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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri bahan bakar telah ada sejak lama di Indonesia. Pada mulanya 

industri ini dikuasai oleh Pertamina yang merupakan produksi lokal di Indonesia. 

Mengutip dari website resminya bahwa Pertamina telah berdiri di Indonesia sejak 

tahun 1957 yang pada masa itu sebagai perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara) hingga berubah status hukum menjadi perusahaan terbatas Persero 

(Perseroan Terbatas). Perjalanan Pertamina di Indonesia dimulai pada tahun 1950-

an, di saat penyelenggaraan negara Indonesia telah berjalan normal pasca bebas dari 

perang melawan menjajah. Setelah kemerdekaan tersebut, Indonesia mulai 

mengarahkan fokus negara ke beberapa sumber – sumber yang bisa menjadi 

pemasukan negara, seperti minyak dan gas.  

Perjalanan awal Pertamina juga tidak mudah dalam berkancah di industri 

minyak dan gas ini, di mana awalnya negara masih harus berkutat dengan masalah 

– masalah sengketa ladang minyak peninggalan Belanda yang diperebutkan akibat 

belum adanya aturan dan regulasi yang jelas. Sampai pada tahun 1960, ditemukan 

solusi berupa kebijakan pemerintah bahwa yang berhak melakukan pengelolaan dan 

pengembangan minyak dan gas di Indonesia adalah negara. Tahun 1971, 

pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 yang semakin 

memantapkan awal perjalanan Pertamina sebagai satu – satunya perusahaan milik 
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negara yang diberi hak untuk mengelola sumber – sumber migas di seluruh wilayah 

di Indonesia.  

Selama lebih kurang 30 tahun perjalanan Pertamina menguasai industri 

bahan bakar di Indonesia, isu – isu bermunculan membahas kualitas layanan dari 

Pertamina, mulai dari pelayanan yang tidak ramah dan asal - asalan, meteran 

pengisian bahan bakar yang tidak akurat, hingga isu mengenai bahan bakar 

campuran atau dikenal dengan bahan bakar “oplosan” yang dijual oleh Pertamina 

di SPBU mereka. Akan tetapi apa daya para pelanggan karena hanya Pertamina 

yang menjadi pilihan pengisian bahan bakar di Indonesia pada masa itu. Hingga 

pada tahun 2001, sebagai langkah yang diambil pemerintah dalam menghadapi 

dinamika migas di Indonesia, diterapkan Undang-Undang No. 22/2001 yang 

membuat kedudukan Pertamina dengan perusahaan minyak lainnya sama. Dengan 

langkah yang diambil pemerintah ini membawa harapan adanya persaingan usaha 

di industri ini. Melalui kebijakan ini menjadi gerbang masuk bagi pemain – pemain 

lain di industri pengisian bahan bakar untuk bergabung dan bersaing dengan 

Pertamina.  

Salah satu pemain besar yang menjadi pesaing Pertamina di industri 

pengisian bahan bakar adalah Shell. Kehadiran Shell sebenarnya telah lama ada di 

Indonesia, bahkan sebelum Pertamina. Tahun 1880 didirikan oleh seorang mantan 

mandor perkebunan Hinda Belanda bernama Aeliko Jans Zijklert, bermula di saat 

beliau menemukan cairan hitam di perkebunan Telaga Said, Deli, Sumatera Utara. 

Setelah sampel minyak tersebut dibawa ke Batavia (Jakarta) dan ternyata 

merupakan minyak bumi. Zijklert kembali ke Belanda untuk memulai bisnis 

minyak ini dengan mencari orang berpengalaman untuk mengebor minyak. Inilah 
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yang menjadi cikal bakal penemuan minyak pertama di Indonesia dan menjadi cikal 

bakal berdiri perusahaan Shell yang dulu bernama Royal Dutch Petroleum. Akan 

tetapi Shell mulai fokus dalam memasarkan bahan bakar di Indonesia sekitar tahun 

2005, di mana SPBU pertama mereka berdiri di Karawaci, Tangerang.  

