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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Pemasaran, seperti kita ketahui merupakan salah satu elemen yang sangat 

penting bagi perusahaan. Pemasaran ini dikatakan penting karena pemasaran 

merupakan jembatan bagi perusahaan menuju konsumen dengan cara perusahaan 

menjual produk/jasa yang mereka hasilkan kepada konsumen. Konsumen akan 

mengenal produk/jasa mereka dan kemudian konsumen akan berpotensi untuk 

membeli atau menggunakan produk atau jasa mereka. Agar produk atau jasa dapat 

diminati oleh konsumen, maka perusahaan atau pemasar diharapkan menciptakan 

produk/jasa yang berkualitas atau bermutu, kemudian jika hal itu sudah 

diwujudkan, maka dengan sendirinya konsumen akan menjadi puas dan senang 

kemudian akan loyal kepada penyedia jasa atau pemasar. 

Salah satu tujuan utama dari pemasaran, adalah memuaskan konsumen 

(Alma, 2005 : 10) dengan memberikan produk/jasa yang bermutu seperti yang 

dijelaskan di atas, juga ditambah dengan memberikan kualitas pelayanan yang 

prima dengan memperhatikan lima elemen dari dimensi kualitas jasa dalam 

pemasaran bidang jasa, yaitu : tangibles (bukti fisik), reliability (kehandalan), 

responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan emphaty (empati) (Berry 

dalam Payne, 2001 : 275),yang salah satu perwujudannya dengan pelayanan purna 

jual semisal fasilitas garansi. Maka dengan demikian perusahaan atau pemasar 

harus dapat memperhatikan needs dan wants dari konsumen (Buchari Alma). Hal 

ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Philip Kotler dalam buku 
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marketingnya : memuaskan konsumen tidak lagi mencukupi, anda harus 

menyenangkannya (Kotler, 2003 : 67). Maka jelaslah disini bahwa pemasaran 

sangat berperan penting bagi eksistensi sebuah perusahaan, karena mempunyai 

hubungan erat dengan konsumen karena konsumenlah yang memberikan 

keuntungan kepada pemasar berupa laba dan kesan baik kepada perusahaan atau 

pemasar. 

Pemasaran seperti kita ketahui pada saat atau masa sekarang ini tidak 

hanya terbatas pada pemasaran produk atau barang saja, tetapi fenomena pasar 

kini sudah semakin memperhatikan bidang lain dari pemasaran yaitu bidang 

service atau jasa yang tentunya juga akan menjadi peluang bagi pemasar dalam 

mengembangkan usahanya untuk dapat terus eksis di masyarakat. Jasa ini tidak 

sama dengan barang dan beberapa perbedaannya dengan barang antara lain jasa 

itu tidak terlihat sedangkan barang terlihat, jasa tidak dapat ditumpuk dalam 

gudang seperti pada barang,penyaluran jasa biasanya bersifat langsung dari 

produsen ke konsumen (Alma, 2005 : 241).  

Dan perlu diketahui seperti yang dikatakan oleh Dan Steinhoff (dalam 

Alma, 2005) bahwa The row materials of service is people (bahan baku dari 

sebuah jasa adalah manusia). Jadi, orang memegang peranan penting dalam suatu 

jasa dan juga didukung oleh faktor pendukung yang lain seperti misalnya 

peralatan yang canggih dalam hal ini salah satunya adalah kendaraan. Salah satu 

elemen yang juga sangat menentukan dalam pemasaran jasa ini adalah kualitas 

jasa yang diwujudkan dengan pelayanan yang berpatokan kepada lima elemen 

dari kualitas jasa yang disebut dimensi kualitas jasa, yaitu : tangibles (bukti fisik),                 

reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan 
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emphaty (empati) seperti yang disebutkan di atas. Penilaiannya, seberapa baik 

pelayanan itu diberikan, jika sangat baik maka jasa itu dinilai baik oleh konsumen. 

Contoh bidang usaha yang termasuk jasa sangat beragam, misalnya : pariwisata, 

BUMN, salon, pengajar, konsultan dan lain sebagainya.  

