
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini Indonesia sedang giat-giatnya dalam pembangunan infrastuktur, 

baik itu dalam hal transportasi umum seperti MRT (Mass Rapid Transit), LRT 

(Light Rel Transit) maupun dalam pembangunan jalan tol yang menghubungkan 

satu kota ke kota lainnya untuk mempercepat perjalanan. Program pembangunan 

infrastuktur ini tidak lain merupakan kebijakan Presiden Indonesia Bapak Ir.Joko 

Widodo atau lebih dikenal dengan sebutan Bapa Jokowi dalam upaya membangun 

kemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial dalam misi nya memajukan 

Negara Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan data sebagai berikut 

 

Gambar 1.1 Alokasi belanja infrastuktur  

Sumber : investment Indonesia 
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Dalam grafik tersebut bisa dilihat alokasi biaya untuk pembangunan 

infrastuktur Indonesia bertumbuh setiap tahunnya, dimulai dari masa 

pemerintahan presiden Indonesia ke-7 bapak Jokowi yang dimulai tahun 2014 

alokasi untuk pembangunan infrastuktur melonjak tinggi. Seperti yang sudah 

penulis jelaskan diawal, pembangunan infrastuktur tersebut terbagi kedalam 

beberapa bagian, diantaranya sarana transportasi seperti LRT dan MRT, lalu 

pembangunan jalan tol yang menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya, lalu 

pembangunan jalur papua, dan masih banyak lainnya. Dalam melakukan suatu 

pembangunan tentu dibutuhkan faktor pendukung yang memadai seperti alat-alat 

berat, teknologi, serta sumber daya manusia yang berkualitas dalam menjalankan 

program kerja tersebut. Salah satu hal penting dalam pembangunan yaitu 

pengukuran ketinggian dan sudut-sudut yang akan ditentukan, pekerjaan tersebut 

dilakukan oleh surveyor, orang yang melakukan pemetaan tanah yang dalam 

pekerjaannya menggunakan alat ukur topografi yang beragam jenis dan fungsinya 

sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. 

 Untuk melakukan pengukuran tanah, diperlukan beberapa alat yang 

menunjang agar mendapatkan perhitungan yang tepat. Nantinya hasil perhitungan 

tersebut dapat berguna untuk kepentingan seperti survey pemetaan pada 

permukaan bumi. Seperti yang kita ketahui, bentuk relief permukaan 

bumi tidaklah rata, sudah sewajarnya jika kita memerlukan alat – alat yang sesuai 

untuk menghitung dan mengetahui besarnya sudut dan jarak pada permukaan 

bumi. Beberapa alat yang digunakan termasuk alat yang sederhana namun ada 

juga yang memerlukan alat dengan teknologi yang lebih modern. Tingkat 

https://ilmugeografi.com/kartografi/survey-pemetaan
https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/geomorfologi/relief-permukaan-bumi
https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/geomorfologi/relief-permukaan-bumi
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kesulitan alat yang digunakan tergantung dari cara penggunaan dan komponen 

yang ada di alat tersebut. Berdasarkan modelnya, alat ukur tanah dapat 

dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu alat ukur sederhana, alat ukur optik, dan 

alat ukur elektronik. 

Tabel 1. 1 

Macam-macam alat ukur untuk pemetaan tanah 

Alat ukur 

sederhana 

Alat ukur optik Alat ukur 

elektronik 

Meteran Theodolite Global Positioning 

system (GPS) 

Kompas Waterpass Total Station 

Klinometer - - 

Sumber : ilmugeografi.com 

Alat ukur sederhana dapat digunakan untuk mengukur satu macam ukuran, 

alat ukur optik menggunakan bantuan lensa optik untuk mendapatkan hasil 

pengukuran, sedangkan alat ukur elektronik merupakan alat ukur tanah yang 

memiliki ketepatan ketelitian paling tinggi sebab dalam penggunaanya 

mempunyai komponen berupa infra merah. Dari ketiga macam alat ukur tersebut 

tentu yang memiliki tingkat ketelitian hasil yang paling tinggi dan tingkat 

kecepatan waktu pengerjaan adalah alat ukur optik dan elektronik, karena berbasis 

teknologi dan digital, seperti menggunakan infra merah. Alat ukur tersebut biasa 

disebut alat ukur topografi yang berfungsi untuk pemetaan tanah, yang banyak 

digunakan untuk pengukuran-pengukuran proyek infrastuktur pembangunan. 

Alat ukur Topografi biasanya menjadi aset bagi perusahaan-perusahaan besar 

seperti WIKA, PT Adhikarya, dan perusahaan lainnya yang bergerak di bidang 

pembangunan infrastuktur, karena pada dasarnya mereka membutuhkan alat 
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tersebut dalam setiap kegiatan proyek (tender) yang telah didapatkan. Apabila 

harus selalu menyewa alat-alat survey tersebut dalam setiap proyek tentu malah 

akan menjadi rent cost/biaya sewa yang nantinya akan mengurangi laba yang telah 

didapatkan dari proyek tersebut. Namun tidak selalu alat-alat survey/topografi 

yang dimiliki perusahaan tersebut selalu ada saat dibutuhkan, terkadang alat-alat 

tersebut sedang dipakai di proyek lain dan ada proyek yang tidak bisa menunggu 

untuk dikerjakan. Kondisi inilah yang memimbulkan peluang bagi perusahaan 

baru untuk memanfaatkan peluang usaha jenis ini, terhitung di bandung ada 

beberapa perusahaan yang bergerak di bidang ini baik berupa PT, CV, atau Firma 

yang bergerak di bidang sewa alat ukur topografi, seperti Global Survey, Bagja 

Niaga Tekhnik, DND Survey, Geo Cipta Niaga, dan Asbidi Instrumen salah 

satunya. Berikut peneliti sajikan data pelaku usaha rental alat ukur topografi di 

Bandung : 

Tabel 1.2 

Pelaku usaha rental alat ukur di Bandung 

No Perusahaan Alamat 

1 Asbidi Instrumen Perum. Emerald 

Residence 1 nomor 52 

Desa sukamenak 

Kecamatan Margahayu 

Kabupaten Bandung 

40228 

2 DND Surveys Komplek Sukamenak 

Indah, Blk. Q, 

Sukamenak, Kec. 

Margahayu, Bandung, 

Jawa Barat 40227 

3 Global Surveys Jl. Moh. Toha No.352, 

Karasak, Kec. 

