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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini pertumbuhan industri otomotif sepeda motor semakin 

bertambah cepat pertumbuhannya. Semakin banyaknya jumlah pengguna sepeda 

motor, secara tidak langsung membuat konsumen membutuhkan sarana dan 

prasarana untuk merawat maupun memperbaiki kendaraanya tersebut agar tetap 

nyaman pada saat digunakan. Hal inilah yang menimbulkan persaingan yang 

sangat ketat terutama pada penyedia jasa servis antara dealer resmi yang 

bekerjasama dengan merk-merk sepeda motor tertentu yang saling bersaing untuk 

mendapatkan konsumen. Oleh sebab itu penyedia jasa lebih meningkatkan tujuan 

yang lebih yakni bagaimana cara menumbuhkan konsumen yang puas atas jasa 

yang diberikan kearah konsumen yang loyal. Akan tetapi menumbuhkan loyalitas 

pelanggan, bukanlah hal yang mudah dibentuk, karena penyedia jasa harus 

terlebih dahulu memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Kepuasan tersebut 

dapat dicapai dengan memberikan kualitas layanan yang optimal dan harga yang 

terjangkau kepada pelanggan. Loyalitas pelanggan bisa terbentuk apabila 

pelanggan merasa puas dengan tingkat layanan yang diterima, serta pelanggan 

cenderung untuk memillih produk atau jasa yang memiliki kelebihan namun 

dengan harga yang relatifmurah.  

 Sedangkan pada perusahaan jasa, produknya adalah pelayanan yang 

diberikan kepada pelanggan. Salah satu produk yang berkualitas yaitu dengan 

membangun pelayanan yang dapat membuat pelanggan merasa sangat puas 
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dengan pelayanan yang diberikan.  Kualitas pelayanan yang dapat memuaskan 

pelanggan merupakan sesuatu yang harus dilakukan bagi perusahaan jasa untuk 

dapat terus beroperasi  dan berhubungan baik dengan pelanggan dalam jangka 

panjang, serta dapat bersaing dengan perusahaan lain. Seiring perkembangan 

perusahaan, pelayanan juga harus lebih ditingkatkan lagi, karena kualitas 

pelayanan merupakan kesan utama yang diterima bagi pelanggan, jika kualitas 

pelayanan yang diterima oleh pelanggan itu baik dan menjadikan rasa puas tidak 

menutup kemungkinan pelanggan tersebut akan menggunakan jasa pada 

perusahaan yang sama. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin 

pesat, kebutuhan penduduk pun semakin meningkat, khususnya kebutuhan pada 

transportasi. Seperti halnya dengan Motor yang mempunyai risiko penggunaan 

tinggi, sehingga perlu dilakukan perawatan periodik untuk menjamin keamanan 

dan kenyamanan dalam penggunanya. Kebutuhan konsumen dalam perawatan 

motor seperti ini memberikan peluang bagi perusahaan yang bergerak di bidang 

otomotif yang menyediakan jasa perbaikan yang berupa bengkel untuk 

memberikan kualitas dan kepuasan agar konsumen menjadi loyal, dan tentunya 

akan menjadi harapan bagi prusahaan tersendiri agar menjadi pelanggan yang 

melakukan pemkaian ulang jasanya dalam jangka panjang.  

Adanya peluang usaha dalam layanan servicemotor membuat banyak 

pengusaha yang tertarik untuk membuka usaha bengkel tersebut. Layanan service 

motor ini sudah banyak yang menjamur di berbagai tempat khususnya di Kota 

Kudus. Sudah banyak yang membuka usaha jasa bengkel yang resmi maupun 

tidak resmi yang ada di Kudus. Setiap layanan service pasti terdapat fasilitas dan 



3 

 

 