Sejalan dengan perkembangan dunia industri kendaraan bermotor terutama 

roda dua yang cukup pesat perkembanganya di dunia khususnya di Asia, maka 

dampaknya juga dirasakan di Indonesia. Banyak merek – merek seperti Honda, 

Yamaha, Suzuki, TVS, Bajaj Motor, Kawasaki, dan banyak lagi yang ikut 

meramaikan dunia  kendaraan bermotor  di Indonesia dengan meluncurkan produk 

– produknya. Perusahaan berusaha untuk memberikan produk yang terbaik agar 

mampu bersaing dengan produk dari kompetitor lain. Bukan hanya produk yang 

bersaing, tetapi juga pelayanan pada bagian jasa yang berhubungan dengan 

produk bersangkutan yaitu pasca pembelian atau purna jual, pada pelayanan 

perbaikan kendaraan dan penyediaan suku cadang kendaraan roda dua tersebut. 

Dengan banyaknya konsumen kendaraan bermotor khususnya roda dua, sangat 

disadari konsumen juga membutuhkan sarana dan prasarana untuk merawat 

maupun memperbaiki kendaraanya tersebut, sehingga perusahaan otomotif selain 

mendirikan dealer resmi untuk menjual produk otomotifnya, juga menyediakan 

bagian reparasi untuk menyediakan jasa bengkel yang mempunyai fungsi untuk 

perbaikan, perawatan dan dalam menyediakan suku cadang untuk kendaraan para 

konsumen yang terstandar dan bermutu. 

 Dengan demikian konsumen kendaraan bermotor yang ingin kendaraanya 

tetap bagus serta layak pakai akan membutuhkan jasa bengkel tersebut. Hal ini 

menimbulkan persaingan yang cukup ketat terutama pada penyedia jasa bengkel, 
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baik dari bengkel dealer resmi yang bernaung di bawah merek – merek kendaraan 

tertentu maupun jasa bengkel yang dimiliki perseorangan maupun kelompok. 

Bengkel mempunyai peran penting bagi suatu kendaraan, maka hal tersebut 

membuat penyedia jasa banyak melakukan strategi – strategi pemasaran dalam 

memenangkan persaingan agar konsumen tetap setia dalam memakai jasa yang 

diberikan, serta mempertahankan agar konsumen tidak pergi dan beralih ke 

penyedia jasa lainnya atau kompetitor. Untuk mencegah hal itu terjadi, elemen 

kualitas jasa yang menjadi faktor penilai baik tidaknya pelayanan dari suatu 

bengkel, disebut dimensi kualitas jasa yaitu meliputi :  bukti fisik,  kehandalan,  

daya tanggap, jaminan dan empati harus sangat diperhatikan. 

Dalam hal pelayanan jasa perusahaan kepada konsumen, elemen yang 

harus diperhatikan oleh perusahaan jasa adalah faktor kualitas/mutu jasa yang 

bersangkutan seperti yang disebutkan diatas, dimana kualitas bidang jasa sangat 

berbeda dengan kualitas produk atau barang, yang mana kita ketahui kualitas 

produk dapat distandarisasikan dan juga jelas karena dapat diraba, dilihat, dan 

dirasakan keberadaannya. Namun berbeda dengan jasa karena jasa adalah setiap 

tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak 

lain,yang pada dasarnya tidak berwujud sehingga sulit untuk distandarisasi dan 

tidak menyebabkan kepemilikan apapun. 