Astanaanyar, Kota 

Bandung, Jawa Barat 
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40256 

4 Bagja Niaga Tekhnik  Komplek Sapta Taruna 

blok b 2, NO 14, Pu, 

Cipagalo, Kec. Bandung 

Kidul, Jawa Barat 40287 

5 Geo Cipta Niaga Jalan terusan buahbatu 

Jl.suhodo Komp sapta 

taruna PU, Jl. Suhodo 

No.14, Kujangsari, Kec. 

Bandung Kidul, Kota 

Bandung, Jawa Barat 

40287 

Sumber : Diolah Peneliti 

  Berdasarkan tabel 1.2 tersebut, dapat disimpulkan terdapat 5 pelaku usaha 

rental alat ukur di Bandung, ada Asbidi Instrumen, DND Surveys, Globay Survey, 

Bagja Niaga Teknik, dan Geo Cipta Niaga. Dari kelima pelaku usaha tersebut 

Asbidi termasuk pendatang baru yang memiliki progress cukup baik namun 

mengalami penurunan pada periode tahun 2019. Asbidi Instrumen berdiri sejak 12 

juli tahun 2012, sudah 7 tahun semenjak didirikan Asbidi telah berevolusi menjadi 

perusahaan yang cukup diperhitungkan oleh kompetitornya, hal ini tidak lain 

karena harga yang ditawarkan oleh Asbidi instrument yang mematok harga tarif 

rental dibawah kompetitor-kompetitornya. Jika dibandingkan data harga rental 

alat ukur Asbidi Instrumen, Global Survey, dan DND Surveys, Bagja Niaga, dan 

Geo Cipta terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan, dimana Asbidi 

Instrumen memasang harga dibawah kompetitornya, hal ini dilakukan sebagai 

strategi untuk menarik minat pelanggan agar dapat beralih ke Asbidi Instrumen 

berikut peneliti sajikan data perbandingan harga rental sewa alat ukur perhari 

antara Asbidi Instrumen, Global surveys, DND Surveys, Bagja Niaga Teknik, dan 

Geo cipta niaga : 
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 Tabel 1.3 

Perbandingan harga rental sewa alat ukur perhari 

Asbidi Instrumen, Global Survey, dan DND Surveys, Bagja Niaga Teknik, 

Geo Cipta Niaga 

Sumber : Asbidi Instrumen, Global Survey, DND Surveys, Bagja Niaga Teknik, 

Geo Cipta Niaga 2019 

Dari perbandingan harga kelima perusahaan rental alat ukur tersebut, dapat 

dilihat Asbidi Instrumen memasang harga dibawah kompetitornya, dapat dilihat 

dari harga rental alat GPS RTK Asbidi Instrumen menawarkan harga Rp850.000 

perhari, sementara kompetitornya menawarkan lebih tinggi yaitu Rp.1.000.000, 

terpaut Rp.150.000. Lalu untuk alat ukur Total Station Asbidi Instumen 

menawarkan harga Rp.150.000 perhari, sementara kompetitornya menawarkan 

harga Rp.200.000, terpaut Rp.50.000. Sementara untuk alat ukur Waterpass 

Asbidi Instrumen menawarkan harga yang sama dengan kompetitor, yaitu 

Rp.50.000 perhari, dan terakhir untuk rental alat ukur Theodolite Asbidi 

instrumen kembali menawarkan  harga dibawah kompetitornya yaitu sebesar 

Asbidi 

Instrumen 

Global Surveys DND Surveys Bagja Niaga 

Teknik 

Geo Cipta 

Niaga 

Harga rental 

GPS RTK  

Rp. 850.000 

Harga rental 

GPS RTK  

Rp. 1.000.000 

Harga rental 

GPS RTK  

Rp. 1.000.000 

Harga Rental 

GPS RTK 

Rp.1.100.000 

Harga Rental 

GPS RTK 

Rp.1.250.000 

Harga rental 

Total Station  

Rp. 150.000 

Harga rental 

Total Station 

rp.200.000 

Harga rental 

Total station 

Rp. 200.000 

Harga rental 

Total Station 

Rp.250.000 

Harga rental 

Total Station 

Rp.250.000 

Harga rental 

Waterpass 

autolevel  

Rp. 50.000 

Harga rental 

Waterpass 

autolevel  

Rp. 50.000 

Harga rental 

Waterpass 

autolevel  

Rp. 50.000 

Harga rental 

Waterpass 

autolevel 

Rp.75.000 

Harga rental 

Waterpass 

autolevel 

Rp.75.000 

Harga rental 

digital 

theodolite Rp. 

80.000 

Harga rental 

digital 

theodolite  

Rp. 100.000 

Harga rental 

digital 

theodolite  

Rp. 100.000 

Harga rental 

digital 

Theodollite 

Rp.125.000 

Harga rental 

digital 

Theodollite 

Rp.125.000 
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Rp.80.000, sementara kompetitornya menawarkan harga Rp.100.000 terpaut 

Rp.20.000. Hal ini dilakukan Asbidi sebagai bentuk upaya untuk memberikan 

kesan/citra murah kepada pelanggannya. 

Citra perusahaan dapat dikatakan berbagai atribut yang dimiliki oleh 

perusahaan. Atribut yang dimaksud yaitu produk, harga, kualitas produk, dan 

kualitas pelayanan. Itulah Strategi yang dilakukan Asbidi Instrumen untuk 

membentuk citra di mata pelanggannya dengan memasang harga dibawah 

kompetitornya. Namun strategi dengan harga murah tidak langsung berhasil, hal 

ini terbukti dengan menurunnya tingkat rental sewa alat ukur di Asbidi Instrumen 

dari waktu ke waktu, berikut penulis sajikan data penurunan jumlah rental sewa 

periode 2019 

Tabel 1.4 

Data penurunan jumlah rental sewa alat ukur Asbidi Instrumen 

Tahun 2019 

Sumber : Asbidi Instrumen, 2019 

Bulan Jumlah sewa dan 

penjualan 

Keterangan 

Januari 87  

Febuari 85 -2 

Maret 86 +1 

April 79 -7 

Mei 80 +1 

Juni 77 -3 

Juli 78 +1 

Agustus 75 -3 

September 74 -1 

Oktober 70 -4 

November 69 -1 

Desember 65 -4 
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Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan adanya penurunan jumlah rental sewa alat 

ukur di Asbidi Instrumen dari waktu ke waktu, meskipun jika diperhatikan sekilas 

hanya penurunan kecil namun jika dilihat lebih dalam terdapat jenjang yang 

lumayan jauh jika dilihat perbandingan dari bulan januari (awal tahun) dan 

desember (akhir tahun), pada bulan januari Asbidi Instrumen mencatat terdapat 87 

rentalan, sementara pada bulan desember terhitung hanya 65 rentalan, turun 22, 

cukup drastis dan tentu sangat membahayakan bagi kelangsungan perusahaan jika 

dibiarkan begitu saja. hal ini berbanding terbalik dari yang diharapkan oleh Asbidi 

Instrumen, padahal dari segi harga Asbidi Instrumen mengungguli kompetitor-

kompetitornya. Selain mengalami penururan jumlah rental, Asbidi pun mengalami 

penurunan transaksi dalam periode 2019, berikut peneliti sajikan datanya : 

 

Gambar 1.2 

Data Transaksi Asbidi Instrumen periode 2019 

Sumber : Asbidi Instrumen 
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 Data transaksi Asbidi Instrumen mengalami penurunan pada periode tahun 

2019, pada awal bulan januari total Asbidi melakukan transaksi sebesar Rp. 

