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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perkembangan penjualan mobil di Indonesia mengalami naik dan turun 

setiap bulannya. Berdasarkan data yang telah saya dapatkan, pada bulan Juni 

2017 terdapat 66.400 unit mobil yang terjual dan pada bulan Juli 2017 terdapat 

84.900 unit terjual di seluruh Indonesia. Pertumbuhan yang dialami dalam 

penjualan mobil ini cukup banyak, yaitu 4% dari bulan sebelumnya. 

Pertumbuhan ini memberikan peluang untuk beberapa ide bisnis di Indonesia 

dari berbagai sektor usaha. Gambar 1.1 menunjukkan tentang penjualan mobil 

se-Indonesia dari bulan Januari 2016 hingga Juli 2017 yang mengalami 

kenaikan sebanyak 4%.   

 

Gambar 1.1 Penjualan mobil Jan 2016-Jul 2017 

Sumber : https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/22/jan-juli-

2017-penjualan-mobil-naik-4-persen 

 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/22/jan-juli-2017-penjualan-mobil-naik-4-persen
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/22/jan-juli-2017-penjualan-mobil-naik-4-persen
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Hal ini membuka peluang yang besar bagi perusahaan PT. Anugrah Cahya 

Sejahtera untuk memberikan jasanya untuk mengangkut unit-unit tersebut ke 

tempat yang dituju. Semakin tinggi penjualan mobil yang ada, semakin PT. 

Anugrah Cahya Sejahtera dapat memberikan jasanya.    

PT. Anugrah Cahya Sejahtera didirikan pada tahun 2016 oleh Teng Wie. 

PT. Anugrah Cahya Sejahtera ini memberikan pelayanan jasa berupa angkutan 

mobil dari kota ke kota maupun pulau ke pulau. PT. Anugrah Cahya Sejahtera 

bertempatan di Raya Gedangan 214A, Waru, SIdoarjo. PT. Anugrah Cahya 

Sejahtera bekerjasama dengan beberapa dealer ternama, seperti Honda, Mazda, 

VW, Kia, Renault dan showroom–showroom. Baru-baru ini, PT. Anugrah 

Cahya Sejahtera juga bekerjasama dengan dealer mobil yang baru saja berada 

di Jakarta, yaitu PT. SGMW Motor Indonesia atau yang lebih dikenal dengan 

Wuling. Sumber penghasilan terbesar PT. Anugrah Cahya Sejahtera adalah 

Honda. Setiap bulannya, rata–rata PT. Anugrah Cahaya Sejahtera mengangkut 

mobil Honda sebanyak 600 unit. Selama ini, PT. Anugrah Cahya Sejahtera telah 

memberikan pelayanan jasanya dengan mengirim mobil ke seluruh Pulau Jawa, 

Bali, dan Lombok. Selain memiliki 32 armada trailer yang digunakan untuk 

mengirim mobil, PT. Anugrah Cahaya Sejahtera juga memiliki gudang yang 

berlokasi di Sinar Buduran 3 Blok A no 52 Sidoarjo.  

Minat konsumen dalam memakai suatu jasa adalah promosi mulut ke mulut 

atau yang biasa disebut dengan word of mouth (WOM). Dalam arti konsumen 

akan mempercayakan barang yang akan dikirim oleh jasa pengiriman tersebut 

lewat brand image suatu perusahaan jasa yang memiliki nama yang terkenal 
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agar barang yang akan dikirim tersebut lebih aman daripada memakai jasa lain 

yang belum cukup terkenal. Terkadang suatu perusahaan jasa yang sudah cukup 

terkenal memberikan kualitas pelayanan yang baik dengan harga yang 

kompetitif sehingga konsumen lebih tertarik dalam menggunakan jasanya.  

  Menurut Assael (1998) dalam Susila dan Faturrahman (2004), perilaku 

minat konsumen didasari dari hasil yang didapat oleh konsumen, lalu 

dilakukanlah evaluasi terhadap merek atau jasa. Tahapan tersebut menentukan 

konsumen akan menggunakan merek atau jasa yang diinginkan, melakukan 

evaluasi terhadap jasa atau merek tersebut dan konsumen cenderung akan 

memilih untuk menggunakan merek atau jasa yang memberikan tingkat 

kepuasan yang lebih tinggi daripada merek atau jasa yang lain.  

