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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan dunia bisnis otomotif di Indonesia, kebutuhan 

transportasi di dalam negeri terus meningkat, diikuti dengan bertumbuhnya jumlah 

penduduk tiap tahun. Salah satu pendorong industri alat transportasi darat adalah 

meningkatnya kebutuhan alat transportasi penumpang (mobil). Pertumbuhan jumlah 

penduduk dan kondisi ekonomi yang positif memacu kenaikan permintaan 

transportasi darat (Kemenperin 2016). Penjualan kendaraan roda empat diprediksi 

akan kembali menguat dan mengalami peningkatan pada tahun 2016. Penjualan pada 

industri otomotif bahkan bisa mencapai angka lebih dari 1,2 juta unit pada tahun 2016 

(suaranews.com). Dari data yang diperoleh dari sumber Gaikindo dapat diketahui 

bahwa sejak tahun 2008 – 2015, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus 

bertambah (Tabel 1.1). 

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis tahun 2008-2015 
     2008    2009    2010    2011     2012     2013     2014     2015 
Penjualan 
Mobil 
(jumlah 
mobil) 

 607,805  486,061  764,710  894,164 1,116,230 1,229,916 1,208,019 1,013,291 

Ekspor 
Mobil 
(jumlah 
mobil) 

 100,982   56,669   85,769  107,932  173,368  170,907  202,273  207,691 

Sumber: Gaikindo tahun 2016 
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Faktor lain yang menyebabkan penjualan mobil di Indonesia juga semakin tinggi 

dikarenakan semakin banyak mobil yang ditawarkan tergolong terjangkau (LCGC). 

Low-cost green car (LCGC) adalah mobil dengan harga terjangkau, dan efisien 

menggunakan bahan bakar, yang diperkenalkan ke pasar Indonesia di akhir 2013 

setelah Pemerintah telah menawarkan insentif-insentif pajak untuk para pemanufaktur 

mobil yang memenuhi persyaratan-persyaratan untuk target efisiensi BBM. Mobil-

mobil LCGC biasanya memiliki harga kira-kira Rp 100 juta membuat mobil-mobil 

ini menarik untuk segmen kelas menengah ke bawah yang berjumlah besar di negara 

ini. Menjelang implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di akhir 2015, 

Pemerintah Indonesia ingin membuat Indonesia menjadi pusat regional untuk 

produksi mobil-mobil LCGC (indonesia-investments.com). Penjualan mobil yang 

meningkat tentunya memberikan peluang positif bagi para perilaku usaha yang terkait 

dengan bidang mobil yaitu bengkel mobil. 

Salah satu bidang usaha yang mendapatkan dampak positif terkait dengan 

bengkel mobil adalah usaha modifikasi dan penjualan aksesoris mobil. Berbagai 

macam pilihan aksesoris dan jasa modifikasi kendaraan bermotor yang senantiasa 

dicari konsumen adalah alat penghemat BBM, modifikasi jok mobil maupun motor, 

modifikasi audio mobil, jasa lukis mobil dan motor, jasa pemasangan stiker (skotlet), 

velg dan ban (Sumber: www.dawaihati.com). Best Autoworks merupakan perusahaan 

yang bergerak di dunia otomotif yang menjual berbagai macam velg dan ban mobil. 

Best Autoworks melayani jual atau beli produk velg baru maupun bekas, ban baru & 

bekas, pemasangan kaca film, jasa pemasangan coil over dan peer mobil, pengecatan 
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& perbaikan velg dan aksesoris. Target pasar Best Autoworks merupakan para pecinta 

otomotif mobil yaitu pemuda-pemudi hingga orang tua. Segmentasi pasar Best 

Autoworks merupakan kalangan menengah ke atas.  

 

Gambar 1.1 Pendapatan Best Autoworks bulan Januari – Juli 2016 
 Sumber Data diolah oleh peneliti 
 
 Gambar 1.1 menunjukkan bahwa nilai pendapatan Best Autoworks stabil. 