50.000.000, sementara di akhir tahun tepatnya bulan desember Asbidi total 

melakukan transaksi sebesar Rp.23.000.000, sangat jauh mengalami penurunan 

hampir lebih dari 50%. Tentu hal ini menjadi kekhawatiran bagi Asbidi Instrumen 

karena dalam jangka panjang jika hal ini dibiarkan akan berdampak pada 

kelangsungan perusahaan yang akan menyebabkan kebangkrutan 

Setelah ditelusuri lebih dalam ternyata terdapat keluhan pelanggan atas 

kualitas pelayanan yang diberikan Asbidi Instrumen, berikut peneliti sajikan 

datanya dalam tabel 1.5 

Tabel 1.5 

Data keluhan pelanggan Asbidi  Instrumen 

Tahun 2019 

No Jenis Keluhan Jumlah 

1 Alat ukur (Total Station) eror/hang 8 

2 Baterai alat ukur (Total Station) low 11 

3 Pelayanan kurang ramah (tidak menggunakan 

3s) 

22 

4 Karyawan lamban menanggapi keluhan 

pelanggan/kurang tanggap 

20 

5 Baterai alat ukur(GPS RTK) low 5 

6 Statip/stick/rambu rusak 20 

Total 83 

Sumber : Asbidi Instrumen, 2019 

    Menurut Tabel 1.5 menunjukkan adanya faktor yang menyebabkan penurunan 

jumlah rental karena kualitas pelayanannya kurang memuaskan pelanggan, hal ini 

dilihat dari data keluhan pelanggan sepanjang tahun 2019. Ada 6 jenis keluhan 

yang terjadi di Asbidi Instrumen sepanjang tahun 2019, yaitu alat eror sejumlah 8 
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kali, baterai alat ukur (Total Station) low sebanyak 11 kali, pelayanan kurang 

ramah sebanyak 22 kali, karyawan lamban dalam menanggapi keluhan sebanyak 

12 kali, baterai alat ukur (GPS RTK) low sebanyak 5 kali, dan atribut pendukung 

(statip/stick/rambu) rusak sebanyak 25, yang menyebabkan pelanggan ragu dalam 

menggunakan jasa rental Asbidi Instrumen sehingga terjadi jumlah penurunan 

rental dari waktu ke waktu. Banyaknya pengaduan keluhan yang dilakukan 

pelanggan Asbidi Instrumen tentu berdampak besar terhadap kepercayaan 

pelanggan terhadap Asbidi Instrumen yang menyebabkan pelanggan enggan 

datang kembali. Terkait penurunan jumlah rental maka penulis melakukan 

penelitian terdahulu dengan menyebarkan kuisioner kepada 30 responden 

pelanggan Asbidi Instrumen. Penelitian pendahuluan digunakan untuk melihat 

permasalahan yang ada secara spesifik tentang faktor-faktor apa saja yang 

mengakibatkan jumlah pelanggan mengalami penurunan. Penulis melakukan 

penelitian pendahuluan untuk mengetahui lebih jauh mengenai akibat ketidak 

puasan pelanggan dengan cara membagikan kuesioner kepada 30 responden 

pelanggan Asbidi Instrumen. Berikut ini hasil penelitian pendahuluan terkait 

kepuasan pelanggan pada Asbidi Instrumen 

Tabel 1.6 

Penelitian pendahuluan mengenai Kepuasan pelanggan Pengguna rental 

Asbidi Instrumen  

No Pernyataan Presentase Rata-

rata STS TS KS S SS 

1 Sangat puas 

dengan 

kualitas 

rental di 

Asbidi 

Instrumen 

6 14 7 2 1 2,27 
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No Pernyataan Presentase Rata-

rata STS TS KS S SS 

2 Sangat puas 

dengan 

pelayanan 

di Asbidi 

Instrumen 

6 12 9 3 0 2,30 

3 Biaya rental 

sebanding 

dengan 

kualitas alat 

rental yang 

didapat 

5 8 10 5 3 2,87 

4 Puas 

dengan 

konsistensi 

jasa rental 

dalam 

menanggapi 

keluhan 

pelanggan 

3 7 7 8 5 3,17 

5 Puas 

dengan 

kemampuan 

karyawan 

Asbidi 

Instrumen 

dalam 

memberikan 

pelayanan 

kepada 

pelanggan 

5 9 10 4 2 2,67 

Sumber : Hasil penelitian pendahuluan 

     Berdasarkan Tabel 1.6 hasil survei pendahuluan mengenai kepuasan pelanggan 

menunjukan bahwa tingkat kepuasan pelanggan rendah digambarkan pada 

pernyataan poin 1 dan 2. Pernyataan pertama yaitu sangat puas dengan Kualitas 

alat rental di Asbidi Instrumen terdapat 6 orang (20%) menyatakan sangat tidak 

setuju, 14 orang (46,67%) menyatakan tidak setuju, 7 orang (23,33%) menyatakan 

kurang setuju, 2 orang (6,67%) menyatakan setuju dan 1 orang (3,33%) 
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menyatakan sangat setuju, sehingga yang menjawab sangat tidak setuju, tidak 

setuju dan kurang setuju lebih banyak dibandingkan dengan yang menjawab 

setuju artinya bahwa pelanggan tidak puas dengan Kualitas alat rental di Asbidi 

Instrumen. Pernyataan kedua yaitu sangat puas dengan pelayanan yang ada pada 

Asbidi Instrumen, terdapat 6 orang (20%) yang menyatakan sangat tidak setuju 

serta 12 orang (40%) menyatakan tidak setuju, 9 orang (30%) menyatakan kurang 

setuju, 3 orang (10%) menyatakan setuju, sehingga yang menjawab sangat tidak 

setuju, tidak setuju dan kurang setuju lebih banyak dibandingkan dengan yang 

menjawab setuju dan sangat setuju, artinya bahwa pelanggan tidak sangat puas 

dengan pelayanan yang ada pada Asbidi Instrumen. Sehingga dengan ini peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan rendah atau pelanggan 

