
BAB I 

      PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis yang diikuti dengan perubahan pola pikir 

konsumen yang dinamis mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih jasa 

yang akan ia gunakan, termasuk jasa yang terbaik untuk kendaraannya. Kotler & 

Keller (2016) memaparkan bahwa Jasa adalah manfaat atau performa, setiap 

aktivitas yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan jasa bersifat 

tidak berwujud juga tidak memindahkan kepemilikan siapapun apapun dan 

dimanapun produksinya bisa terikat dan juga tidak dengan produk fisik. Fandy 

Tjiptono (2015) memiliki pendapat bahwa Jasa adalah tindakan atau perbuatan 

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya 

bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak memiliki kepemilikan sesuatu. 

Di dalam kehidupan berbisnis, terdapat dua pilihan yang bisa kita ambil untuk 

membuat suatu usaha, diantaranya adalah menjual jasa atau menjual produk. 

Menurut William J. Stanton (2018) arti produk yaitu sebagai atribut fisik 

atau berwujud yang dapat di identifikasikan sebagai bentuk nyata. Fandy Tjiptono 

(2015), mendefinisikan produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

kepada produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau 

dikonsumsi pasar yang terkait. Di zaman yang sudah serba modern ini, hampir 

semua jenis usaha menggunakan internet demi kemudahan dalam memasarkan 

produk atau jasa yang dimiliki, serta dalam melakukan transaksi bisnis. 



Sarwono (2015) berpendapat bahwa internet adalah kumpulan jaringan 

berskala global yang memudahkan manusia dalam memperoleh informasi di 

seluruh dunia. Lebih lanjut Sarwono memaparkan bahwa manusia tidak dapat 

bertanggung jawab dalam menjalankan atau mengoperasikan internet itu sendiri. 

Awalnya internet hanya digunakan untuk kebutuhan militer. Seiring berjalannya 

waktu, internet merambah sampai di kalangan masyarakat sipil, untuk sarana 

hiburan dan juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan internet di 

Indonesia tiap tahunnya semakin meningkat. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Indonesia bersama dengan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia) tahun 2018, pengguna internet di Indonesia bertumbuh 

sebanyak 10,12% per tahunnya. Pernyataan ini didukung oleh data di bawah ini: 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia 

 

 

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2018) 
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Berdasarkan chart di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan pengguna 

internet di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Menurut Sekjen 

APJII, Henri Kasyfi (2018), ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8% dari 

keseluruhan populasi di Indonesia yang mencapai 264 juta jiwa penduduk yang 

sudah memiliki akses untuk terhubung ke internet. Di tahun 2025, diprediksikan 

bahwa pengguna internet di Indonesia akan mencapai angka 252.997.060 penduduk 

yang sudah dapat menggunakan internet.Dari penggunaan internet yang semakin 

banyak di Indonesia inilah, ParkirQ memutuskan untuk menggabungkan empat 

komponen yang ada, yaitu jasa, produk, internet dan parkir. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2016) memaparkan bahwa  parkir 

adalah menaruh atau menghentikan kendaraan bermotor selama beberapa saat di 

suatu tempat yang sudah tersedia atau disediakan yaitu yang biasa kita sebut sebagai 

lahan parkir. Definisi dari pengertian di atas yaitu penyedia jasa layanan parkir 

adalah penyedia lahan untuk menerima penaruhan atau penghentian kendaraan 

bermotor selama beberapa saat. Fasilitas parkir juga dibangun dibanyak gedung 

untuk memfasilitas kendaraan pemakai gedung tersebut. 

Dari keempat komponen tersebut, yaitu jasa, produk, internet dan parkir, 

ParkirQ ingin memudahkan masyarakat untuk mencari spot parkir melalui jasa dan 

produk berupa aplikasi yang terhubung dengan internet saat mereka berada di 

sejumlah pusat perbelanjaan, maupun untuk mahasiswa di Universitas Ciputra yang 

seringkali kesulitan dalam mencari spot parkir. ParkirQ merupakan perusahaan 

start-up yang bergerak di bidang jasa dimana produk utamamya adalah layanan 

aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam mencari lahan parkir secara online 



melalui handphone. ParkirQ juga diharapkan dapat membantu para konsumen agar 

dapat ingat terhadap lahan parkir tempat para konsumen memarkirkan kendaraan 

mereka karena di ParkirQ setiap lahan parkir sudah memiliki nama di setiap lahan 

parkir yang disediakan. Untuk saat ini fitur ParkirQ hanya dapat dinikmati oleh 

pengendara roda empat saja, karena kami melakukan segmenting untuk orang-

orang yang mengendarai mobil yang sering pergi ke pusat perbelanjaan. 

