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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor saat ini mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Peningkatan jumlah kendaraan ini memunculkan kesempatan-

kesempatan baru untuk melakukan bisnis dari bertambahnya jumlah kendaraan 

bermotor.  

Tabel 1.1 Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Menurut Jenis, 2011-2014 

Jenis kendaraan bermotor 2011 2012 2013 2014 

Mobil penumpang 9,548,866 10,432,259 11,484,514 12,599,138 

Mobil bis 2,254,406 2,273,821 2,286,309 2,398,846 

Mobil barang 4,958,061 5,286,061 5,615,494 6,235,136 

Sepeda motor 68,839,341 76,381,183 84,732,652 97,976,240 

Jumlah  85,601,351 94,373,324 104,118,969 114,209,266 

Sumber : bps.go.id 

Dapat dilihat dalam Tabel 1.1, pertumbuhan mobil setiap tahunnya mengalami 

kenaikan. Pertumbuhan mobil menunjukan bahwa peluang usaha untuk bergerak 

dalam bisnis otomotif terbuka lebar, salah satunya adalah cuci mobil. Melihat 

peluang tersebut, Parani Car Wash memanfaatkan peluang yang ada dengan 

mendirikan jasa cuci mobil dan motor.  

Parani Car Wash adalah jasa cuci mobil dan motor yang memiliki nilai 

kepraktisan bagi konsumen, yaitu memiliki sistem panggilan. Parani Car Wash 

terbentuk pada 14 Februari 2014, yang didirikan oleh lima orang mahasiswa. 
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Parani Car Wash saat ini beroperasi di daerah Surabaya Barat. Parani Car Wash 

memiliki kemudahan bagi konsumen, yaitu konsumen tidak perlu datang ke tempat 

cuci mobil, melainkan Parani Car Wash yang akan mendatangi para konsumen 

tersebut. Konsumen hanya melakukan telepon untuk pemesanan saja. Harga untuk 

satu kali cuci mobil kecil adalah 45.000 dan untuk mobil besar adalah 50.000.  

Dalam kegiatan operasionalnya, Parani Car Wash menggunakan kendaraan 

roda tiga yang memiliki boks di belakangnya, sehingga alat-alat untuk mencuci 

selalu dibawa dan di letakkan dalam boks tersebut. Parani Car Wash memiliki 

target ibu rumah tangga dan para mahasiswa yang tidak sempat datang ke tempat 

cuci mobil. Saat awal pembukaan, Parani Car Wash tidak memiliki karyawan 

untuk kegiatan mencucinya, sehingga para pemilik yang melakukan kegiatan cuci 

tersebut. Setelah memiliki karyawan, sempat beberapa kali berganti karyawan 

karena tidak sesuai dengan pekerjannya. Pada bulan April 2016 akhirnya Parani 

Car Wash mendapatkan karyawan yang cocok hingga saat ini. Dalam data Parani 

Car Wash, pada bulan April 2016 sampai bulan Agustus 2016 Parani Car Wash 

memiliki konsumen sebanyak 70 konsumen. Berikut data penjualan Parani Car 

Wash selama April – Agustus 2016. 

Tabel 1.2 Data Penjualan Parani Car Wash 2016 

Sumber : data internal Parani Car Wash 2016 
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Dari Tabel 1.2 menunjukan bahwa penjualan Parani Car Wash mengalami 

penjualan yang naik turun. Dari hasil olah internal Parani Car Wash, dari 70 

konsumen tersebut, konsumen yang melakukan pemesanan kembali untuk cuci 

adalah 30 konsumen. Dalam hal ini menunjukan bahwa beberapa konsumen tidak 

puas dengan jasa cuci mobil Parani Car Wash, sehingga tidak melakukan 

pembelian ulang. Menurut Kotler dan Keller (2009:138), kepuasan konsumen 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan 

kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap harapan mereka. Konsumen 

yang puas akan membuat berkembangnya perusahaan dengan melakukan 

pembelian kembali produk tersebut. Hal ini di nyatakan Kotler (2009:140) bahwa 

konsumen yang puas akan cenderung loyal dimana konsumen akan setia terhadap 

produk dan melakukan pembelian kembali.  