tidak puas, hal ini sesuai dengan data keluhan pelanggan pada Asbidi Instrumen di 

tahun 2019 pada Tabel 1.3. Hal tersebut menunjukan bahwa pelanggan masih 

belum sepenuhnya merasakan kepuasan dari apa yang di berikan Asbidi 

Instrumen kepada pelanggannya, dengan semua permasalahan hasil dari penelitian 

pendahulu dan keluhan-keluhan pelanggan, hal ini yang membuat penulis 

menentukan variabel Y kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening.    Dari 

hasil penelitian pendahuluan pada tabel 1.4 hal ini menunjukkan bahwa kepuasan 

pelanggan menjadi penyebab adanya penurunan jumlah pengguna jasa rental 

Asbidi Instrumen dengan rata-rata 2,56 yang dapat dinyatakan bahwa pelanggan 

kurang puas terhadap pelayanan Asbidi Instrumen. Pelanggan yang kurang puas 

akan berdampak pada kurangnya loyalitas terhadap perusahaan Asbidi Instrumen.  
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Rendahnya loyalitas pelanggan menyebabkan kerugian bagi perusahaan 

yang akan berdampak pada kehilangan pelanggannya, menjaga loyalitas 

pelanggan merupakan hal penting yang harus dipertahankan agar tetap setia dalam 

menggunakan produk baik barang ataupun jasa dari perusahaan tersebut. Untuk 

mengukur loyalitas pelanggan, banyak cara bisa dilakukan seperti memberikan 

kepuasan pelayanan dan banyak hal lainnya, untuk mengukur seberapa banyak 

pelanggan loyal dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari jumlah membership 

pelanggan perusahaan tersebut, berikut peneliti sajikan jumlah membership Asbidi 

Instrumen periode 2015-2020 dalam gamar 1. 

 

Gambar 1.3 

Jumlah Member Asbidi Instrumen 

Sumber : Asbidi Instrumen 

     Meskipun Asbidi Instrumen berdiri sejak tahun 2012, namun Asbidi mulai 

memberlakukan kartu member terhitung sejak tahun 2015 hingga sekarang, untuk 
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ukuran  perusahaan tentu jumlah pemilik membership Asbidi Instrumen amat 

sangat kecil. Terhitung pada tahun 2015 pemilik membership sebanyak 9 orang, 

dan terakhir pada tahun 2020 berjumlah 15 orang, dalam jangka 2015-2020 (5 

tahun) hanya bertambah 6 orang, jumlah yang amat sangat kecil, tentu hal ini bisa 

berdampak dari kurangnya citra perusahaan dan kualitas pelayanan yang diberikan 

Asbidi Instrumen sehingga berdampak pada rendahnya kepuasan pelanggan yang 

mempengaruhi kurangnya loyalitas pelanggan pada Asbidi Instrumen. Seperti 

yang dikatakan oleh Kotler dan Armstrong (2016:153) bahwa menjaga pelanggan 

tetap loyal masuk akal secara ekonomi. Pelanggan yang loyal akan menggunakan 

produk perusahaan lebih banyak dan dalam waktu yang lebih lama. Kehilangan 

pelanggan yang loyal berarti kehilangan aliran pendapatan akan pelanggan 

tersebut dimasa mendatang. Loyalitas merupakan hal penting bagi suatu usaha, 

karena loyalitas pelanggan merupakan kunci sukses suatu bisnis atau usaha untuk 

terus bertahan dan memepertahankan pelanggan yang loyal menjadi prioritas yang 

utama. Loyalitas pelanggan berpengaruhi terhadap perkembangan suatu 

perusahaan. Loyalitas ini merupakan komitmen pengguna terhadap suatu tempat 

yang didasarkan pada sikap positif yang tercermin dalam penggunaan secara 

berulang serta merekomendasikannya kepada kerabatnya. Mempertahankan 

loyalitas pelanggan berarti meningkatkan kinerja keuangan dan mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. 

   Asbidi Instrumen merupakan perusahaan segmented yang memiliki pelanggan 

dari organization user, karena itu berikut data instansi pemerintah maupun 
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perorangan yang melakuka rental di Asbidi Instrumen, berikut peneliti sajikan 

dalam tabel 1.7 

Tabel 1.7 

Data instansi pemerintah/swasta/perorangan pelanggan Asbidi Instrumen 

No  Instansi/swasta/perorangan 

1. Kemen PUPR (Pekerjaan umum dan 

Perumahan Republik Indonesia) 

2. PT Waskita Raya Persero 

3. PT Jasa Marga 

4. PT Adhi karya 

5. PT Wika (Wijaya Karya) Persero 

6.  Nuansa 

7. Colas Rail 

8. DND Surveys 

9. Bagja Niaga Tekhnik 

10. PT. Central International Property 

11. PT. Digdaya Karya Abadi 

12. PT. Visicon 

13. CV.Fazhar Bangun 

14. Perorangan  

                   Sumber : Asbidi Instrumen 

   Selama Asbidi Instrumen berdiri sejak 12 juli 2012, pelanggan Asbidi Instrumen 

terdiri dari bermacam-macam golongan, ada yang dari pihak instansi pemerintah, 

seperti kemetrian PUPR, ada dari swasta seperti Nuansa atau Colas Rail, ada juga 

dari perorangan, perorangan ini merupakan surveyor langsung yang memang 

menangani jasa pengukuran secara individu dan menangani proyek-proyek kecil 

seperti pembangunan rumah, masjid, perumahan swasta, lapangan, jembatan, dan 

lain sebagainya, lalu untuk DND Surveys dan Bagja Niaga Tekhnik merupakan 

pelanggan Asbidi Instrumen juga karena disaat perusahaan tersebut kekurangan 

supply alat ukur disaat permintaan melonjak perusahaan-perusahaan tersebut akan 
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mengecek ketersediaan alat ukur di Asbidi Instrumen. Untuk jumlah pelanggan 

terbanyak di tahun 2019 berikut peneliti sajikan dalam tabel 1.8 

Tabel 1.8 

Pemakai terbanyak jasa Asbidi Instrumen periode tahun 2019 

No  Instansi/swasta/perorangan Jumlah 

transaksi 

1. Kemen PUPR (Pekerjaan umum dan 

Perumahan Republik Indonesia) 

37 x 

2. PT Waskita Raya Persero 86 x 

3. PT Jasa Marga 75 x 

4. PT Adhi karya 97 x 

5. PT Wika (Wijaya Karya) Persero 76 x 

6.  Nuansa 63 x 

7. Colas Rail 72 x 

8. DND Surveys 93 x 

9. Bagja Niaga Tekhnik 95 x 

10. PT. Digdaya Karya Abadi 89 x 

11. Perorangan  142 x 

Total 925 

                    Sumber : Asbidi Instrumen 

      Jumlah pemakai jasa terbanyak Asbidi Instrumen selama tahun 2019 berasal 

dari perorangan dengan total jumlah transaksi sebanyak 142 kali dalam periode 

tahun 2019, hal ini menunjukan bahwa rata-rata pelanggan Asbidi Instrumen 

berasal dari perseorangan walaupun ada juga yang berasal dari PT ataupun 

kedinasan. Data ini juga menunjukan banyaknya pemakai jasa Asbidi Instrumen 

periode tahun 2019 yang membuktikan loyalitas pelanggan pada Asbidi Instrumen 

berasal dari perseorangan. 