 

keunikan tersendiri dan berbeda-beda dengan layanan service lainnya. Utamanya 

bagian mekanik yang melayani pelanggan yang sedang berkunjung untuk 

melakukan service. Adanya persaingan antar pengusaha bengkel yang semakin 

ketat, juga mendorong perusahaan kendaraan motor untuk mendirikan layanan 

service motor. Perusahaan juga perlu menciptakan kepuasan pelanggan, sebab 

ketidakpuasan pelanggan sangat berdampak pada berpindahnya pelanggan pada 

pesaing. Dalam pikiran masing-masing individu, dengan menggunakan bengkel 

resmi maka biaya yang dikeluarkan akan terasa mahal. Hal inilah yang harus 

dihindari,karena dengan melakukan perawatan rutin di bengkel resmi maka 

kendaraan akan lebih terjamin kenyamanannya dan akan tetap awet terjaga. 

Kualitas layanan sangat penting bagi sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan pelanggan. Menurut Tjiptono (2011), kualitas layanan jasa adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut 

untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan kata lain ada dua faktor utama 

yang mempengaruhi kualitas layanann jasa yaitu, dirasakan expectedservice dan 

perceived service. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) 

sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas layanan dipresepsikan baik dan 

memuaskan. Apabila jasa yang diterima melebihi apa yang diharapkan pelanggan, 

maka kualitas layanan jasa yang dipresepsikan sebagai kualitas yang ideal. 

Sebaliknya, jika jasa diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan maka 

kualitas layanan jasa dipresepsikan buruk. Dengan demikian baik tidaknya 
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kualitas layanan jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi 

harapan pelanggannya secara konsisten. 

Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan 

kebutuhan pelanggan dipenuhi (Siswanto & Widjaja, 2017). Bowen & McChain 

(2015) dan Lee ( 2013 ) mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan terkait 

dengan loyalitas dan looyalitas, pada gilarannya, terkait dengan kinerja organisasi 

layanan. Dengan demikian kelangsungan hidup dari bisnis yang dijalankan 

ditentukan oleh bagaimana strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam 

rangka memuaskan kebutuhan para pelanggan sesuai dengan apa yang diharapkan 

bahkan melampauinya, karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada lebih 

sulit dibandingkan mencari pelanggan baru. 

Wardhana ( 2015 ) menyatakan bahwa citra merek adalah sebagai persepsi 

dan preferensi pelanggan terhadap suatu merek, dimana direfleksikan melakui 

berbagai jenis asosiasi merek yang melekat dalam ingatsn pelanggan. Adapun 

asosiasi tersebut dapat dihasilkan dari pengalaman langsung dengan produk atau 

jasa, dari informasi yang dikomunikasikan (melalui perusahaan itu sendiri, 

sumber komersial lainnya, dan mulut ke mulut), dan sebagainya. Dalam persepsi 

konsumen, pada umumnya merek sevice motor yang dipilih adalah jasa bengkel 

yang memberikan citrs merek yang baik dan telah melekat dalam ingatan 

konsumen. Dengan citra merek yang disandangnya harus memberikan manfaat 

yang besar dibandingkan segala pengorbanan yang dikeluarkannya, sebagaimana 

dengan apa yang dijelaskan oleh Kotler & Armstrong (2012:269) bahwa merek 

akan membantu konsumen untuk mengidentifikasi produk/jasa sehingga dapat 
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merasakan manfaat yang diterimanya, dan merek akan menjelaskan kualitas 

produk/jasa kepada pembeli. Keberadaan service resmi suatu dealer motor sangat 

dinantikan dan diharapkan oleh pelanggan untuk memenuhi kebutuhan akan 

perawatan dan perbaikan kendaraannya. Salah satu upaya yang harus dilakukan 

oleh bengkel motor yaitu mengelola dan menjaga citra merek bengkel motor 

resmi yang positif dalam upaya untuk membangun kepuasan pelanggan.  

Jika citra merek dan kualitas pelayanan tidak baik maka kemungkinan besar 

pelanggan akan berpindah ke bengkel tidak resmi, apalagi sekarang banyak yang 

membuka usaha otomotif di kudus. Faktor selanjutnya yang dapat berperan 

penting dalam memberikan pengaruh pada loyalitas pelanggan adalah kepuasan 

pelanggan. Alasan memilih kepuasan pelanggan sebagai variable intervening atau 

mediasi karena terdapat pengaruh hubungan antara variable pelanggan dengan 

kualitas pelayanan, citra merek, dan kepercayaan pelaggan menjadi hubungan 

yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur.  

