
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi persaingan dalam dunia usaha pada era globalisasi saat ini semakin ketat.

Dimana persaingan muncul tidak hanya diantara perusahaan-perusahaan yang

menjual produk berbeda merek maupun berbeda jenis, namun juga persaingan ini

muncul diantara perusahaan yang menjual produk sejenis.

Persaingan bisnis yang ketat juga dipicu oleh meningkatnya pola pikir calon

konsumen yang lebih kritis dalam melakakuan pengambilan keputusan pembelian,

tidak lagi hanya terpaku pada kualitas produk yang akan dibeli namun kualitas

jasa yang diberikan oleh perusahaan seperti sikap karyawan dan bahkan calon

konsumen akan mempertimbangkan kualitas jasa yang diberikan setelah

melakukan pembelian, hal ini mendorong perusahaan untuk menciptakan berbagai

strategi atau cara pemasaran yang inovatif untuk meningkatkan daya saing

perusahaan degan perusahaan lain, dan meningkatkan penjualan dengan

menciptakan kepusaan pada konsumen yang sesuai dengan harapan dan menjaga

kesetiaan konsumen.

Dealer merupakan perusahaan penyedia jasa dan produk yang biasanya hanya

menawarkan satu macam merek tertentu saja. Sebagai dealer yang menjual

produk-produk yang memiliki kesamaan dengan produk-produk yang dijual
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dealer lain, harus memiliki strategi penjualan yang sesuai (Arief, 2005: 59).

Sebagai contoh PT Lautan Teduh Interniaga yang menjadi dealer sentral sepeda

motor dengan merk Yamaha di Kota Bandar Lampung, tercermin dari slogan

“Milik kita bersama” yang mendorong PT Lautan Teduh Interniaga untuk unggul

dalam kompetisi produk, layanan, serta layanan pasca penjualan agar citra PT

Lautan Teduh Interniaga sebagai main delaer Yamaha di Bandar Lampung  yang

mampu melayani konsumen motor Yamaha yang ada di Bandar Lampung.

Tabel 1.1 Data Penjualan PT Lautan Teduh Interniaga Periode 2011-2014

Tahun Penjualan (unit) Perubahan (%)
2011 101.271 -
2012 75.433 - 25,8%
2013 54.769 - 20,7%
2014 50.179 - 14,8%

Sumber: PT Lautan Teduh Interniaga (2015)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, diketahui bahwa tingkat penjualan sepeda motor

Yamaha di PT Lautan Teduh Interniaga mengalami penurunan selama 3 tahun

terakhir (2011-2014), dimana pada tahun 2011 penjualan mencapai 101.271 unit,

pada tahun 2012 penjualan menurun dan hanya mencapai 75.433 unit, pada tahun

2013 penjualan kembali menurun yaitu sebanyak  54.769 unit dan pada tahun

2013 penjualan kembali menurun yaitu sebanyak  50.179 unit.

Perusahaan harus mengetahui apa yang diharapkan oleh konsumennya untuk

menciptakan kepuasaan dalam benak konsumen. Kepuasan konsumen masih

bersifat abstrak. Menurut Kotler dan Armstrong (2004: 298), kepuasaan

konsumen merupakan bentuk dari kinerja yang diberikan oleh sebuah perusahaan

oleh sebuah produk atau jasa sesuai dengan harapan konsumen, jika kinerja tidak

sesuai harapan maka konsumen tidak puas.
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Kepuasan konsumen salah satunya ditentukan oleh layanan purna jual. Layanan

purna jual adalah layanan yang diberikan oleh perusahaan setelah melakukan

transaksi pembelian (Kotler dan Armstrong, 2004: 298). Layanan purna jual atau

layanan yang diberikan setelah transaksi dilakukan sangat dibutuhkan oleh para

konsumen yang membeli produk high-involvement seperti produk sepeda motor.

Layanan purna jual akan memberikan keyakinan kepada konsumen ketika

membeli dan memiliki suatu produk karena produk tersebut mendapat dukungan

dari perusahaan.

Menurut Shaharudin et al (2009) layanan purna jual digambarkan sebagai

layanan yang diberikan kepada konsumen ketika barang yang dibeli konsumen

sudah dikirim. Layanan purna jual sering disebut sebagai kegiatan pendukung

produk, yang berarti semua kegiatan yang mendukung transaksi utama produk,

diantaranya : 1) layanan yang diberikan oleh customer service; 2) pemberian

jaminan; 3) pelatihan dan petunjuk penggunaan produk; 4) penyediaan suku

cadang, 5) penanganan perbaikan, penanganan keluhan, tracking informasi

yang dibutuhkan mengenai kondisi produk yang sedang diperbaiki dan 6) Up

selling serta cross selling (Lele dan Karmarkar, 2005).

