ternyata biayanya jauh lebih murah dibanding 

membidik pelanggan baru yang biasanya menuntut keberadaan promosi agresif 

dengan biaya mahal (Hurriyati 2005:129). 

Dalam teori manajemen pemasaran yang dewasa ini berkembang, dikenal 

istilah Service Excellence atau pelayanan prima. Definisi layanan prima 

mengandung tiga hal pokok, yaitu adanya pendekatan sikap yang berkaitan 

dengan kepedulian terhadap pelanggan, upaya melayani dengan tindakan terbaik, 

dan ada tujuan untuk memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar 

layanan tertentu. Definisi layanan prima adalah kepedulian kepada pelanggan 

dengan memberikan pelayanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan 

pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu loyal 

kepada organisasi atau perusahaan (A.A.Barata, 2004:27). 

Griffin seperti yang dikutip oleh Hurriyati (2005:129) menjelaskan tentang 

keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh perusahaan apabila memiliki 

pelanggan yang loyal yaitu antara lain dapat mengurangi biaya pemasaran (karena 

biaya menarik pelanggan baru lebih mahal), mengurangi biaya transaksi, dapat 

mengurangi biaya turn over konsumen, mendorong word of mouth yang positif 

terhadap perusahaan, dan mengurangi biaya kegagalan (seperti biaya penggantian, 

dll).  
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Sedangkan Kotler et al (2002) yang dikutip oleh Mardalis (2005:111) 

menyebutkan ada enam alasan mengapa suatu institusi perlu mendapatkan 

loyalitas pelanggannya. Pertama, pelanggan yang ada lebih prospektif, artinya 

pelanggan loyal akan memberi keuntungan besar kepada perusahaan. Kedua, 

biaya mendapatkan pelanggan baru jauh lebih besar berbanding menjaga dan 

mempertahankan pelanggan yang ada. Ketiga, pelanggan yang sudah percaya 

pada perusahaan dalam suatu urusan akan percaya juga dalam urusan lainnya. 

Keempat, biaya operasi perusahaan akan menjadi lebih efisien jika memiliki 

banyak pelanggan loyal. Kelima, perusahaan dapat mengurangi biaya psikologis 

dan sosial dikarenakan pelanggan lama telah mempunyai banyak pengalaman 

positif dengan perusahaan. Keenam, pelanggan loyal akan selalu membela 

perusahaan bahkan berusaha pula untuk menarik dan memberi saran kepada orang 

lain untuk menjadi pelanggan.  

Banyak hal yang dapat dilakukan agar pelanggan semakin loyal terhadap 

perusahaan. Salah satunya adalah dengan menciptakan kepuasan pelanggan 

(customer satisfaction) melalui optimasi kinerja suatu produk atau jasa. Hal ini 

dapat dilakukan melalui perumusan bauran pemasaran atau yang lebih dikenal 

dengan marketing mix secara efektif, seperti yang disimpulkan Hurriyati 

(2005:48) tentang definisi marketing mix yaitu unsur-unsur pemasaran yang saling 

terkait, dibaurkan, diorganisir, dan digunakan dengan tepat, sehingga perusahaan 

dapat mencapai tujuan pemasaran yang efektif, sekaligus memuaskan kebutuhan 

dan keinginan konsumen.  

Namun, ditengah kondisi persaingan yang semakin ketat,  implementasi 

service marketing mix strategy tersebut tidak cukup untuk meraih loyalitas 
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pelanggan tanpa diikuti oleh pergeseran paradigma pemasaran dari transactional 

menuju relationship, dimana pada akhirnya akan membawa implikasi yang sangat 

besar pula bagi perubahan tujuan dari perusahaan jasa maupun manufaktur 

dewasa ini. (Utami, 2004). 

Pola layanan prima atau yang lebih dikenal dengan Service Excellence 

telah digunakan oleh berbagai kalangan di dunia bisnis. Mereka meyakini, bahwa 

dengan memberikan layanan terbaik, pelanggan akan terpuaskan. Yang dapat 

diartikan sama nilainya dengan melakukan investasi untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini, karena pelanggan merupakan aset 

berharga bagi perusahaan, dan  dalam kenyataannya tidak ada satupun perusahaan 

yang akan mampu bertahan hidup bila ditinggalkan pelanggannya. Titik tumpu 

pelayanan prima terletak pada kemampuan seseorang atau kelompok orang, untuk 

memberikan layanan secara optimal dengan menggabungkan konsep kemampuan 

(ability), sikap (attitude), penampilan (appearance), perhatian (attention), 

tindakan (action), dan tanggung jawab (accountability) dalam proses pemberian 

layanan. 