Kehadiran Shell menjadi tantangan baru bagi Pertamina, di mana Shell 

menawarkan kualitas layanan yang lebih professional dengan standar internasional, 

sesuai dengan image mereka sebagai perusahaan migas internasional yang telah 

lama berkiprah di dunia. Fenomena yang terjadi di industri pengisian bahan bakar 

ini menarik perhatian penulis, terutama dari sisi perubahan – perubahan yang terjadi 

di dalam layanan mereka. Seperti yang kita telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

Pertamina yang menguasai industri ini cukup lama di Indonesia dengan isu – isu 

negatif yang beredar mengenai layanan dan kualitas produk mereka, dan setelah 

dampak perubahan regulasi dari pemerintah membuat mereka harus berbenah 

dengan kehadiran pendatang lainnya di industri ini yang juga siap bersaing, salah 

satu brand pesaing tersebut adalah Shell, yang menawarkan layanan dan kualitas 

dengan standar yang lebih diunggulkan karena telah memiliki pengalaman di taraf 

internasional.  

Hal inilah yang mendesak Pertamina untuk melakukan transformasi pada 10 

Desember 2005, salah satu upaya mereka dalam mengubah image negatif yang 

beredar sebelumnya adalah dengan melakukan perubahan logo mereka dari kuda 

laut menjadi anak panah dengan 3 warna dasar merah, hijau, dan biru. Selain itu 

juga dilakukan perubahan visi menjadi “menjadi perusahaan energi nasional kelas 

dunia”. Hal ini dilakukan sebagai wujud transformasi mereka untuk mengikuti 

perkembangan dan persaingan global yang terjadi. Bentuk nyata yang mereka 
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lakukan dari segi pembenahan layanan adalah dengan mengusung program “Pasti 

Pas”. Standar “Pasti Pas” ini menjadi jawaban untuk isu mengenai meteran 

pengisian bahan bakar mereka yang tidak akurat. Di samping itu juga diiringi 

dengan peningkatan kualitas layanan  dan kebersihan di setiap SPBU Pertamina di 

seluruh wilayah Indonesia. Sebagai hasil dari usaha dalam peningkatan kualitas 

pelayanan tersebut, menurut sumber dari website resminya Pertamina meraih 

penghargaan Service Quality Award 2014 pada kategori public fuel filing station 

atau pusat pengisian bahan bakar. Penghargaan tersebut berdasarkan survei yang 

dilakukan oleh Majalah Service Excellence dan lembaga riset Carre-Center for 

Customer Satisfaction & Loyalty. Pencapaian ini merupakan buah manis bagi 

Pertamina pasca transformasi yang dilakukan. Persaingan di industri ini menjadi 

semakin menarik, dikarenakan setiap brand dari masing – masing perusahaan 

mengembangkan ide – ide mereka dalam merangkul loyalitas pelanggannya. 

Seperti yang dilakukan oleh Shell Indonesia dalam meluncurkan Shell Fleed Card, 

yang merupakan kartu pengisian bahan bakar pasca-bayar pertama di Indonesia. Ide 

tersebut diluncurkan dengan tujuan mengintegrasi secara online kegiatan – kegiatan 

pelanggan di SPBU Shell, fungsi – fungsi yang dapat dinikmati dengan kartu 

tersebut seperti pembayaran secara non tunai, serta pelanggan dapat melakukan 

monitoring laporan transaksi penggunaan bahan bakar mereka, serta beberapa 

fungsi lain yang dapat mengefisiensikan transaksi pelanggan. Berbagai strategi 

terus dikembangkan Pertamina dan Shell dalam merangkul pelanggannya.  Strategi 

tersebut juga diterapkan melalui peningkatan jumlah SPBU dari tahun ke tahun, 

hingga persaingan secara harga dan kualitas. Berdasarkan sumber dari website 

resmi Shell dan data dari artikel website katadata.co.id, hingga tahun 2016 
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Pertamina masih menguasai dari jumlah SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia 

dibandingkan Shell. Seperti yang dapat kita lihat perbandingannya di tabel berikut. 