 Banyak perusahaan penyedia jasa, utamanya bengkel yang awal mulanya 

dalam menjalankan usahanya, hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para 

konsumen atas jasa perbaikan yang perusahaan jasa bengkel berikan. Namun pada 

masa sekarang perusahaan jasa bengkel lebih meningkatkan kinerjanya, yakni 

bagaimana cara menumbuhkan konsumen yang puas dan pada akhirnya loyal, 
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karena sangat jelas bagi perusahaan bahwa sebenarnya jauh lebih bernilai bila 

memiliki konsumen yang puas dan loyal dibandingkan dengan konsumen yang 

hanya sekadar membutuhkan jasa perbaikan, karena salah satu sumber pendapatan 

perusahaan yang paling bisa diandalkan adalah berasal dari konsumen loyal yang 

pasti akan mempergunakan produk jasa secara terus-menerus. Artinya bahwa 

konsumenlah termasuk salah satu yang berperan penting dalam menunjang  

pendapatan atau keuntungan serta kesuksesan maupun keberlanjutan perusahaan 

jasa itu sendiri. Dengan demikian berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan 

diatas, kualitas jasa sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.Karena 

dengan adanya kualitas jasa yang baik kepuasan konsumen dapat tercapai. 

 Hubungan antara kualitas jasa dan profitabilitas/keuntungan dalam hal ini 

jelas, karena dengan memiliki konsumen yang puas sebagai akibat kualitas jasa 

yang memadai, perusahaan mendapat jaminan produk atau jasanya akan terus 

dikonsumsi dan bisnis ke depan akan berjalan lancar. Konsumen setia tidak akan 

berpindah hati walaupun diberi iming-iming atau mendapat godaan menggiurkan, 

sebab sudah terbentuk suatu hubungan jangka panjang antara produsen dan 

konsumen yang akan terus berlangsung. Dan ini berarti keuntungan yang besar 

bagi perusahaan penyedia jasa. Hal tersebut yang menjadikan alasan peneliti 

mencoba untuk mengambil elemen dari Pemasaran Jasa yaitu kualitas jasa sebagai 

sesuatu yang hendak diteliti. 

 Kepuasan pada dasarnya merupakan salah satu faktor paling utama dalam 

meningkatkan pemasaran serta pendapatan suatu perusahaan penyedia jasa, 

dimana situasi persaingan pada saat ini yang sangat ketat dengan banyaknya 

pemain di pasaran. Dalam kondisi ini, kepuasan konsumen menjadi barang langka 
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karena sulit untuk diwujudkan tanpa adanya kinerja yang baik dari perusahaan 

penyedia jasa. Untuk menumbuhkan kepuasan dalam diri konsumen bukanlah hal 

yang mudah dibentuk karena penyedia jasa perlu mempertahankan kinerja yang 

baik seperti yang telah disebutkan diatas, yang salah satunya diharapkan mampu 

memberikan pelayanan yang bermutu kepada konsumen, sebab mutu dapat 

mendorong konsumen menjalin hubungan yang erat dengan perusahaan,dimana 

hubungan tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengetahui apa kebutuhan 

dan keinginan konsumen. Dengan memahami hal tersebut, perusahaan dapat 

meningkatkan kepuasan konsumen yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan 

meningkatkan loyalitas konsumen yaitu dengan cara berusaha memaksimumkan 

pengalaman yang menyenangkan dan meminimumkan atau bahkan berusaha 

meniadakan pengalaman yang kurang menyenangkan bagi konsumen. Dari uraian 

diatas maka penelitian ini juga mengambil kepuasan konsumen sebagai sesuatu 

yang hendak diteliti. 

 Bengkel motor AHASS HONDA MPM Malang sebagai obyek penelitian 

diambil dengan alasan motor merek Honda sudah memiliki nama besar karena 

sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat, dan otomatis mereka sudah ada 

dibenak masyarakat karena sejak dulu sudah memberikan produk yang 

berkualitas. Dibuktikan dari pendapat seorang penulis yang menulis artikel 

tentang Honda yang peneliti kutip dari http://www.scribd.com/ : 

Kalau bertanya kepada khalayak, sepeda motor yang terbukti bandel 

dan irit di Indonesia, tentu mereka berucap sama, Honda. Jika 

ditanya lagi sepeda motor yang terbukti tangguh sejak puluhan 

tahun; bernilai jual tinggi dan pemakaian BBM paling irit, mereka 

juga mengucap satu kata, Honda.  Selain itu, harga jualnya tinggi. 

Jadi, pemilik Honda tidak perlu takut harganya jatuh saat dijual. 