Untuk itu, usaha lain yang perlu dilakukan dalam membangun loyalitas 

pelanggan adalah dengan mengenali karakteristik, kebutuhan, serta keinginan 

konsumen melalui komunikasi dua arah antara pelanggan dan perusahaan. Setelah 

mengenali pelanggan, proses bisnis kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan tersebut. Hal ini sesuai pendapat Chan (2003: 2) yang 

mengemukakan bahwa dengan mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan, 

maka semua produk atau jasa yang ditawarkan, proses penawaran, sampai pada 

cara bertransaksi diupayakan agar sesuai dengan keinginan setiap individu 
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pelanggan tersebut. Dengan demikian, pelanggan akan merasa ia membeli sesuatu 

bukan dari orang asing, tapi dari orang yang benar-benar mengerti tentang apa 

yang di inginkannya. Dan dari hasil pengamatan ataupun survei di obyek 

Penelitian Skripsi (PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun - 

Malang) dapat diketahui bahwa 80 persen konsumen merupakan pelanggan 

repurchase (pembelian ulang) dan 20 persen di antaranya barulah merupakan 

konsumen baru, yaitu konsumen yang baru saja berpindah merek dari merek 

mobil lainnya dan akhirnya memutuskan untuk membeli mobil Toyota dibanding 

merek lainnya, konsumen yang baru saja memutuskan untuk melakukan 

pembelian mobil Toyota yang sebelumnya konsumen tersebut merupakan 

pengguna sepeda motor. 

Untuk dapat membangun loyalitas pelanggan, dealer Toyota 

mengandalkan tenaga-tenaga di bagian front liner, yang salah satunya adalah 

wiraniaga (salesman). Wiraniaga sebagai pihak yang langsung berhubungan 

dengan pelanggan sangatlah vital dalam menjaga kualitas pelayanan perusahaan. 

Multiperan wiraniaga, baik sebagai tempat sumber informasi segala macam 

produk yang ditawarkan, maupun tempat komplain bagi pelanggan, menjadikan 

wiraniaga harus mendapatkan perhatian khusus, karena secara tidak langsung, 

wiraniaga merupakan kunci untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. 

Dikota Malang terdapat 3 dealer resmi Toyota yaitu PT. Astra 

Internasional Toyota Auto 2000 cabang Letjend. Sutoyo, PT. Kartika Sari  

Soekarno-Hatta, dan PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun. 

PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang yang menjadi 

obyek penelitian skripsi merupakan dealer resmi Toyota yang terbesar dan 



 6 

terlengkap dikota Malang. Dealer Toyota Auto 2000 cabang Sukun merupakan 

satu-satunya dealer Toyota yang memiliki fasilitas body painting atau pengecetan 

mobil dikota Malang. Pada bulan januari 2009 jumlah penjualan mobil sebesar 65 

unit dan pada bulan februari 2009 sebesar 55 unit. Data penjualan tersebut 

termasuk tinggi. Sebagai pembanding dimana PT. Astra Internasional Toyota 

Auto 2000 cabang Sukun-Malang memiliki jumlah wiraniaga sebanyak 12 orang 

sedangkan PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Letjend. Sutoyo-

Malang yang memiliki 20 orang wiraniaga.  

Atas dasar itulah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di PT. Astra 

Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun - Malang yang berlokasi pada Jl. S. 

Supriadi no. 35 Malang mengenai “Pengaruh Pelayanan Prima (Service 

Excellence) Wiraniaga terhadap Kepuasan Pelanggan Dealer Toyota AUTO 

2000 (Studi Pada PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun - 

Malang)”.   

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan dan parsial dari variabel 

pelayanan prima (service excellence) wiraniaga yang terdiri dari 

kemampuan (ability), sikap (attitude), penampilan (appearance), perhatian 

(attention), tindakan (action), dan tanggung jawab (accountability) dalam 

proses pemberian layanan terhadap kepuasan pelanggan pada PT. Astra 

Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun – Malang? 
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2. Diantara variabel pelayanan prima (service excellence) wiraniaga yang 

terdiri dari kemampuan (ability), sikap (attitude), penampilan 

(appearance), perhatian (attention), tindakan (action), dan tanggung jawab 

(accountability) tersebut, manakah yang dominan berpengaruh  terhadap 

kepuasan pelanggan pada PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 

cabang Sukun – Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial 

dari variabel pelayanan prima (service excellence) wiraniaga yang terdiri 

dari kemampuan (ability), sikap (attitude), penampilan (appearance), 

perhatian (attention), tindakan (action) dan tanggung jawab 

(accountability) dalam proses pemberian layanan terhadap kepuasan 

pelanggan pada PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun – 

Malang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel pelayanan prima (service 

excellence) wiraniaga yang terdiri dari kemampuan (ability), sikap 

(attitude), penampilan (appearance), perhatian (attention), tindakan 

(action) dan tanggung jawab (accountability) yang dominan berpengaruh  

terhadap kepuasan pelanggan pada PT. Astra Internasional Toyota Auto 

2000 cabang Sukun – Malang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Penulis 

i. Menambah pengetahuan mengenai pengaruh pelayanan prima (service 

excellence) yang diberikan wiraniaga terhadap kepuasan 

pelanggannya. 

ii. Hasil penelitian yang ada dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan sejauh mana teori-teori yang didapat selama perkuliahan 

dapat diterapkan pada perusahaan dan kehidupan secara nyata. 

b. Bagi Perusahaan 

i. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terutama 

dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

ii. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi pelayanan prima 

yang telah diberikan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. 

c. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

i. Dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi, 

khususnya dalam bidang ilmu pemasaran. 

ii. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi 

untuk menambah pengetahuan dan informasi untuk penelitian 

selanjutnya, khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada bidang 

dan permasalahan ini. 

 

 