    Loyalitas pelanggan diukur dengan menggunakan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat loyalitas menurut Kotler & Keller yaitu kesetiaan terhadap 

pembelian produk, ketahanan terhadap pengaruh negatif terhadap perusahaan, 

mereferensikan secara total esensi perusahaan. Ketiga faktor tersebut digunakan 
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peneliti dalam melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui tingkat 

loyalitas pelanggan. Berikut peneliti sajikan hasil penelitian pendahuluan 

mengenai loyalitas pelanggan : 

Tabel 1.9 

Penelitian Pendahuluan mengenai Loyalitas pelanggan Pengguna rental 

Asbidi Instrumen  

Sumber : Hasil penelitian pendahuluan 

Berdasarkan Tabel 1.5 hasil penelitian pendahuluan menunjukan bahwa 

tingkat loyalitas pelanggan Asbidi Instrumen rendah dilihat pada pernyataan poin 

1 dan 5. Pernyataan pertama yaitu merekomendasikan Asbidi Instrumen kepada 

orang lain, terdapat terdapat 2 orang (6,67%) menyatakan sangat tidak setuju, 12 

orang (40%) tidak setuju, 6 orang (20%) yang menyatakan kurang setuju, serta 5 

orang (16,67%) menyatakan setuju dan 5 orang (16,67%) menyatakan sangat 

No Pernyataan Presentase Rata-

rata STS TS KS S SS 

1 Merekomendasikan 

Asbidi Instrumen 

kepada orang lain 

2 12 6 5 5 2,97 

2 Tetap melakukan 

jasa rental alat ukur 

di Asbidi 

Instrumen 

meskipun ada 

stigma negatif 

mengenai 

perusahaan 

3 7 12 6 2 3,00 

3 Melakukan rental 

alat ukur jenis 

apapun di Asbidi 

Instrumen 

2 5 8 9 6 3,40 

4 Tidak akan beralih 

ke rental alat ukur 

lain selain Asbidi 

Instrumen 

3 4 8 12 3 3,27 

5 Datang kembali ke 

Asbidi Instrumen 

0 9 17 4 0 2,83 
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setuju, sehingga yang menjawab tidak setuju dan kurang setuju lebih banyak 

dibandingkan dengan yang menjawab setuju sehingga yang menjawab sangat 

tidak setuju, artinya bahwa pelanggan tidak merekomendasikan Asbidi Instrumen 

kepada orang lain. Lalu Pernyataan poin  lima yaitu datang kembali untuk 

menggunakan jasa rental Asbidi Instrumen, terdapat 9 orang (30%) yang 

menyatakan tidak setuju serta 17 orang (56,67%) menyatakan kurang setuju dan 4 

orang (13,33%) menyatakan setuju, sehingga yang menjawab tidak setuju dan 

kurang setuju lebih banyak dibandingkan dengan yang menjawab setuju sehingga 

yang menjawab sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju lebih banyak 

dibandingkan dengan yang menjawab setuju dan sangat setuju, artinya bahwa 

pelanggan tidak datang kembali Asbidi Instrumen. Maka dengan ini penulis dapat 

menyimpulkan bahwa tingkat loyalitas pelanggan rendah atau tidak loyal terhadap 

perusahaan. Hal ini sesuai dengan menurunnya data rentalan alat ukur pada tabel 

1.2 dimana data tersebut menunjukan fluktuatif namun cenderung kepada 

penurunan dan diduga penurunan tersebut disebabkan oleh tingkat loyalitas 

pelanggan rendah yang kemudian diperkuat dengan hasil penelitian pendahuluan 

yang menyatakan bahwa pelanggan tidak merekomendasikan Asbidi Instrumen 

kepada orang lain dan tidak datang kembali ke Asbidi Instrumen untuk 

menggunakan jasanya.  

Loyalitas pelanggan erat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi ekspektasi dan memuaskan pelanggan. Pelanggan yang terpenuhi 

ekspektasinya memiliki potensi untuk menjadi loyal terhadap perusahaan, dengan 

harapan melakukan pembelian ulang dimasa yang akan datang. Kepuasan 
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pelanggan merupakan faktor penting dalam sebuah bisnis karena jika pelanggan 

merasa puas maka secara langsung akan memberikan respon yang positif terhadap 

perusahaan. Kepuasan ditandai dengan rasa senang, begitu pula sebaliknya apabila 

pelanggan merasa kecewa maka dapat dikatakan bahwa pelanggan tersebut tidak 

puas. Selain itu, banyaknya pelanggan yang mengeluh juga menandakan bahwa 

pelanggan tersebut merasa tidak puas. Keluhan dijadikan sebagai salah satu alat 

untuk mengukur seberapa besar kepuasan.  

Menurut Kotler dan Amstrong (2018:77) bauran pemasaran merupakan 

“The set of tactical marketing tools product, price, place and promotion that the 

firm blends to produce the response it wants in the target market”. 