Karena, kepercayaan masyarakat terhadap sepeda motor Honda baik 

yang baru atau bekas, kalau dijual harganya tetap saja tinggi. Ini 

http://www.scribd.com/
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sudah terjadi bertahun-tahun lama dan tetap terus bertahan. Kalau 

dirunut ke bawah, adapaun kelebihan sepeda motor Honda terletak 

pada pemakaian bahan  bakarnya yang irit. Lalu sudah sangat 

dikenal masyarakat, kemudian harga jual tinggi, suspesnsinya enak, 

teknologinya canggih dan top speednya mantap. 

 

Dengan demikian, Honda menjadi merek dagang yang dicintai dan 

diterima masyarakat. Ini menjadi pertanda Honda merajai pangsa 

sepeda motor di Indonesia. Keunggulannya antara lain, mesinnya 

yang bandel. Lihatlah Astrea tahun 70-an (dikenal Astrea Bulan-

Asbul) sampai saat ini masih berseliweran di jalan. Di Sumatra Barat 

hal itu memang terjadi. Masyarakatnya menyebut sepeda motor 

dengan Honda. Tidak merek lain. Hal ini sudah terjadi sejak produk 

Honda menyerbu Sumbar tahun 1970-an. Mungkin di daerah lain 

fenomena seperti ini juga terjadi.  

Merek Honda secara tidak resmi sudah tertanam di benak rakyat 

Indonesia. Itu bisa dibuktikan  jika kita mendengar percakapan 

keseharian masyarakat Indonesia tentang sepeda motor. Mereka 

kadang mengatakan Honda untuk menyebut sepeda motor. 

 

Untuk menjaga kualitas dan kenyamanan masyarakat, Honda 

membuka bengkel resmi yang tersebar di seluruh pelosok bernama 

Ahass. Hampir di tiap jarak 1-2 kilometer, bengkel merek Ahass 

mudah ditemukan. Dengan banyaknya bengkel itu, sepeda motor 

Honda juga menyediakan suku cadang asli. 

 

Kemudian karena banyaknya konsumen pengguna Honda, sebuah bengkel 

resmi dari merek yang bersangkutan perannya sangat diperlukan karena konsumen 

akan merasa aman dan nyaman jika motornya diperbaiki oleh orang-orang atau 

karyawan bengkel yang juga sangat memahami seluk beluk dari motor merek 

Honda yang menjadi bukti karyawan sangat berkompeten di bidangnya.  

Berikut ini merupakan sekilas informasi mengenai AHASS yang dikutip 

dari http://mpm-motor.co.id/services-h2-program-ahass/: 

 

Dalam menjaga kualitas hasil servicenya, AHASS dilengkapi 

berbagai macam peralatan, sarana, dan pra sarana standar Honda. 

Antara lain  Bike Lift - Alat untuk mengangkat sepeda motor agar 

bisa sejajar dengan sudut pandang mekanik. Sehingga ketelitian 

mekanik dalam menyervis selalu terjaga. Mechanic Truster dan 

Special tools - AHASS menggunakan tools berkualitas tinggi dalam 

menyervis sepeda motor. Bahkan beberapa tools utama didatangkan 

http://mpm-motor.co.id/services-h2-program-ahass/


8 
 

langsung dari Jepang. AHASS juga dilengkapi dengan Special tools 

yang khusus digunakan untuk sepeda motor Honda dan tidak 

dimiliki oleh bengkel lain. Piping System - Sistem ini digunakan 

untuk menyaring air yang terdapat dalam udara dalam proses 

pembersihan parts yang menggunakan semprotan angin bertekanan. 

Sehingga parts akan lebih awet dan bebas dari karat. Ruang Tunggu 

yang nyaman bagi konsumen dalam menunggu sepeda motornya 

diservice. Di beberapa AHASS telah dilengkapi dengan Ruang 

Tunggu yang ber AC. Oil Drain - Saluran yang berada di bengkel 

untuk pembuangan oli dan ditampung di dalam bak. Secara berkala 

oli tersbut diambil oleh penglola limbah cair yang ditunjuk oleh 

pemerintah. Hal ini akan mengurangi pencemaran yang disebabkan 

oleh oli. Exhaust System - Saluran untuk gas buang sepeda motor 

agar tidak berbahaya bagi konsumen dan mekanik. Mekanik 

berkualitas selalu siap melayani konsumen. Semua mekanik telah 

mengikuti training service yang telah distandardisasikan oleh PT. 