Kunci utama dalam memenangkan persaingan yaitu produk jasa yang 

berkualitas, yang pada akhirnya akan dapt memberikan nilai yang jauh kepuasan 

yang lebih tinggi kepada pelanggan. Pelanggan saat ini memiliki tuntutan nilai 

yang jauh lebih besar dan berbagai macam karena pelanggan dihadapkan pada 

berbagai pilihan berupa barang maupun jasa yang dapat merekan beli sesuai 

keinginan dan kebutuhan. Dalam hal ini penjual harus memberikan kualitas yang 

dapat diterima oleh pelanggan dengan sebaik-baiknya, karena jika tidak pelanggan 

akan segera beralih dan berpindah kepada pesaing. Dalam menghadapi perubahan 

dan perilak konsumen tersebut, perusahaan dituntut untuk semakin kreatif dan 
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inovatif dalam melayani konsumen melalui penawaran produk atau jasa dengan 

memberikan pelayanan yang semakin baik atau unggul. Memang tidak mudah 

menjadi perusahaan jasa yang terbaik, selain harus menyediakan kepuasan terbaik 

bagi konsumen disisi lain juga ada faktor pola perilaku konsumen yang tidak 

mudah ditebak. Seperti di Indonesia sendiri yang terdiri dari berbagai macam 

budaya, sehingga memiliki ragam pola perilaku yang berbeda pula.  

Kepuasan pelanggan dalam sektor pemasaran merupakan aspek yang harus 

diperhatikan. Jika pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan tentu 

saja akan menimbulkan dampak psikologi yang positif, yang mungkin akan 

berdampak pada loyalitas terhadap perusahaan yang memberikan kepuasan 

tersebut. Jika pelanggan telah memiliki perasaan puas akan pelayanan yang 

diberikan, dapat dipastikan pelanggan tersebut akan menjadi pelanggan yang loyal 

dan tidak akan berpaling pada jasa layanan yang lain. Signifikasi pelanggan yang 

loyal juga terkiat dengan kelangsungan perusahaan dan terhadap kuatnya 

pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang.  

Berdasarkan teori pemasaran, kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Salah satunya yaitu dipengaruhi oleh kualitas layanan, kualitas 

pelayanan sendiri merupakan suatu evaluasi keseluruhan terhadap fungsi dari apa 

yang diterima secara actual oleh pelanggan ( kualitas teknis ) dan bagaimana 

layanan tersebut disampaikan oleh pelanggan (Tjiptono, 2011). Untuk menilai 

kualitas pelayanan, para ahli pemasaran seperti Parasuraman, Zeithaml, Berry ( 

Tjiptono, 2011) telah mengajukan berbagai dimensi-dimensi dari pelayanan yang 

berkualitas. Perusahaan bengkel merupakan produk jasa, maka kualitas bengkel 
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dapat dilihat secara langsung dari wujud langsung, keandalan, daya tangkap, 

jaminan dan empati.  

Selain kualitas pelayanan, citra merek atau citra perusahaan juga sering 

dikaitkan dengan kepuasan konsumen. Dalam persaingan yang ketat, salah satu 

kunci persaingan dapat berada citra atau image perusahaan penyedia jasa. Karena 

tiap perusahaan memiliki citra, pada saat perbedaan dan keunggulan perusahaan 

dihadapkan dengan perusahaan lain, maka akan memunculkan posisi perusahaan 

disbanding perusahaan lain. Citra adalah pancaran atau reproduksi jati diri atau 

bentuk orang perorangan, benda atau organisasi ( Steinmetz dalam Ade Nena 

Supriati, 2010). Bagi perusahaan citra juga dapat diartikan sebagai persepsi 

masyarakat terhadap jati diri perusahaan. Persepsi seseorang terhadap perusahaan 

didasari atas apa yang mereka ketahui tentang perusahaan yang bersangkutan. 