Angka yang terpaut jauh ini merupakan hal yang wajar menimbang Pertamina 

sebagai pemain lama di industri ini. 

Tabel 1.1: Perbandingan Jumlah SPBU Pertamina dan Shell di Indonesia (Sumber: katadata.co.id dan shell.co.id) 

 

Dari segi persaingan harga Pertamina sebagai produk domestik juga masih menjadi 

penyedia bahan bakar dengan harga lebih murah di Indonesia dibandingkan dengan 

produk Shell. Tabel dibawah menunjukkan harga beberapa produk dari Pertamina 

dan Shell per Maret 2017.  

Tabel 1.2: Perbandingan Harga Bahan Bakar Pertamina dan Shell (Sumber: bisnis.liputan6.com) 

 

Strategi – strategi dalam persaingan tersebut terus ditingkatkan oleh kedua 

brand tersebut di Indonesia. Hal ini tentunya juga ditunjang dengan adanya usaha 

– usaha Pertamina dan Shell dalam meningkatkan mutu pelayanan mereka bagi para 

konsumen. Dengan adanya persaingan yang terjadi dalam menyajikan layanan 

terbaik di industri ini akan berdampak pula terhadap pilihan dan loyalitas di mana 

pelanggan akan memilih brand yang paling sesuai dan nyaman bagi mereka untuk 

PERTAMINA SHELL 

5.400 SPBU 78 SPBU 

PERTAMINA SHELL 

Pertamax 92 = Rp. 8.050,- / Liter Super = Rp. 8.300,- / Liter 

Pertamax 98 (Turbo) = Rp. 9.050,- / 

Liter 

V- Power = Rp. 9.400,- / Liter 

Pertamina DEX = Rp. 8.400,- / Liter Diesel = Rp. 9.250,- / Liter 
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terus menggunakan brand tersebut dalam transaksi pengisian bahan bakar 

kendaraan mereka. Sebagai tambahan dapat kita ambil contoh wujud pencapaian 

dari loyalitas konsumen terhadap brand, yaitu Pertamina yang meraih 3 

penghargaan dalam WOW Brand Award  2017 untuk tiga produk mereka yaitu 

Pertamax, Pertalite, dan Pertamax Turbo di dalam kategori Non-Subsidized Fuel 

Vehicles atau bahan bakar kendaraan non-subsidi. Tiga penghargaan tersebut 

menandakan bahwa Pertamina mampu menjadi pemenang dalam kompetisi pasar 

di Indonesia, khususnya di bidang bahan bakar berkualitas bagi kendaraan (sumber: 

ekbis.sindonews.com). Kemenangan yang diperoleh Pertamina tersebut juga 

menunjukkan bahwa Pertamina mampu menjaga loyalitas para konsumen terhadap 

brand mereka di Indonesia, dan memberikan bukti juga bahwa meskipun Pertamina 

masih menjual bahan bakar subsidi lewat produknya yaitu premium yang tentunya 

dijual dengan harga murah, produk Pertamina lainnya yang berada di level non 

subsidi atau dengan kata lain dengan harga yang lebih tinggi tetap diminati oleh 

banyak konsumen di Indonesia. 

Berangkat dari fenomena yang terjadi di industri ini, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian ilmiah ini. Penulis akan meneliti dari fenomena yang terjadi 

tersebut dari beberapa aspek yang berkaitan dengan brand loyalty, seperti service 

quality, customer satisfaction, access convenience, switching cost, brand trust, dan 

brand affect. Di penelitian ini penulis ingin melihat pengaruh yang dihasilkan oleh 

variabel tersebut pada loyalitas pelanggan terhadap brand di industri gas station 

atau SPBU ini.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat peran brand loyalty, service 

quality, customer satisfaction, access convenience, switching cost, brand trust, dan 

brand affect. terhadap pelanggan di gas station. Rumusan masalah yang ingin 

diajukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Apakah service quality memiliki pengaruh terhadap customer satisfaction? 