 Marketing mix (bauran pemasaran) mencakup hal pokok dan dapat 

dikontrol oleh perusahaan yang meliputi Product (produk), Price (harga), Place 

(tempat), dan Promotion (promosi). Dalam pemasaran jasa ada elemen-elemen 

lain yang bisa dikontrol dan dikoordinasikan untuk keperluan komunikasi dan 

memuaskan pelanggan jasa meliputi, People (orang), Physical evidence (sarana 

fisik), Process (proses) Sehingga bauran pemasaran menjadi 7P. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa bauran pemasaran 

(marketing mix) merupakan serangkaian kegiatan alat pemasaran yang saling 

terkait, diorganisir dengan tepat yang dikuasai dan digunakan oleh perusahaan 

untuk mencapai tujuan pemasaran pada pasar sasaran sekaligus memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga dapat mencapai kepuasan 

pelanggan. 
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Menurut Sumawardani, Pmaria M Minarsih dan M Mukeri Warso (2016) 

dalam penelitianya mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan 

pelanggan, maka akan mendatangkan keuntungan yang semakin besar bagi 

perusahaan, dan melalui bauran pemasaran dapat memberikan pengaruh yang kuat 

terhadap kepuasan atau ketidak puasan seorang pelanggan, Selanjutnya 

berdasarkan penelitian yang dilakukan Kustania Probosuci, Panji Deoranto, Imam 

Santoso (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa secara simultan 

bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat, promosi, proses, orang 

dan bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan terhadap 

perusahaan. Melalui teori Kotler dan amstrong serta kedua penelitian terdahulu 

tersebut dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran jasa dapat mempengaruhi 

kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Bauran pemasaran jasa merupakan 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mengkomunikasikan produk 

atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen potensial dalam rangka 

pencapaian tujuan pemasarannya disuatu pasar sasaran. Setelah mengetahui 

beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Berdasarkan hal 

tersebut, dengan ini peneliti melakukan penelitian pendahuluan yaitu dengan cara 

membagikan kuesioner kepada 30 responden. Berikut ini hasil penelitian 

pendahuluan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan :  

Tabel 1.10 

Penelitian Pendahuluan Terkait Pengguna rental Asbidi Instrumen 

 

No Variabel Pernyataan Presentase penilaian Rata-

rata STS TS KS S SS 

1 Produk Produk yang di 

rentalkan di 

Asbidi 

- 4 6 12 8 3,80 
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No Variabel Pernyataan Presentase penilaian Rata-

rata STS TS KS S SS 

Instrumen 

sesuai dengan 

kebutuhan 

pelanggan 

Produk yang di 

rentalkan 

Asbidi 

Instrumen 

beragam dan 

banyak pilihan 

- 2 7 15 6 3,83 

Asbidi 

Instrumen 

merentalkan 

produk-produk 

alat ukur yang 

berkualitas 

2 4 10 8 6 3,40 

2 Harga Harga yang 

ditawarkan 

Asbidi 

Instrumen 

dapat bersaing 

dengan 

competitor 

- 4 12 10 4 3,47 

Harga yang 

ditawarkan 

Asbidi 

Instrumen 

terjangkau 

- 7 11 10 2 3,23 

Harga yang 

ditawarkan 

Asbidi 

Instrumen 

sesuai dengan 

kualitas yang 

didapatkan 

pelanggan 

1 7 9 7 6 3,33 

3 Tempat Asbidi 

Instrumen 

mempunyai 

tempat yang 

nyaman 

- - 4 12 14 4,33 

Lokasi Asbidi 

Instrumen 

mudah di 

- - 5 9 16 4,37 
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No Variabel Pernyataan Presentase penilaian Rata-

rata STS TS KS S SS 

akses/strategies 

Asbidi 

Instrumen 

mempunyai 

lahan parkir 

yang cukup 

luas 

- - 4 12 14 4,33 

4 Promosi Asbidi 

Instrumen 

melakukan 

promosi pada 

media cetak, 

media social, 

dan lainnya 

4 4 9 8 5 3,20 

Asbidi 

Instrumen 

memberikan 

potongan harga 

ada saat ada 

event tertentu 

- 5 6 9 10 3,80 

Pemasaran 

langsung yang 

dilakukan 

Asbidi 

Instrumen 

membuat saya 

merasakan 

keberadaannya 

4 6 12 8 - 2,80 

5 Citra 

Perusahaan 

Citra 

perusahaan 

Asbidi 

Instrumen 

paling baik di 

banding 

kompetitornya 

5 8 9 6 2 2,73 

 Asbidi 

Instrumen 

merupakan 

usaha rental 

alat ukur 

topografi yang 

berkompetensi 

tinggi  

7 9 7 4 3 2,57 

Asbidi 5 8 9 6 2 2,73 
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No Variabel Pernyataan Presentase penilaian Rata-

rata STS TS KS S SS 

Instrumen 

merupakan 

usaha rental 

alat ukur 

topografi yang 

berkualitas 

tinggi 

6 Kualitas 

Pelayanan 

Asbidi 

Instrumen 

mempunyai 

karyawan yang 

ramah dan 

sopan  

9 12 8 2 - 2,17 

Karyawan di 

Asbidi 

Instrumen 

cepat tanggap 

7 12 9 2 - 2,20 

Kualitas 

pelayanan di 

Asbidi 

Instrumen 

sangat baik 

8 10 8 4 - 2,27 

7 Lingkungan 

Fisik 

Asbidi 

Instrumen 

memberikan 

fasilitas tunggu 

yang baik dan 

nyaman 

- - 4 12 14 4,33 

Kebersihan di 

Asbidi 

Instrumen 

terjaga dengan 

baik 

- 1 7 12 10 4,03 

Asbidi 

Instrumen 

memiliki alat 

ukur yang 

terawat dengan 

baik  

2 4 12 8 4 3,27 

Sumber : Penelitian pendahulu 

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa ada beberapa masalah yang terjadi sehingga 

mempengaruhi kepuasan pelanggan Asbidi Instrumen. Berdasarkan hasil survei 
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pendahuluan yang dilakukan peneliti mengenai bauran pemasaran jasa, diperoleh 

informasi bahwa terdapat 2 (dua) faktor dominan dari 7 (tujuh) faktor yang 

mempengaruhi ketidak puasan pelanggan dan loyalitas pelanggan Asbidi 

Instrumen yaitu pada faktor citra perusahaan dan kualitas pelayanan. Citra 

perusahaan memiliki hasil rendah, pada pernyataan pertama yaitu Citra 

perusahaan Asbidi Instrumen paling baik dibandingkan perusahaan rental alat 

ukur topografi lainnya dengan hasil jawaban dari 30 responden terdapat 5 orang 

(16,67%) menyatakan sangat tidak setuju, 8 orang (26,67%) tidak setuju, 9 orang 

(30%) kurang setuju, 6 orang (20%) menyatakan setuju dan 2 orang (6,67%) 

menyatakan sangat setuju, artinya citra perusahaan Asbidi Instrumen tidak baik 

dibanding dengan perusahaan rental alat ukur topografi lainnya. Pernyataan 

berikutnya yaitu Asbidi Instrumen adalah perusahaan rental alat ukur topografi 

yang memiliki kualitas yang baik dengan hasil jawaban dari 30 responden  , 

terdapat 7 orang (23,33%) menyatakan sangat tidak setuju, 9 orang (30%) tidak 

setuju, 7 orang (23,33) kurang setuju, 4 orang (13,33%) setuju dan 3 orang (10%) 

menyatakan sangat setuju artinya Asbidi Instrumen memiliki kualitas pelayanan 

yang tidak baik. Citra perusahaan merupakan faktor yang dianggap penting yang 

nantinya akan digunakan untuk mengatasi adanya gap yang muncul dalam 

hubungan antara kualitas pelayanan yang dirasakan, kepuasan pelanggan dan 

loyalitas pelanggan (Liat, Mansori, & Huei, 2014). Citra perusahaan dapat 

dikembangkan sebagai suatu niat yang secara tidak langsung muncul dipikiran 

pelanggan dalam hal keinginan untuk merekomendasikan perusahaan kepada 

orang lain karena muncul adanya kepuasan sehingga akan melakukan pembelian 
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kembali dan juga menunjukan adanya kesetiaan dengan melakukan pembelian 

berulang. Plewa et al di Aspizain (2016) berpendapat, citra perusahaan berdampak 

positif dan signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pernyataan 

tersebut diperkuat kembali dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jihan 