Dengan citra merek yang kuat maka posisi perusahaan di dalam persaingan akan 

menjadi lebih baik. Citra merek yang baik merupakan keunggulan bersaing yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam loyalitas pelanggan dalam 

penelitian ini adalah kepercayaan pelanggan (consumer trust). Kepercayaan 

pelanggan (Customer Trust) yang tinggi akan membuat konsumen menentukan 

apakah konsumen tersebut akan loyal pada jasa yang dipakai atau akan berpindah 

kepada jasa yang menawarkan hal yang lebih atau reputasi yang lebih baik. 

Konsep kepercayaan pelanggan pada merek (brand in a trust) dimana “brand 

trust” didefinisikan sebagai kesediaan pelanggan mempercayai atau 

mengandalkan merek dalam situasi risiko karena adanya harapan bahwa merek 
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tersebut memberikan hasil positif. Kepercayaan pelanggan pada merek dikaitkan 

dengan kesediaan pelanggan menerima risiko dengan hrapan pelanggan akan 

memperoleh nilai sesuai atau melebihi harapannya.  

Perusahaan yang yang menghasilkan produk atau jasa harus meningkatkan 

citra merek dan kualitas pelayanan agar pelanggan yang telah membeli produk 

atau jasa merasa puas.  AHASS Jekulo Kudus juga mengutamakan kualitas 

pelayanan dalam memberikan service motor kepada pelanggan. Berbagai upaya 

peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan persepsi dan harapan pelanggan 

yang dilakukukan oleh AHASS Jekulo Kudus dalam membentuk citra merek yang 

positif kepada pelanggan untuk meningkatkan kepuasan yang dirasakan,serta  

dalam meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan untuk selalu senantiasa 

menggunakan jasa bengkel resmi yang tersebar hingga seluruh dunia, kemudahan 

memperoleh suku cadang kendaraan, ketersediaan mekanik yang berpengalaman 

dan bersertifikasi.  

AHASS Jekulo Kudus ini merupakan salah satu bengkel resmi sepeda motor 

Honda yang berlokasi di jalan Raya Kudus – Pati No.210,Kecamatan Jekulo, 

Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Seperti halnya bengkel-bengkel AHASS 

lainnya, bengkel AHASS Jekulo Kudus ini juga sudah memberikan layanan yang 

baik bagi pengguna sepeda motor Honda, dimana bengkel ini menyediakan jasa 

servis, perbaikan sepeda motor Honda, dan penjualan spearpartsepeda motor 

Honda hingga aksesorisnya. AHASS Jekulo Kudus ini mempekerjakan mekanik 

yang telah memiliki sertifikat di bidangnya. Selain adanya mekanik yang yang 
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handal juga menyediakan fasilitas yang lengkap serta di tunjang dengan layanan 

yang baik dari karyawannya. 

Jika dilihat dari pangsa pasarnya, jasa bengkel AHASS Jekulo Kudus cukup 

baik karena faktor pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pemakaian motor di 

Kota Kudus. Namun demikian kondisi nampaknya juga diketahui oleh beberapa 

pengusaha pesaing sehingga peningkatan jumlah konsumen ternyata juga 

diimbangi dengan jumlah bisnis pesaing yang kini sudah semakin banyak. 

Persaingan yang semakin ketat akan membuat para pelaku bisnis menjadi harus 

lebih serius dalam meningkatkan pelayanan terhadap konsumen sehingga dapat 

memberikan kepuasan puas terhadap pelanggan dan dapat memiliki nilai saing 

dibandingkan kompetitor. Kualitas pelayananlah yang menjadi poin utama dalam 

jasa perbengkelann ini, jika pelayanan diberikan secara maksimal tentu saja akan 

mempengaruhi loyalitas pelanggan. Menurut Kotler dan Keller (2012 : 143-144) 

kualitas adalah jaminan terbaik atas kepuasan dan loyalitas terbaik bagi 

pelanggan, pertahanan terkuat perusahaan dalam menghadapi persaingan, dan 

satu-satunya jalan untuk mempertahankan dan penghasilan.  