Salah satu usaha yang dilakukan oleh PT Lautan Teduh Interniaga dalam

meningkatkan kepuasan konsumen adalah dengan menerapkan layanan purna jual

yang diharapkan akan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen yang pada

akhirnya akan meningkatkan kembali penjualan sepeda motor Yamaha di PT

Lautan Teduh Interniaga. Layanan purna jual yang diberikan oleh PT Lautan

Teduh Interniaga berupa pelayanan customer service; pemberian jaminan;



4

pelatihan dan petunjuk penggunaan produk; penyediaan suku cadang, penanganan

perbaikan, penanganan keluhan, tracking informasi yang dibutuhkan mengenai

kondisi produk yang sedang diperbaiki dan Up selling serta cross selling.

Berikut ditampilkan data jumlah unit kendaraan yang melakukan

perawatan/service purna jual.

Tabel 1.2 Jumlah Unit yang Melakukan Perawatan/Service Purna Jual
Periode 2011-2014

Tahun Penjualan (unit) Perubahan (%)
2011 98.378 -
2012 80.125 - 18,3%
2013 67.710 - 12,4%
2014 60.150 - 7,56%

Sumber: PT Lautan Teduh Interniaga (2015)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah unit yang melakukan perawatan/service

purna jual di PT Lautan Teduh Interniaga Teluk Betung juga mengalami

penurunan dimana pada tahun 2011 sebanyak 98.378 unit yang melakukan

service, pada tahun 2012 mengalami penurunan yaitu sebanyak 80.125 unit, pada

tahun 2013 kembali mengalami penurunan menjadi 67.710 unit dan pada tahun

2014 kembali mengalami penurunan menjadi 60.150 unit.

Layanan purna jual yang dilakukan PT Lautan Teduh Interniaga Teluk Betung

berupa layanan yang diberikan oleh customer service yaitu pemberian informasi

pada pelanggan (customer) mengenai tata cara dan biaya pelayanan. Pemberian

jaminan dilakukan dengan pemberian garansi pada suku cadang kendaraan selama

3 tahun dan service secara berkala selama 6 bulan. Pelatihan dan petunjuk

penggunaan produk dari mekanik kepada pelanggan dalam merawat kendaraan

roda duanya. Penyediaan suku cadang dilakukan dengan penyediaan spare part
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yang bersifat fast moving seperti kampas rem, oli dan gear set serta produk slow

moving seperti ban, mesin (piston kit, air filter dan FI parts) dan rangka motor.

Penanganan perbaikan, penanganan keluhan, tracking informasi yang dibutuhkan

mengenai kondisi produk yang sedang diperbaiki dilakukan oleh bagian customer

service PT Lautan Teduh Interniaga Teluk Betung.

Berikut ini disajikan data mengenai penjualan spare part (suku cadang) Yamaha

Genuine Part PT Lautan Teduh Interniaga Teluk Betung

Tabel 1.3 Data penjualan spare part (suku cadang) Yamaha Genuine Part PT
Lautan Teduh Interniaga Teluk Betung Periode 2011-2014

Tahun
Spare part (suku cadang) Yamaha Genuine Part
Fast moving Slow moving

Penjualan (unit) Penjualan (unit)
2011 162.135 218.814
2012 180.723 187.904
2013 189.082 279.049
2014 206.992 250.897

Sumber: PT Lautan Teduh Interniaga (2015)

Berdasarkan tabel 1.3 diketahui bahwa penjualan spare part (suku cadang) yang

bersifat fast moving pada PT Lautan Teduh Interniaga Teluk Betung meningkat

setiap tahunnya, penjualan spare part (suku cadang) yang bersifat slow moving

berfluktuasi.

Kepuasan konsumen adalah sejauh mana kinerja yang diberikan oleh sebuah

produk atau suatu jasa sepadan dengan harapan customer, jika kinerja tidak

sesuai harapan maka customer tidak  puas  (Kotler  dan  Amstrong,  2004:

298).
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Berdasarkan hasil pra survei peneliti terhadap 20 konsumen yang sedang

melakukan service kendaraan roda dua di PT Lautan Teduh Interniaga Teluk

Betung, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.4 Rekapitulasi Pra Survei Kepuasan Konsumen PT Lautan Teduh
Interniaga Teluk Betung

No Pernyataan STP TP N P SP
1 Fasilitas dan peralatan yang dimiliki

dealer lengkap dan up to date (baru)

0 4 3 12 1

2 Pegawai dealer tanggap memenuhi
keperluan pelanggan

2 8 2 6 2

3 Saya mendapat pengalaman lebih baik
dibanding di dealer lain

6 6 3 3 2

4 Secara keseluruhan kinerja dealer sesuai
dengan harapan saya

7 5 0 7 1

5 Secara keseluruhan saya merasa puas pada
dealer ini

6 6 1 6 1

6 Saya menyatakan sesuatu yang positif
tentang dealer ini kepada orang lain

6 5 1 7 1

Jumlah 27 34 10 41 8

Sumber: Hasil Pra Survei di PT Lautan Teduh Interniaga (2015)