Astra Honda Motor. Service Advisor - Tim yang selalu siap 

membantu menganalisa kondisi sepeda motor, memberikan saran 

perawatan, dan estimasi biaya dan waktu service. Spare Parts - 

AHASS menjamin ketersediaan spare parts dan transparansi harga. 

Garansi Service - AHASS memberikan garansi service, sebagai 

berikut : Pertama, Service Lengkap dan Ringan : 500 km atau 1 

minggu, dan kedua, Service Berat / Belah Mesin : 1000 km atau 1 

bulan, tergantung mana yang dicapai lebih dulu. 

 

Selanjutnya beberapa AHASS di Jawa Timur telah dilengkapi 

dengan paket atau program yang menunjang kesempurnaan service 

bagi sepeda motor Honda dan konsumen.  

Paket – Paket tersebut meliputi Quick Time Service. Program Quick 

Time Service - Tune Up maksimum 30 menit atau gratis. Melalui 

metode baru ini mekanik AHASS dapat melakukan pekerjaan Tune 

Up hanya dalam waktu 30 menit untuk jenis pekerjaan Service Paket 

Lengkap & Paket Ringan (Tune Up), dengan catatan kondisi motor 

yang masuk dalam kriteria tersebut adalah dalam keadaan standar 

(tidak modifikasi & tambahan aksesoris), tidak termasuk 

penggantian suku cadang dan tidak termasuk type matic. Quick Time 

Service bertujuan mengefisienkan waktu kerja mekanik saat 

melakukan Tune Up namun tetap menghasilkan kualitas kerja yang 

terjamin. Dengan Quick Time Service pekerjaan Tune Up akan lebih 

efisien sehingga konsumen tidak perlu berlama-lama di bengkel dan 

dapat segera melanjutkan aktifitasnya setelah melakukan service 

sepeda motor. Berikutnya adalah Premium Service. Paket premium 

ini untuk lebih melengkapi lagi paket servis yang sudah ada sekarang 

ini yaitu Paket Lengkap, Paket Ringan, Ganti olie Plus. Paket 

Premium ini merupakan gabungan dari Paket lengkap dengan 

tambahan paket servis lainnya yang bertujuan untuk memberikan 

kepuasan serta memanjakan konsumen dan motornya. Saat ini di 

bengkel AHASS sudah dilengkapi paket servis Premium untuk 
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motor Supra X 125, Supra X PGM FI, Tiger, CS-1 dan Vario. 

Dengan memilih Paket Premium, akan di hasilkan Motor semakin 

awet, konsumen lebih nyaman berkendara, dan performa meningkat. 

Selain dikerjakan oleh mekanik yang sudah terlatih dan terdidik dari 

Honda, paket premium menggunakan material yang bisa 

meningkatkan performa motor.  

 

Berikut ini informasi mengenai sistem garansi dari AHASS MPM yang 

dikutip dari http://mpm-motor.co.id/services-h2-info-garansi:  

Kepuasan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam 

suatu bisnis. Hal itu pula yang dijaga oleh Honda, salah satunya 

dalam layanan purna jual sepeda motor. Jadi setelah motor terjual 

dan sampai ke tangan konsumen, Honda tidak lepas tangan tetapi 

tetap memberikan service untuk menunjang kesempurnaan performa 

sepeda motor tersebut. Berikut penjelasan yang lebih mendetil 

mengenai KARTU PERWATAN BERKALA (KPB) yang ada di 

BUKU SERVICE dan GARANSI. KPB ada 10 lembar yang masing - 

masing lembar menunjukkan waktu service bagi sepeda motor 

Honda Anda. Standar waktu service ada dua macam yaitu jarak 

tempuh dan waktu pakai, tergantung mana yang dicapai lebih dulu. 