Seperti halnya Bengkel Resmi AHASS Jekulo Kudus, Salah satu bengkel 

resmi sepeda motor Honda dan memiliki pelanggan dalam jumlah cukup banyak, 

tentunya membutuhkan sebuah system informasi yang cepat dan akurat terkait 

riwayat servis, baik itu menjaga kualitas pelayanan bengkel maupun kepuasan 

dari pelanggan. Alasan dalam memilih dan mengambil bengkel resmi AHASS 

Jekulo Kudus sebagi objek penelitian adalah karena AHASS ini merupakan salah 

satu dari beberapa bengkel motor resmi yang melayani service dan mampu 
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bertahan meskipun banyak bermunculan bengkel-bengkel motor di Kudus.  Hal 

ini menyebabkan pemasar dituntut untuk dapat menciptakan strategi pemasaran 

yang baru, unik dan lebih kreatif sehingga mampu membangun hubungan jangka 

panjang dan loyalitas dengan pelanggan. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hudin Ris Nur Amin dkk 

(2015) kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. Dan penelitian yang 

dilakukan oleh Nilam Puspita Sari dkk (2017)  variabel kualitas layanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan 

pelanggan sebagai variabel intervening. Dan terdapat perbedaan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Nadia Novianti dan M.  Hufron (2017) menunjukkan  bahwa 

variabel kualitas layanan tidak mempengaruhi secara langsung terhadap variabel 

loyalitas pelanggan melalui variabel kepuasan pelanggan di Ahass Setio Jombang.  

Selain dengan Service Qualityperusahaan juga harus mempertahankan 

Brand Image. Dengan Brand Image yang baik, maka perusahaan dapat 

meningkatkan kepuasan terhadap pelanggan agar merasa puas dengan apa yang 

diharapkan dan selalu menjadi pelanggan yang setia. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Ni Wayan Dian Ratna Anggelina dan Ni Made Rastini (2019) dan 

Eka Ni’matul Choiriah (2019) menyatakan bahwa variabel Brand Image 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan terdapat 

perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Abul Hasan Asy’ari (2018) dan 

Suwandi dkk (2015) menunjukan bahwa variabel Brand Image tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan.  
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 Tidak hanya Service Qualitydan Brand Image baik yang diberikan 

perusahaan untuk menarik para pelenggan tetapi juga kepercayaan pelanggan 

(coustomer trust). Kepercayaan pelanggan (coustomer trust) merupakan salah satu 

unsur penting dalam loyalitas pelanggan. kepercayaan sebagai dasar penting untuk 

membangun dan menjaga hubungan jangka panjang. Maka antara pelanggan dan 

pihak perusahaan harus ada rasa percaya satu sama lain.  Seperti penelitian yang 

dilakukan olehAnggun Puspita dan Chandra Kartika (2019) bahwa variabel 

Customer Trust (kepercayaan pelanggan) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan pada Yamaha PT. Roda Sakti Surya Megah. Hasil 

penelitian yang sama dilakukan oleh Arif  Rakhman dkk (2015) menyatakan 

bahwa variabel Customer Trust (kepercayaan pelanggan) berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rachman Haroen (2020) menyatakan bahwa variabel Customer Trust 

(kepercayaan pelanggan) dengan variabel loyalitas loyalitas pelanggan 

dikategorikan lemah.  