Nafisa, I Made Sukresna (2018:9) yang menyatakan adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara citra perusahaan terhadap kepuasan pelanggan. Citra perusahaan 

yang baik merupakan perangkat yang kuat, bukan hanya untuk menarik pelanggan 

dalam memilih barang atau jasa dari suatu perusahaan, akan tetapi dapat 

memperbaiki sikap dan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan tersebut. 

Penempatan citra perusahaan dibenak pelanggan harus dilakukan secara terus-

menerus agar citra perusahaan yang tercipta tetap kuat dan dapat diterima secara 

positif.  

Pada faktor kualitas pelayanan dapat dilihat pada pernyataan pertama yaitu 

Asbidi Instrumen mempunyai karyawan yang ramah dan sopan dengan hasil 

jawaban dari 30 responden terdapat 7 orang (23,33%) sangat tidak setuju, 12 

orang (40%) tidak setuju, 9 orang (30%) yang menyatakan kurang setuju dan 

hanya 2 orang (6,67%) yang menyatakan setuju, sehingga yang menjawab sangat 

tidak setuju, tidak setuju dan kurang setuju lebih banyak dibandingkan dengan 

yang menjawab setuju artinya bahwa Asbidi Instrumen tidak mempunyai 

karyawan yang ramah dan sopan. Pernyataan kedua yaitu Asbidi Instrumen 

memiliki pelayanan yang cepat dalam menanggapi pesanan konsumen dengan 

hasil jawaban dari 30 orang responden terdapat 8 orang (26,67%) yang 

menyatakan sangat tidak setuju, 10 orang (33,33%) menyatakan tidak setuju, 8 
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orang (33,33%) menyatakan kurang setuju, dan hanya 4 orang (13,33%) 

menyatakan setuju, sehingga yang menjawab sangat tidak setuju, tidak setuju dan 

kurang setuju lebih banyak dibandingkan dengan yang menjawab setuju artinya 

bahwa Asbidi Instrumen tidak memiliki pelayanan yang cepat dalam menanggapi 

pesanan konsumen. Selanjutnya pada pernyataan ketiga yaitu Kualitas pelayanan 

pada Asbidi Instrumen sangat baik dengan hasil jawaban dari 30 responden 

terdapat 9 orang (30%) menyatakan sangat tidak setuju, 12 orang (40%) 

menyatakan tidak setuju, 8 orang (26,67%) menyatakan kurang setuju dan hanya 2 

orang (6,67%) yang menyatakan setuju, sehingga yang menjawab sangat tidak 

setuju, tidak setuju dan kurang setuju lebih banyak dibandingkan dengan yang 

menjawab setuju artinya bahwa Kualitas pelayanan pada Asbidi Instrumen tidak 

baik. Kualitas Pelayanan merupakan unsur utama yang ditawarkan perusahaan 

dalam bisnis jasa kepada konsumennya. Pelayanan dalam usaha sangatlah penting 

dalam melayani pelanggan, keberhasilan suatu usaha sangatlah tergantung kepada 

pelayanan yang dilakukan oleh para karyawan itu sendiri. Pernyataan ini diperkuat 

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Candy (2016) yang menyatakan 

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Hal ini berarti jika kulitas pelayanan yang ada pada suatu usaha naik, 

maka kepuasan pelanggan juga akan mengalami peningkatan. Kualitas pelayanan 

yang diberikan perusahaan semestinya melebihi harapan yang diharapkan oleh 

pelanggan sehingga dapat mempermudah pelanggan dalam menggunakan jasa, 

banyak pelanggan yang beralih ke perusahaan lain untuk menggunakan jasa 

karena kualitas pelayanan yang lebih baik. Ini disebabkan karena kurangnya 
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standar kualitas pelayanan Asbidi Instrumen kurang responsif. Sehingga 

berpengaruh terhadap kualitas pelayanan secara keseluruhan. 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, Terdapat 

2 (dua) faktor dominan yang mempengaruhi kepuasan yaitu citra perusahaan dan 

kualitas pelayanan. Menilai citra perusahaan dan kualitas pelayanan yang 

dirasakan belum memenuhi dan sesuai dengan yang diharapan pelanggan. Hal 

tersebut mengakibatkan menurunnya kepuasan Pelanggan dengan pendapat 

responden melalui kuesioner yang disebarkan semankin menguatkan faktor-faktor 

yang dikeluhkan. Citra perusahaan yang tidak sesuai harapan dan kenyataan akan 

menurunkan kepuasan pelanggan, begitupun Kualitas pelayanan yang tidak sesuai 

kenyataan dengan harapan akan menimbulkan rasa kurang puas atau bahkan tidak 

puas, ketika konsumen merasa tidak puas maka akan menimbulkan kemungkinan 

pelanggan beralih kepada perusahaan lain, hal ini lah yang membuat penulis 

menentukan citra perusahaan (X1) dan kualitas pelayanan (X2) sebagai variabel 

indevenden dalam penelitian ini yang memberikan pengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan.  

Kepuasan pelanggan merupakan hal yang penting serta menjadi perhatian 

untuk setiap perusahaan. Kepuasan konsumen yang penting tersebut dalam 

penggunaan sebuah produk baik barang atau jasa dapat memberikan dampak 

jangka panjang bagi perusahaan (baik perusahaan besar, menengah dan kecil) 

kemungkinan mereka akan menjadi pelanggan yang loyal terhadap produk atau 

jasa yang ditawarkan perusahaan dengan terus menerus melakukan pembelian 

ulang dan merekomendasikan produk baik berupa barang atau jasa yang 
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ditawarkan kepada orang-orang disekitarnya yang akan menimbulkan keuntungan 

bagi perusahaan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Hilman Ardianta Putra (2017:6) yang menyatakan variabel 

kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila konsumen tersebut 

mendapatkan kepuasan dari perusahaan maka akan menciptakan loyalitas. 