Kepuasan konsumen dibentuk dari beberapa faktor, salah satunya adalah 

kualitas layanan. Menurut Rahayu (2015) kualitas layanan merupakan unsur 

penting dalam hal kepuasan konsumen, kualitas layanan memiliki unsur-unsur yang 

termasuk di dalamnya adalah keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti 

fisik. Konsumen akan merasa puas jika memang pelayanan yang di berikan sesuai 

dengan harapan mereka. Menurut Yadi (2015) ukuran puas tidaknya konsumen 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan kinerja produk atau jasa yang di lakukan terhadap kinerja yang di 

harapkan.  

Selama beroperasi Parani Car Wash mendapatkan kritik dari beberapa 

konsumen dalam hal kualitas layanan. Salah satu konsumen Parani Car Wash 
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mengeluhkan sulit untuk menghubungi operator, sehingga mengakibatkan 

konsumen tersebut menjadi kesusahan saat akan memesan untuk mencucikan 

mobilnya. Sulitnya untuk menghubungi operator Parani Car Wash termasuk dalam 

hal daya tanggap perusahaan, disini terlihat bahwa daya tanggap operator sangat 

kurang sehingga membuat kesulitan konsumen. Selain aspek daya tanggap, aspek 

empati pun dinilai kurang, karena konsumen akan merasa sulit untuk 

berkomunikasi dengan Parani Car Wash untuk menyampaikan kritik maupun 

saran.  Kemudian keluhan lain dari konsumen adalah waktu pengerjaan untuk satu 

mobil yang cukup lama dan kurang bersihnya pengerjaan cuci mobil, hal ini 

dikarenakan kurang cepatnya karyawan dalam hal mencuci mobil, waktu yang 

terlalu lama dan cuci yang kurang bersih termasuk dalam hal keandalan dan 

jaminan, karena jaminan untuk jasa cuci yang bersih tidak terpenuhi dan keandalan 

dalam mencuci yang sesuai dengan waktu tidak terpenuhi. Keluhan lain adalah 

ketika pada saat mencuci kendaraan konsumen, air yang dimiliki armada cuci 

Parani Car Wash mengalami kehabisan, sehingga karyawan mencuci 

menggunakan air konsumen, padahal dalam setiap pelayanan cuci seharusnya air 

disediakan oleh pihak Parani Car Wash. Konsumen merasa kecewa dengan 

kurangnya persiapan yang dilakukan Parani Car Wash, dalam kasus ini terbukti 

bahwa bukti fisik dalam hal ketersediannya air dinilai kurang memuaskan.  

Berdasarkan paparan tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang 

dimensi kualitas layanan yang mempengaruhi kepuasan konsumen Parani Car 

Wash dengan harapan dapat memperbaiki aspek kualitas layanan dan sekaligus 

meningkatkan kepuasan konsumen Parani Car Wash. Maka dari itu dilakukan 



 
 

5 
 

penelitian terkait faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Penelitian yang 

dilakukan akan mengambil judul “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan 

Konsumen Parani Car Wash” 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

permasalah yang muncul pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah keandalan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Parani 

Car Wash? 

2. Apakah daya tangggap berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

Parani Car Wash? 

3. Apakah jaminan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Parani Car 

Wash? 

4. Apakah empati berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Parani Car 

wash? 

5. Apakah bukti fisik berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Parani 

Car Wash? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh keandalan terhadap kepuasan konsumen Parani 

Car Wash.  

2. Mengetahui pengaruh daya tanggap terhadap kepuasan konsumen 

Parani Car Wash. 
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3. Mengetahui pengaruh jaminan terhadap kepuasan konsumen Parani 

Car Wash. 

4. Mengetahui pengaruh empati terhadap kepuasan konsumen Parani Car 

Wash. 

5. Mengetahui pengaruh bukti fisik terhadap kepuasan konsumen Parani 

Car Wash. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dari penelitian tersebut, penelitian ini mengandungan dua jenis manfaat, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut pemaparan kedua manfaat tersebut : 

1. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis, dimana diharapkan penelitian ini 

dapat menambah pengetahuan baru tentang kualitas layanan terhadap 

kepuasan konsumen.  

2. Penelitian ini memiliki manfaat praktis, dimana diharapakan Parani Car 

Wash mampu mengetahui kebijakan yang lebih baik untuk mengetahui 

pengaruh kepuasan konsumen dan mampu mengambil hal-hal yang baik 

dari keputusan tersebut.  

 

 

 