Upaya meningkatkan Customer Trust (kepercayaan pelanggan) perusahaan 

juga harus lebih meningkatkan kepuasan bagi para pelanggan. Kepuasan 

pelanggan adalah keluaran dari proses kinerja sebuah perusahaan yang dirasakan 

oleh seorang konsumen, dimana hasilnya sesuai dengan harapan konsumen 

tersebut (pelanggan akan merasa puas apabila produk yang dibelinya sesuai 

dengan kebutuhan, keinginan, serta harapan yang ingin dicapai oleh pelanggan 

tersebut. Apabila pelanggan merasa puas atas produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan, maka pelanggan tersebut akan selalu tetap memakai produk yang 
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ditawarkan perusahaan dan bahkan akan meekomendasikan kepada orang lain. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andi Suwandi, dkk (2015) dan 

Kurnia Budhy Scorita & Adi Nurmahdi (2018) meunjukkan bahwa variabel 

kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Berikut ini data pengunjung yang telah dihimpun peneliti, yaitu: 

Tabel 1.1 

Pelanggan Bengkel AHASS Jekulo Kudus 

Pada Tahun 2016 sampai 2019 

Bulan 
Data Pelanggan Bengkel AHASS Jekulo Kudus 

2016 2017 2018 2019 

Januari 149 116 123 116 

Februari 153 118 132 88 

Maret 141 124 161 96 

April 137 131 143 82 

Mei 160 126 172 102 

Juni 134 123 144 116 

Juli 127 118 121 75 

Agustus `149 116 115 82 

September 125 120 110 64 

Oktober 141 132 125 98 

November 177 120 145 137 

Desember 127 132 160 110 

Total 1.720 1.476 1.651 1.166 

Sumber: Bengkel AHASS Jekulo Kudus,2019 

Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pengunjung di bengkel AHASS 9261  Muria 

motor Jekulo Kudus mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan, hal ini 

dapat dilihat pada tahun2016 data pengunjung sebanyak 1.720 pelanggan, tetapi 

pada tahun 2017 data pelanggan mengalami penurunan sehanyak 1.476 

pelanggan. Pada tahun 2018 data pelanggan mengalami kenaikan sebanyak 1.651. 

Tapi pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 1.166. Hal 

ini dikarekan baknyaknya perusahaan jasa di bidang otomotif yang berkembang di 
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kota Kudus dan di sebabkan oleh kualitas layanan, Brand Image, kepercayaan 

pelanggan yang kurang didapatkan oleh pelanggan, sehingga dapat berdampak 

pada kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan yang menurun. 

 Menyadari pentingnya Service Quality (kualitas pelayanan), Brand Image 

(citra merek), Customer Trust (kepercayaan pelanggan) terhadap kepuasan 

pelanggan dalam menciptakan loyalitas pelanggan yang berdampak pada 

pendapatan dan kelangsungan perusahaan. Alasan dalam memilih dan mengambil 

bengkel resmi AHASS Jekulo Kudus sebagi objek penelitian adalah karena 

bengkel AHASS Jekulo Kudusini merupakan salah satu dari beberapa bengkel 

motor resmi yang melayani service dan mampu bertahan meskipun banyak 

bermunculan bengkel-bengkel motor di Kudus.  Hal ini menyebabkan pemasar 

dituntut untuk dapat menciptakan strategi pemasaran yang baru, unik dan lebih 

kreatif sehingga mampu membangun hubungan jangka panjang dan loyalitas 

dengan pelanggan dan untuk mengevaluasi betapa pentingnya kualitas layanan 

(service quality), citra merek (Brand Image), kepercayaan pelanggan (Customer 

Trust) pada AHASS Jekulo Kudus dalam dalam upaya meningkatkan kepusan dan 

loyalitas pelanggan yang nantinta akan berpengaruh pada kelangsungan hidup 

perusahaan maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh  Service 

Quality, Brand Image, dan Customer Trust Terhadap Loyalitas Pelanggan dengan 

Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Intervening (Studipada Pelanggan Jasa 

Bengkel Ahass Jekulo Kudus)” 
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1.2 Ruang Lingkup 

 Untuk mendapatkan alur pembahasan yang baik dan terarah sehingga tujuan 

penelitian dapat tercapai, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1. Obyek penelitian adalah pelanggan jasa Bengkel AHASS Jekulo Kudus. 

1.2.2. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah Service Quality(kualitas        

pelayanan), Brand Image (citra merk) dan Customer Trust (kepercayaan 

pelanggan). 