2. Apakah customer satisfaction memiliki pengaruh terhadap brand loyalty? 

3. Apakah access convenience memiliki pengaruh terhadap customer satisfaction? 

4. Apakah access convenience memiliki pengaruh terhadap brand loyalty? 

5. Apakah switching costs memiliki pengaruh terhadap brand loyalty? 

6. Apakah access convenience memiliki pengaruh terhadap switching costs? 

7. Apakah brand trust memiliki pengaruh terhadap brand loyalty? 

8. Apakah brand affect memiliki pengaruh terhadap brand loyalty? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh service quality terhadap customer satisfaction. 

2. Untuk mengetahui pengaruh customer satisfaction terhadap brand loyalty. 

3. Untuk mengetahui pengaruh access convenience terhadap customer 

satisfaction. 

4. Untuk mengetahui pengaruh access convenience terhadap brand loyalty. 

5. Untuk mengetahui pengaruh switching costs terhadap brand loyalty. 

6. Untuk mengetahui pengaruh access convenience terhadap switching costs. 

7. Untuk mengetahui pengaruh brand trust terhadap brand loyalty. 
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8. Untuk mengetahui pengaruh brand affect terhadap brand loyalty. 

 

1.4 Pembatasan Masalah Penelitian 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. 

Beyza Gultekin dan Merve Ulku Turgut (2013). Penelitian tersebut dipublikasikan 

pada International Journal of Arts and Commerce Vol. 2 No. 11, 2013. Variabel – 

variabel yang akan diteliti adalah brand loyalty, persepsi customer yang terdiri dari 

service quality, customer satisfaction, switching costs, dan access convenience, 

serta aspek brand yang berkaitan seperti brand trust dan brand affect.  

Penulis melakukan penelitian ini untuk membandingkan hasil penelitian 

terdahulu. Pada penelitian ini penulis memilih industri yang sama yaitu industri gas 

station atau dikenal dengan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum). Objek 

penelitian ini dibatasi pada warga masyarakat Jabodetabek yang pernah melakukan 

pembelian bahan bakar di SPBU, dalam hal ini SPBU yang ditunjuk adalah 

Pertamina dan Shell yang merupakan dua pemain besar di industri bahan bakar.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Setelah mendapatkan hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi akademisi dan praktisi. Dari segi akademisi, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memperbarui teori yang 

sudah ada sebelumnya, selain itu dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya di industri yang sama ataupun industri lainnya. Dari segi praktisi 

diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi berupa informasi untuk 

perusahaan yang bergerak di bidang pusat pengisian bahan bakar dalam 
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menentukan standar dan kriteria lokasi dan pelayanan mereka agar memenuhi 

kebutuhan dan menarik bagi pelanggannya.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I – Pendahuluan  

 Penulis akan menjelaskan tentang uraian secara umum mengenai latar 

belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah 

penelitian, dan manfaat penelitian. Serta akan dijelaskan juga mengenai sistematika 

penulisan di dalam penelitian ini.  

Bab II – Landasan Teori 

 Pada bab ini akan membahas teori yang berupa pengertian atau definisi yang 

diambil dari kutipan buku dan beberapa referensi literatur dalam jurnal yang 

berkaitan dengan variabel brand loyalty, persepsi customer yang terdiri dari service 

quality, customer satisfaction, switching costs, dan access convenience, serta aspek 

brand yang berkaitan seperti brand trust dan brand affect yang akan diteliti pada 

industri gas station di Jabodetabek. 

Bab III – Metode Penelitian 

 Bab ini akan menjelaskan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, 

model penelitian, penentuan data dan sumber data, metode pengambilan sampel, 

penentuan sampel, skala pengukuran, teknik pengolahan data dan teknik analisa 

data.  
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Bab IV – Analisa dan Pembahasan Hasil Penelitian 

 Pada bagian bab berikut akan memuat tentang karakteristik responden, 

statistika deskriptif, evaluasi pengukuran model, evaluasi struktur model, 

pembahasan dan perbandingan hasil penelitian aktual dengan penelitian 

sebelumnya.  

Bab V – Kesimpulan dan Saran 

 Di bab terakhir ini akan berisi tentang kesimpulan, implikasi manajerial, 

keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




