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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab pertama berisikan pendahuluan akan penelitian yang akan dibuat 

seperti latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, pembatasan masalah 

yang dipakai dan sistematika penulisan yang digunakan dalam membuat laporan 

penelitian. 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Transportasi memegang peran vital bagi masyarakat. Saat ini, kebutuhan 

akan kendaraan nampaknya tak terhindarkan dan sudah mulai diperhitungkan 

sebagai kebutuhan primer. Transportasi pada umumnya memiliki peran yang sangat 

penting dalam pembangunan ekonomi. Fasilitas transportasi yang memadai akan 

dapat mempercepat dan memfasilitasi pergerakan dan mobilitas masyarakat dalam 

aktivitasnya. 

Menurut Badan Pusat Statisik pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 

terjadi peningkatan signifikan jumlah kendaraan seperti yang ditunjukkan pada 

tabel 1.1. Jumlah kendaraan di Indonesia meningkat setiap tahun. Peningkatan 

jumlah kendaraan di Indonesia menjadi peluang bagi wirausahawan yang tertarik 

mengelola bisnis jasa cuci mobil. Bisnis ini menyediakan layanan bagi pelanggan 

yang tidak memiliki waktu untuk membersihkan kendaraan mereka. 
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Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

 

 
Persaingan bisnis di Indonesia semakin meningkat, terutama dengan adanya 

globalisasi. Setiap bisnis harus mampu bertahan menghadapi pesaing. Untuk 

menghadapi situasi tersebut, diperlukan profesionalisme dalam mengelola bisnis, 

dimana wirausahawan harus cepat dan responsif dalam mengambil keputusan. 

Mereka harus menjadi lebih proaktif dalam menangani masalah di dalam pasar, 

serta memenuhi harapan pelanggan mereka. Oleh karena itu, aktivitas bisnis mereka 

perlu dikelola secara berkelanjutan, dengan memberikan pendekatan kreatif dan 

inovatif kepada pelanggan mereka untuk mencapai peningkatan keuntungan yang 

berkelanjutan. 

Kepuasan pelanggan dapat menjadi nilai atau image dari suatu perusahaan. 

Hal ini dikarenakan jika pelanggan atau konsumen tidak puas atau dirugikan, maka 

dia tidak akan kembali lagi dan mungkin dapat mengeluhkan ketidakpuasannya 

kepada konsumen lain. Hal ini tentunya menjadi ancaman bagi perusahaan. 

Kualitas layanan adalah salah satu hal yang sangat mempengaruhi kepuasan dari 

konsumen atau pengguna layanan. 

Apple car wash merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa/pelayanan pencucian mobil yang berlokasi di Lippo Karawaci. Bisnis ini mulai 

berjalan pada tahun 2017. Apple car wash sampai saat ini memiliki 3 cabang yang 
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untuk membeli jasa. Beberapa keluhan yang dinyatakan oleh pelanggan adalah 

masih adanya bercak air setelah pencucian, karpet tertukar setelah pembersihan 

bagian dalam, tidak semua bagian mobil bersih karena masih terdapat noda atau 

kotoran, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu penelitian lebih lanjut perlu 

dilakukan untuk mengetahui apa saja yang perlu ditingkatkan oleh perusahaan 

untuk meningkatkan mutu dari pelayanan. 

Gambar 1.1 Grafik pengguna layanan cuci mobil express per tahun 
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berlokasi di Tangerang. Untuk pencucian mobil, Apple car wash memberikan tiga 

pilihan yaitu Express, Complete dan Hidrolik. Profit bisnis cuci mobil ini cenderung 

meningkat dari awal pembukaan sampai dengan tahun 2018. Namun seiring 

berjalannya waktu, terjadi penurunan pemasukan karena sedikitnya pelanggan yang 

datang. Menurut pemilik Apple car wash, salah satu penyebab turunnya pelanggan 

adalah kualitas layanan yang kurang baik, sehingga pelanggan tidak datang kembali 
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Gambar 1.2 Grafik pengguna layanan cuci mobil express pada tahun 2019 

 
 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Apple car wash mengalami penurunan pemasukan pada perusahaan karena 

berkurangnya pelanggan yang datang. Namun, hal yang dapat diubah dan 

ditingkatkan hanyalah kualitas pelayanan. Oleh sebab itu perumusan masalah yang 

diberikan yaitu: 

1. Variabel apa yang tidak memberikan kepuasan kepada pelanggan di Apple 

car wash 

2. Apa akar masalah dari variabel yang bermasalah 

 

3. Apa saja usulan perbaikan terhadap variabel yang menjadi masalah di 

 

Apple car wash 

 

4. Apa saja urutan prioritas dari usulan perbaikan tersebut 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kepuasan pelanggan di Applecar 

wash. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan tahapan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui dan menganalisis variabel yang tidak memberikan kepuasan 

kepada pelanggan di Apple car wash. 

2. Mengetahui dan menganalisis akar masalah dari variabel yang bermasalah 

 

3. Memberikan usulan perbaikan terhadap variabel yang menjadi masalah di 

 

Apple car wash 

 

4. Menentukan urutan prioritas dari usulan perbaikan tersebut. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

 

Dalam penelitian ini, pembahasan yang dilakukan dibatasi sebagai berikut: 

 

1. Penelitian dilakukan di Apple car wash cabang karawaci 

 

2. Karena penelitian dilakukan pada masa pandemik, wawancara hanya 

dilakukan terhadap manajer/pengelola dan tidak melibatkankaryawan. 

3. Terdapat tiga pilihan pencucian. Untuk mendapatkan hasil yanglebih 

maksimal, penelitian hanya berfokus pada jenis pencucian Express. 

4. Penelitian dilakukan pada periode Januari 2020 – Mei 2020 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Bab 1 Pendahuluan 
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Bab ini berisikan pendahuluan dari penelitian seperti latar belakang, pokok 

permasalahan, tujuan dari penelitian, pembatasan masalah yang dipakai dan 

sistematika penulisan yang digunakan dalam membuat laporan penelitian. 

Bab 2 Kajian Pustaka 

 

Bab ini membahas mengenai teori kepuasan pelanggan, service quality, 

cause and effect analysis, importance performance analysis, uji validitas dan uji 

reliabilitas 

Bab 3 Metode Penelitian 

 

Bab ini berisikan metode penelitian yang terdiri dari penelitian 

pendahuluan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, 

pengumpulanpengolahan , dan analisis data, serta kesimpulan dan saran. 

Bab 4 Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data 

 

Bab ini berisikan data yang digunakan untuk menyusun laporan penelitian 

yang terdiri dari profil perusahaan, kuesioner serta analisis menggunakan uji 

validitas, uji reliabilitas, importance performance analysis cause and effect 

analysis, usulan perbaikan dan prioritas usulan. 

Bab 5 Kesimpulan dan Saran 

 

Bab ini berisikan kesimpulan yang menjawab tujuan dari penelitian dan 

saran yang diberikan kepada pemilik Apple car wash. 