1.2.3. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan dan 

loyalitas pelanggan.  

1.2.4. Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan. 

1.2.5. Waktu dalam penelitian ini adalah dari bulan Oktober 2020 – bulan 

Desember 2020 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di urai, di ketahui bahwa 

permasalahan yang dihadapi Bengkel AHASS Jekulo Kudus adalah pelayanan 

yang kurang baik, tidak ramah, tidak memuaskan, dan tidak konsisten dalam 

melakukan servis dan mengakibatkan kurang adanya kepercayaan. Sehingga 

pelanggan tidak merasa puas dan tidak menjadi loyal kembali. Untuk 

mengantisipasi masalah tersebut tentunya Bengkel AHASS Jekulo Kudus akan 

lebih mengutamakan service quality, brand image, dan customer trust untuk itu 

perusahaan jasa Bengkel AHASS Jekulo Kudus harus meningkatkan kepuasan 

pelanggan yang berdampak pada loyalitas pelanggan.  
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Berdasarkan pada uraian fenomena di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

masalah yang terjadi yaitu terjadinya penurunan jumlah pelanggan Bengkel 

AHASS Jekulo Kudus pada tahun 2019 dengan jumlah 1.166 pelanggan. 

Sehingga rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan 

jumlah pelanggan yang turun yang disebabkan oleh adanya perusahaan jasa 

perawatan motor tidak resmi yang banyakdi Kota Kudus.  

Sehingga rumusan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1. Bagaimana Pengaruh Service Quality terhadap kepuasan pelanggan pada 

bengkel AHASS Jekulo Kudus? 

1.3.2. Bagaiman Pengaruh Brand Image terhadap kepuasan pelanggan pada 

bengkel AHASS Jekulo Kudus? 

1.3.3. Bagaiman Pengaruh Customer Trust terhadap kepuasan pelanggan pada 

bengkel AHASS 9261 Jekulo Kudus? 

1.3.4.  Bagaimana Pengaruh Service Quality terhadap loyalitas pelanggan pada 

pada bengkel AHASS Jekulo Kudus? 

1.3.5. Bagaimana Pengaruh Brand Image terhadap loyalitas pelanggan pada pada 

bengkel AHASS Jekulo Kudus? 

1.3.6. Bagaimana Pengaruh Customer Trust terhadap loyalitas pelanggan pada 

pada bengkel AHASS Jekulo Kudus? 

1.3.7. Bagaimana pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 

pada bengkel AHASS Jekulo Kudus? 
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1.4 Tujuan penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, dapat diidentifikasikan tujuan 

dalam penelitian sebagai berikut : 

1.4.1. Untuk menganalisis pengaruh Service Quality terhadap kepuasan pelanggan 

pada Bengkel AHASS Jekulo Kudus.  

1.4.2. Untuk menganalisis pengaruh Brand Image terhadap kepuasan pelanggan 

pada Bengkel AHASS Jekulo Kudus. 

1.4.3. Untuk menganalisis pengaruh Customer Trust terhadap kepuasan pelanggan 

Bengkel AHASS Jekulo Kudus. 

1.4.4. Untuk menganalisis pengaruh Service Quality terhadap loyalitas pelanggan 

Bengkel AHASS Jekulo Kudus. 

1.4.5. Untuk menganalisis pengaruh Brand Image terhadap loyalitas pelanggan 

Bengkel AHASS Jekulo Kudus. 

1.4.6. Untuk menganalisis pengaruh Consumer Trust terhadap loyalitas pelanggan 

Bengkel AHASS Jekulo Kudus. 

1.4.7. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan pelangganterhadap loyalitas 

pelanggan Bengkel AHASS Jekulo Kudus. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Bagi Teorits 

Manfaat teoritis dari hasil dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pengembangan khususnya dalam bidang manajemen pemasaran. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya.   

1.5.2 Bagi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan 

pengetahuan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan para pakar dan 

perusahaan terkait loyalitas pelanggan dengan kepuasan sebagai variabel mediasi. 

  