             

 

Berdasarkan Perbandingan di atas, ParkirQ cenderung lebih unggul 

dibanding para kompetitornya yaitu SMARK, PARKING DUCK, MONKEY 

PARK dan PARKIRAN ID yaitu PARKIRQ sudah menggunakan reservasi digital 
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Sumber: Data Internal ParkirQ, diolah oleh penulis, 

2020. 

 



yang langsung terintegrasi ke hardware. Hardware yang dimaksud disini ialah alat 

yang dipasang di spot parkir yang terintegrasi dengan aplikasi ParkirQ untuk 

mereservasi spot parkir para customer. Hardware ini nantinya bisa digerakkan naik 

dan turun untuk keluar masuknya mobil. 

Sedangkan SMARK, PARKING DUCK, PARK MONKEY, serta 

PARKIRAN ID masih mengandalkan tenaga kerja manusia. Dari segi pembayaran, 

baik ParkirQ maupun kompetitor-kompetitornya sudah bersifat automatic 

transactions atau pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi. Dari segi harga, 

SMARK dan Park Monkey memasang tarif yang lebih mahal dibandingkan 

ParkirQ. Dari segi lokasi, untuk saat ini ParkirQ berlokasi di Surabaya. Sedangkan 

kompetitor-kompetitornya seperti SMARK, PARKING DUCK, PARK MONKEY, 

dan PARKIRAN ID tidak berbasis di Surabaya. ParkirQ juga sudah tersedia di iOS 

dan Android. Walaupun ParkirQ memiliki banyak perbedaan dengan para 

kompetitornya, dapat dilihat melalui grafik di bawah bahwa ParkirQ mengalami 

pendapatan yang tidak stabil pada periode bulan September hingga Desember tahun 

2019.  

 

 

Gambar 1.2 Pendapatan ParkirQ Periode September – Desember 2019 

 



 

 

 

Berikut adalah data pendapatan ParkirQ di area UC pada periode September 

hingga Desember 2019. Kebanyakan dari pengguna ParkirQ di area UC merupakan 

mahasiswa UC itu sendiri, dan juga ada beberapa dosen yang menggunakan fasilitas 

ParkirQ di UC. Chart berwarna biru menandakan pembayaran via manual. Chart 

berwarna abu-abu menandakan pembayaran via gopay, dan Chart berwarna orange 

menandakan pembayaran via sistem. Berdasarkan grafik di atas, pengguna ParkirQ 

di UC cenderung lebih menyukai pembayaran via sistem, karena dirasa lebih praktis 

dan mereka tidak perlu membuka aplikasi lain lagi atau membayar via manual. Jadi 

ketika pembayaran berlangsung, mereka bisa langsung membayar dan 

meninggalkan tempat dengan cepat. Selain itu, pengguna ParkirQ di UC juga 

cenderung menggunakan fasilitas ParkirQ hanya ketika di jam-jam perkuliahan 

yang padat seperti di hari senin, selasa dan juga kamis. Berdasarkan grafik diatas, 
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dapat diambil kesimpulan bahwa penadapatan dari ParkirQ termasuk kurang stabil. 

Pendapatan yang stabil menandakan adanya kepuasan pelanggan dari suatu jasa 

ataupun produk yang telah diterima oleh customer. 

Menurut Zeithmal dan Bitner (2017), salah satu faktor dari kepuasan 

pelanggan adalah jika pelanggan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan yang 

mereka harapkan atau pelayanan yang baik, dan juga apabila mereka menunjukkan 

bahwa produk yang digunakan berkualitas. Menurut Wyckop (dalam Tjiptono, 

2016), kualitas pelayanan adalah tingkat kesempurnaan yang diharapkan dan 

pengendalian atas kesempurnaan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Menurut Kotler dan Amstrong, (2018), kualitas produk (product quality) 

merupakan senjata strategi potensial untuk mengalahkan pesaing.  

Maka dari fenomena ini, peneliti memutuskan untuk meneliti mengenai 

Pengaruh Kualitas Layanan dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan 

ParkirQ. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat diuraikan masalah 

yang menjadi fokus penelitian: 

1. Apakah Kualitas Layanan berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan 

ParkirQ? 

2. Apakah Kualitas Produk berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan 

ParkirQ? 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah: 

1 Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan 

ParkirQ. 

2 Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan 

ParkirQ. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis  

Bagi Perusahaan 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi ParkirQ yang 

dapat digunakan sebagai: 

a. Bahan evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah ditempuh oleh Perusahaan 

1.  Manfaat teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 

Bagi Universitas 

  Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah 

dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi 

Universitas sebagai referensi penelitian dikemudian hari. 

1.5  Batasan Penelitian 

 Batasan pada penelitian ini adalah pelanggan ParkirQ selama 

bulan September hingga Desember 2019. 