Walaupun demikian, ternyata Best Autoworks harus menghadapi bertambahnya 

pesaing yang mampu menjadi kompetitor bagi usaha di bidang sejenis. Hal tersebut 

mendorong Best Autoworks untuk terus memperbaiki kemampuan dalam 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen layak diteliti, karena 

dengan kepuasan konsumen, Best Autoworks dapat mempertahankan konsumen dari 

penawaran menarik yang dimiliki kompetitor serta memungkinkan konsumen untuk 

menyebarluaskan kesan positif mengenai Best Autoworks kepada orang lain. 

Weenas (2013:608) menjelaskan tentang perkembangan dunia usaha yang 

semakin ketat menuntut perusahaan untuk menawarkan produk yang berkualitas dan 
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mempunyai nilai lebih, sehingga tampak berbeda dengan produk pesaing. Kualitas 

produk merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan konsumen sebelum 

membeli suatu produk. Dengan kualitas produk yang bagus dan terpercaya, maka 

produk akan senantiasa tertanam dibenak konsumen. Selain itu, konsumen juga 

semakin kritis terhadap apa yang mereka terima dan harapkan dari sebuah produk. 

Jika tidak sesuai dengan harapan pelanggan, perusahaan akan kehilangan pelanggan 

potensialnya (Weenas, 2013:608). Masih menurut Weenas (2013:608), dapat 

dipahami bahwa kualitas produk merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi 

kepuasan konsumen. Oleh karena itu, permasalahan kualitas produk perlu ditinjau 

dalam kaitannya dengan kepuasaan konsumen. Sejauh ini, Best Autoworks berusaha 

untuk memperhatikan permasalahan kualitas dari produk yang dijual kepada para 

konsumen. Beberapa upaya yang dilakukan Best Autoworks adalah dengan cara 

memilih supplier yang berkualitas dan bertanggung jawab (standar kualitas Best 

Autoworks dapat dilihat pada Tabel 1.2).  

Tabel 1.2 Standar Kualitas Produk Best Autoworks 
NO. Keterangan 

1 Bekerja sama dengan supplier yang berkompeten dan terpercaya yang 
menyediakan barang sesuai dengan pesanan Best Autoworks. 

2 Produk velg yang dijual oleh Best Autoworks memiliki standar kualitas fisik 
yang baik (tidak retak & penyok). 

3 Best Autoworks tidak menjual produk lokal. 
Sumber: Data Internal Best Autoworks 

 Purnamasari (2015:3) menjelaskan bahwa harga bagi konsumen merupakan 

bahan pertimbangan yang penting bagi konsumen untuk membeli produk pada suatu 

perusahaan, karena harga suatu produk mempengaruhi persepsi konsumen mengenai 
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produk tersebut. Masih menurut (Purnamasari 2015:3), dapat dipahami bahwa harga 

merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi kepuasaan konsumen. Oleh 

karena itu, permasalahan harga perlu juga ditinjau kaitannya dengan kepuasaan 

konsumen.  

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasaan konsumen Best 

Autoworks. 

2. Mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen Best Autoworks. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang ditemukan masalah yang akan diteliti pada 

penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah  

1. Apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen di 

Best Autoworks? 

2. Apakah terdapat pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen di Best 

Autoworks? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Secara teoritis, bagi perkembangan ilmu pengetahuan penelitian ini 

berguna sebagai konfirmasi atas teori yang ada, bahwa kualitas produk 
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dan harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di “Best 

Autoworks”. 

2) Secara praktis, bagi pemilik perusahaan pemahaman akan kualitas produk 

dan harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di “Best Autoworks” 

sehingga membuat pemilik sadar bahwa jenis dari hal tersebut harus lebih 

diterapkan dalam bisnis yang dijalankannya tersebut. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dijalankan dengan menganalisis pengaruh kualitas produk dan 

harga terhadap kepuasan konsumen Best Autoworks. Penelitian ini dijalankan dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif agar diperoleh hasil penelitian yang lebih 

terukur. 

 

 

 