Misalnya km 500 atau bulan ke-2, maka ketika sepeda motor telah 

menempuh jarak 500 km walaupun waktu pakainya belum 2 bulan, 

segera bawa sepeda motor Anda ke bengkel resmi Honda (AHASS) 

terdekat untuk mendapat service gratis. Begitu juga sebaliknya bila 

sepeda motor belum mencapai jarak 500 km, tetapi waktu pakai telah 

menunjukkan 2 bulan dari tanggal pembelian”  

 

Selain itu MPM dipilih karena merupakan dealer yang terbesar di Malang, 

karena menurut sumber dari Honda MPM, bengkel AHASS di dealer tersebut 

setiap bulannya ± menyervis sekitar 1.300 – 1.500 unit kendaraan bermotor, dan 

merupakan AHASS terbesar di Malang. Hal ini karena ditunjang oleh area service 

yang relatif luas yang dapat menampung lebih banyak kendaraan, dilengkapi 

dengan ruangan ber AC, juga terdapat kantin dan juga TV parabola yang membuat 

konsumen merasa nyaman saat menunggu motornya diservis. Dari penjelasan di 

atas memungkinkan timbulnya kepuasan konsumen yang berujung pada loyalitas 

konsumen dikarenakan fasilitas-fasilitas AHASS MPM yang memadai seperti 

yang disebutkan diatas. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengambil 

judul penelitian PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN 

KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA BENGKEL AHASS HONDA 

MPM (Studi pada bengkel AHASS HONDA MPM Basuki Rachmat Malang). 

 

1.2.Rumusan  Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan kualitas jasa dan variabel-

variabel yang mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap penyedia jasa bengkel 

motor AHASS HONDA MPM Malang yang dirumuskan seperti berikut ini: 

A. Apakah ada pengaruh yang signifikan secara simultan pada variabel kualitas 

jasa yang terdiri dari variabel bukti fisik, kehandalan daya tanggap, jaminan, 

dan empati terhadap variabel kepuasan konsumen bengkel motor AHASS 

HONDA MPM Malang? 

B. Apakah ada pengaruh yang signifikan secara parsial pada variabel kualitas jasa 

yang terdiri dari variabel bukti fisik, kehandalan daya tanggap, jaminan, dan 

empati terhadap variabel kepuasan konsumen bengkel motor AHASS HONDA 

MPM Malang? 

C. Variabel manakah diantara bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan 

empati yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel kepuasan 

konsumen bengkel motor AHASS HONDA MPM Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain: 

A. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas jasa yang terdiri dari 

Variabel bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap 

Variabel tingkat kepuasan konsumen bengkel motor AHASS HONDA MPM 

Malang secara simultan. 

B. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas jasa yang terdiri dari 

Variabel bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap 

Variabel tingkat kepuasan konsumen bengkel motor AHASS HONDA MPM 

yang berada di Jalan Basuki Rachmat Malang secara parsial. 

C. Untuk mengetahui diantara Variabel bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, 

jaminan, dan empati yang mempunyai pengaruh dominan terhadap Variabel 

tingkat kepuasan konsumen bengkel motor AHASS HONDA MPM Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak yang terkait diantaranya: 

A. Bagi penulis 

Memberikan tambahan wawasan mengenai penelitian kualitas jasa dan 

membandingkanya dengan teori yang dipelajari selama ini sehingga dapat 

menemukan pemecahan yang bersifat ilmiah. 
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B. Bagi perusahaan 

Mendapatkan masukan – masukan mengenai bagaimana strategi – strategi dalam 

membentuk kepuasan konsumen dengan meningkatkan kualitas jasa oleh 

perusahaan. 

C. Bagi pihak fakultas 

Memberikan informasi tambahan mengenai penelitian kualitas jasa, sehingga 

dapat dijadikan masukan dalam Penyusunan kurikulum yang lebih bersifat praktis 

sehingga dapat menciptakan lulusan yang berwawasan lingkungan kerja nyata.         