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa masih banyak konsumen yang

masih tidak puas dengan pelayanan PT Lautan Teduh Interniaga Teluk Betung,

terlihat dari jawaban konsumen pada 6 pernyataan pra survei dimana 5 dari

pernyataan tersebut memiliki kecenderungan jawaban tidak puas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian

dengan judul: Analisis Pengaruh Layanan Purna Jual Terhadap Kepuasan

Konsumen di Bandar Lampung (Studi pada objek PT Lautan Teduh

Interniaga, Teluk Betung)
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa penjualan sepeda motor Yamaha selama tiga

tahun terakhir (2011-2014) mengalami penurunan dan jumlah unit yang

melakukan perawatan/service di dealer PT Lautan Teduh Interniaga Teluk Betung

dalam tiga tahun terakhir (2011-2014) juga mengalami penurunan dan  hasil pra

survei  menunjukkan masih banyak konsumen yang masih tidak puas dengan

pelayanan PT Lautan Teduh Interniaga Teluk Betung,

1.3 Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Apakah layanan purna jual berpengaruh terhadap kepuasan konsumen PT Lautan

Teduh Interniaga Teluk Betung Bandar Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh layanan

purna jual terhadap kepuasan konsumen PT Lautan Teduh Interniaga Teluk

Betung Bandar Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau

informasi yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap efektifitas dan

efisiensi dalam menerapkan strategi pemasaran yang efektif guna
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meningkatkan volume penjualan sepeda motor Yamaha PT Lautan Teduh

Interniaga dan mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis.

2. Bagi Peneliti

Sebagai syarat utama bagi peneliti untuk mendapatkan gelar sarjana.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik

meneliti dengan topik maupun objek yang sama.

1.6 Kerangka Pemikiran

Sebuah perusahaan harus menentukan bagaimana menawarkan jasa setelah

penjualan (misalnya: jasa pemeliharaan dan perbaikan serta jasa pelatihan kepada

pelanggan). pelayanan purna jual sangat tepat untuk diterapkan pada perusahaan

otomotif seperti distributor kendaraan, bentuk-bentuk pelayanan purna jual yang

dilaksanakan perusahaan adalah menyediakan suku cadang produk agar tidak

menyulitkan konsumen akan suku cadang pengganti pada saat terjadi kerusakan,

memberikan jaminan dalam hal perawatan dan pemeliharaan produk,

menyediakan tenaga ahli untuk pemeliharaan   produk dan   pelayanan

konsumen dalam hal perbaikan  dan pemeliharaan produk (Kotler  dan

Amstrong,  2004: 298).

Menurut Shaharudin et al (2009) layanan purna jual digambarkan sebagai

layanan yang di berikan kepada konsumen ketika barang yang dibeli konsumen

sudah dikirim. Layanan purna jual sering disebut sebagai kegiatan pendukung

produk, yang berarti semua kegiatan yang mendukung transaksi utama produk,

yang meliputi : 1) layanan yang diberikan oleh customer service; 2) pemberian
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jaminan; 3) pelatihan dan petunjuk penggunaan produk; 4) penyediaan suku

cadang dan 5) penanganan perbaikan, penanganan keluhan, tracking

informasi yang dibutuhkan mengenai kondisi produk yang sedang diperbaiki.

(Lele dan Karmarkar, 2005). Hal ini juga didefinisikan sebagai dukungan

pelanggan dimana semua unsur-unsur kegiatan yang dilakukan dapat memastikan

pelanggan bahwa produk yang dibelinya memiliki jaminan bebas masalah sesuai

dengan yang dijanjikan.

Layanan purna jual atau layanan yang diberikan setelah transaksi dilakukan sangat

dibutuhkan oleh para konsumen yang memebeli produk high-involvement seperti

produk sepeda motor. Layanan purna jual akan memberikan keyakinan dan

kepuasan kepada konsumen ketika membeli dan memiliki produk tersebut karena

produknya mendapat dukungan dari perusahaan.

Pada penelitian ini peneliti membatasi penelitian layanan purna jual hanya pada

ruang lingkup: 1) layanan yang diberikan oleh customer service; 2) pemberian

jaminan; 3) pelatihan dan petunjuk penggunaan produk; 4) penyediaan suku

cadang dan 5) penanganan perbaikan, penanganan keluhan, tracking

informasi yang dibutuhkan mengenai kondisi produk yang sedang diperbaiki.
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat digambarkan dalam kerangka

pemikiran seperti ini :

Sumber: Kotler  dan  Amstrong (2004: 298)

1.7 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian

ini dapat dirumuskan hipotesis: Terdapat pengaruh layanan purna jual terhadap

kepuasan konsumen PT Lautan Teduh Interniaga Teluk Betung.

Kepuasan konsumen
(Y)

Layanan yang diberikan oleh
customer service (X1)

Pemberian jaminan (X2)

Pelatihan dan petunjuk
penggunaan produk (X3)

Penyediaan suku cadang
(X4)

Penanganan perbaikan (X5)