 Kebutuhan dan keinginan konsumen akan terus berkembang dari masa ke 

masa dan mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Schiffman dan Kanuk 

(2004) perilaku konsumen merupakan proses yang dilalui oleh seseorang dalam 

mencari barang maupun jasa, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan 

bertindak saat mengkonsumsi produk dan jasa. Perilaku konsumen dalam 

mengambil keputusan dengan melakukan pertimbangan barang dan jasa yang 

akan dibeli ataupun digunakan.  

Menurut penelitan terdahulu, melalui wawancara dengan beberapa 

konsumen, kualitas layanan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sebuah 

perusahaan, yang dilakukan untuk memenuhi harapan konsumen. Kualitas 

layanan dan brand image suatu perusahaan sangatlah penting bagi perusahaan 

jasa. Keterlambatan pengiriman dan kualitas sumber daya manusia memiliki 
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pengaruh yang besar terhadap kepuasan konsumen dan hal tersebut yang akan 

menentukan kesetiaan konsumen terhadap perusahaan. Oleh sebab itu, setiap 

perusahaan sangat bergantung pada brand image, sehingga hal-hal tersebut 

mempengaruhi tingkatan kualitas mengingat banyaknya pesaing yang membuat 

perusahaan PT. Anugrah Cahya Sejahtera harus menaikkan kualitas layanan. 

Brand image perusahaan ditentukan dari comment konsumen ke konsumen 

yang lain tentang PT. Anugrah Cahya Sejahtera. Dari itu PT. Anugrah Cahya 

Sejahtera selalu memberikan kualitas layanan yang baik ke semua konsumen 

agar konsumen tidak kecewa dengan layanan yang diberikan.  

Citra merek adalah penilaian yang dilakukan oleh konsumen terhadap 

merek suatu barang maupun jasa. Ada 5 faktor yang membentuk citra merek 

menurut Schiffman dan Kanuk (2007), yaitu : kualitas, dipercaya, manfaat, 

harga, dan citra merek yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Lima faktor 

tersebut sangat mempengaruhi konsumen tentang bagaimana seorang 

konsumen dapat menentukan barang maupun jasa yang akan digunakan. 

Pembentukan citra merek sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan agar 

konsumen dapat lebih percaya dalam menggunakan jasa maupun menentukan 

kualitas barang dari merek yang mana yang akan dipilih.  

Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh PT. 

Anugrah Cahya Sejahtera mengingat risiko dalam proses pengantaran unit ke 

tempat yang dituju yang biasa disebut sebagai klaim. Dari beberapa penelitian 

terdahulu melalui wawancara dengan beberapa konsumen yang telah 

menggunakan jasa PT. Anugrah Cahya Sejahtera, terdapat beberapa comment 
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yang diberikan oleh konsumen tentang bagaimana kualitas layanan yang 

diberikan dan brand image yang tertanam dari benak konsumen. Adanya klaim 

yang terjadi pada unit yang diantarkan ke tempat tujuan, akan membentuk 

brand image perusahaan dimata konsumen. Karena adanya klaim tersebut, 

membuat konsumen tersebut tidak kembali memakai jasa PT. Anugrah Cahya 

Sejahtera. Sekitar 10-30% dari keseluruhan customer PT. Anugrah Cahya 

Sejahtera tidak kembali menggunakan jasa PT. Anugrah Cahya Sejahtera 

karena adanya rasa kecewa yang dialami oleh konsumen itu sendiri. Di lain hal, 

unit yang diberikan oleh Honda kadang mengalami kenaikan dan penurunan, 

karena adanya klaim yang membuat Honda mengurangi sedikit unitnya. 

Konsumen tersebut akan membicarakannya dengan orang lain dan hal tersebut 

dapat membuat orang lain tidak percaya dengan PT. Anugrah Cahya Sejahtera. 

Fenomena dan permasalahan yang ditemukan dalam PT. Anugrah Cahya 

Sejahtera, yaitu pengaruh kualitas layanan dan brand image terhadap loyalitas 

konsumen.  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

yang diambil sebagai berikut :  

1. Apakah kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

konsumen? 

2. Apakah brand image berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam pembahasan ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen. 

2. Untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap loyalitas konsumen. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

Berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian  diatas, 

manfaat dari penelitian tersebut dapat dibedakan menjadi dua sisi, yaitu :  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

tambahan informasi yang berguna bagi perusahaan PT. Anugrah Cahya 

Sejahtera, terutama dalam loyalitas konsumen terhadap kualitas layanan dan 

brand image suatu perusahaan.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah agar perusahaan PT. 

Anugrah Cahya Sejahtera dapat mengetahui apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap kualitas layanan dan brand image 

perusahaan. 

  

 

 