Berdasarkan teori diatas, citra perusahan dan kualitas pelayanan memiliki 

pengaruh dalam meningkatkan atau menurunkan kepuasan pelanggan perusahaan 

yang akhirnya akan berdampak pada loyalitas pelanggan tersebut apakah akan 

loyal dengan tetap menggunakan produk atau jasa perusahaan tersebut, atau justru 

beralih kepada perusahaan lain. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian 

yang dilakukan Rahmat Muqoddim, et al pada Syifa Printing Pangkalpinang 

(2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa secara simultan Kualitas 

pelayanan, marketing mix ( produk, harga, tempat, promosi, proses, orang dan 

bukti fisik ) secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan 

loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan penjelasan dari teori dan fenomena permasalahan pada Asbidi 

Instrumen yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menjadikan permasalahan yang terjadi sebagai topik 

pada penelitian yang akan dibahas dan menyajikannya dalam suatu karya ilmiah 

yang berupa skripsi dengan judul “PENGARUH CITRA PERUSAHAAN DAN 

KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN 

MELALUI KEPUASAN PELANGGAN PADA ASBIDI INSTRUMEN ”. 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, dengan ini 

peneliti membuat identifikasi masalah dan rumusan masalah mengenai citra 

perusahaan, kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. 

Identifikasi masalah terssebut diperoleh dari latar belakang penelitian yang 

peneliti lakukan, dan rumusan masalah menggambarkan permasalahan yang ada 

serta yang akan diteliti oleh peneliti di dalam penelitian ini, dimana nantinya akan 

dijawab dalam penelitian ini. 

 
1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan diatas, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Terjadi penurunan rental alat topografi Asbidi Instrumen dalam periode 

januari-desember 2019. 

2. Terjadi penurunan transaksi yang dilakukan Asbidi Instrumen dalam 

periode 2019. 

3. Rendahnya citra perusahaan pada Asbidi Instrumen. 

4. Pelayanan staf Asbidi Instrumen kurang baik dan ramah. 

5. Staf Asbidi Instrumen tidak menerapkan 3s (senyum, sapa, salam). 

6. Karyawan Asbidi Instrumen tidak cepat tanggap dalam melayani 

pelanggan. 
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7. Terdapat keluhan pelanggan mengenai layanan yang diberikan staf 

Asbidi Instrumen. 

8. Terdapat keluhan pelanggan terhadap kualitas/performa Alat ukur 

Asbidi Instrumen. 

9. Terdapat ketidakpuasan pelanggan setelah menggunakan jasa Asbidi 

Instrumen. 

10. Rendahnya pertumbuhan pemilik membership di Asbidi Instrumen. 

11. Tidak terdapat rasa loyal pelanggan terhadap Asbidi Instrumen. 

 
1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan 

yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggapan pelanggan mengenai citra perusahaan pada Asbidi 

Instrumen. 

2. Bagaimana tanggapan pelanggan mengenai kualitas pelayanan pada Asbidi 

Instrumen. 

3. Bagaimana tanggapan pelanggan mengenai kepuasan yang diberikan oleh 

Asbidi Instrumen. 

4. Bagaimana tanggapan pelanggan mengenai loyalitas pelanggan pada 

Asbidi Instrumen. 
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5. Seberapa besar pengaruh citra perusahaan terhadap kepuasan pelanggan.  

6. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 

7. Seberapa besar pengaruh citra perusahaan terhadap loyalitas pelanggan. 

8. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. 

9. Seberapa besar pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

10. Seberapa besar pengaruh citra perusahaan dan kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan Asbidi Instrumen 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian adalah mendapatkan suatu 

rumusan hasil penelitian diantaranya adalah untuk mengkaji dan menganalisis : 

1. Tanggapan pelanggan mengenai citra perusahaan Asbidi Instrumen. 

2. Tanggapan pelanggan mengenai kualitas pelayanan pada Asbidi 

Instrumen.  

3. Tanggapan pelanggan mengenai kepuasan pada Asbidi Instrumen. 

4. Tanggapan tentang mengenai loyalitas pada Asbidi Instrumen. 

5. Besarnya pengaruh citra perusahaan terhadap kepuasan pelanggan. 

6. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan. 
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7. Besarnya pengaruh citra perusahaan terhadap loyalitas pelanggan. 

8. Besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. 

9. Besarnya pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. 

10. Besarnya pengaruh citra perusahaan dan kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan Asbidi Instrumen. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan, terutama yang berhubungan dengan citra perusahaan 

dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas melalui kepuasan pelanggan. Penelitian 

ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis. 

 
1.4.1 Kegunaan Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai ilmu manajemen pemasaran khususnya variabel citra perusahaan 

yang telah didapatkan di bangku perkuliahan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai ilmu manajemen pemasaran khususnya variabel kualitas 

pelayanan yang telah didapatkan di bangku perkuliahan. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai ilmu manajemen pemasaran khususnya variabel kepuasan 

pelanggan yang telah didapatkan di bangku perkuliahan. 



33 
 

4. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai ilmu manajemen pemasaran khususnya variabel loyalitas 

pelanggan yang telah didapatkan di bangku perkuliahan. 

5. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian ilmu yang berguna sebagai 

rujukan, referensi, dan menjadi bahan informasi bagi penelitian lain. 

 
1.4.2 Kegunaan Praktis 

1. Bagi penulis 

a. Peneliti mendapatkan pengalaman langsung dalam manajemen 

pemasaran pada bidang jasa dan lebih mengetahui tentang 

pengaruh citra perusahaan dan kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas melalui kepuasan pelanggan.  

b. Peneliti memperoleh pengalaman tentang penelitian dan 

pengembangan wawasan kemampuan akademik dalam bidang 

manajemen pemasaran.  

c. Peneliti dapat mengetahui bagaimana tanggapan pelanggan 

mengenai pengaruh citra perusahaan dan kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas melalui kepuasan pelanggan. 

2. Bagi perusahaan  

a. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

memenuhi harapan pelanggan.  
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

meningkatkan loyalitas pelanggan.  

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

meningkatkan kepuasan pelanggan.  

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

mengoptimalkan kualitas pelayanan.  

e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

meningkatkan citra perusahaan.  

3. Bagi pihak lain 

a. Membantu pembaca untuk mengetahui dan mengerti pengaruh 

citra perusahaan dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas melalui 

kepuasan pelanggan. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi atau bahan 

referensi untuk para pembaca yang akan mengadakan penelitian 

pada bidang sejenis. 

 

 


