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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sarana transportasi muncul sebagai kebutuhan yang tidak dapat lepas dari 

kehidupan manusia sejak dahulu, maka kini diperlukannya sarana transportasi 

yang memenuhi syarat dengan memiliki kenyaman dan keamanan terbaik. 

Kondisi yang terjadi saat ini adalah meningkatnya permintaan jasa transportasi 

yang semakin lama semakin di butuhkan masyarakat. Oleh karena itu banyak 

bermunculan perusahaan jasa transportasi yang menawarkan kemudahan dan 

kenyaman bagi masyarakat. Perusahaan tersebut bersaing untuk memberikan 

pelayanan terbaik pada pelanggannya.  

 Masyarakat tidak semua menggunakan atau memiliki kendaraan pribadi 

untuk penggunaan kesehariannya, alternatif lain yang digunakan sebagian 

masyarakat salah satunya dengan menggunakan jasa transportasi seperti shuttle. 

Shuttle merupakan alat transportasi point to point, atau dari tempat ke tempat, 

dimana hanya memberangkatkan dan menurunkan penumpang di tempat tertentu 

saja. Shuttle dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai salah satu sarana 

transportasi yang memiliki kenyamanan dan memberi kemudahan bagi para 

penggunanya di bandingkan dengan transportasi umum lainnya.  

 Persaingan yang ada dalam dunia bisnis mendorong perusahaan untuk 

menciptakan pemikiran-pemikiran baru mengenai cara mendapatkan pelanggan 

namun hal yang lebih efektif dilakukan oleh perusahaan adalah dengan 
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mempertahankan pelanggannya. Retensi pelanggan (Customer Retention) 

merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kinerja sumberdaya perusahaan 

guna mempertahankan pelanggan. Mempertahankan pelanggan merupakan hal 

yang baik dilakukan oleh perusahan, dibanding dengan menarik pelanggan yang 

baru. Karena jika perusahaan mengesampingkan itu, hal yang memungkinkan 

terjadi adalah terjadinya perpindahan konsumen ke perusahaan yang lain. Dengan 

melakukan beberapa strategi dalam mempertahankan pelanggan, konsumen akan 

memiliki kesetiaan menggunakan jasa perusahaan tersebut secara terus menerus 

dalam jangka waktu yang lama. Keuntungannya apabila perusahaan mampu 

menciptakan Retensi pelanggan (customer retention), maka untuk mencapai 

profitabilitas yang tinggi akan mudah dicapai oleh perusahaan tersebut (Nurfaozi, 

2010). Tidak heran beberapa perusahaan berusaha mengelola dan 

mempertahankan pelanggan dengan menciptakan kepuasan pada pelanggannya. 

Persaingan bisnis yang ketat serta berbagai penjual produk dan jasa yang 

semakin beragam, menjadi salah satu hal yang harus di pikirkan oleh perusahaan 

untuk membuat strategi dalam bersaing. Salah satunya perusahaan dapat 

menciptakan kepuasan pelanggan (customer satisfaction), dengan tujuan 

pelanggan  menggunakan produk/jasa suatu perusahaan secara berulang karena 

kepuasan yang di dapatkan dari perusahaan itu. Kepuasan pelanggan akan timbul 

pada diri pelanggan jika harapan dan keinginan pelanggan itu dapat terpenuhi oleh 

perusahaan. Pelanggan tersebut akan memberi penilaian terhadap produk atau jasa 

yang digunakannya, dengan mengukur kesesuaian harapan pelanggan dengan 

perusahaan. Dengan menciptakan kepuasan pada pelanggan secara tidak langsung 
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akan menambah nilai positif bagi perusahaan, efeknya jika pelanggan sudah 

merasa puas dengan perusahaan maka kepercayaan pelanggan untuk 

menggunakan kembali merek tersebut akan meningkat.  

 Kepercayaan terhadap suatu merek atau brand adalah sikap yang akan 

muncul dari konsumen sebagai respon positif terhadap suatu merek perusahaan. 

Kepercayaan dibentuk oleh keyakinan dimana perusahaan memberikan harapan-

harapan yang diyakini baik oleh pelanggan. Kepercayaan dianggap sebagai hal 

yang paling penting guna membangun dan memelihara hubungan dengan 

konsumen dalam jangka panjang. Adanya kepercayaan dapat timbul karna 

kepuasan pelanggan terhadap perusahaan, dimana pelanggan mendapatkan apa 

yang diharapkan dari perusahaan tersebut. 

 CV.Global Mandiri Wisata adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa perjalanan yang meliputi perjalanan udara, darat dan laut. Global 

Mandiri Wisata Berdiri sejak 11 Agustus 2015 dengan nomor  Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP) 1005000435 dan nomor Surat Izin Usaha Pedangan (SIUP) 

503/16/PK/1/DPMPTSP/2017. Perusahaan Global Mandiri Wisata merupakan 

salah satu perusahaan jasa parawisata di sukabumi yang menawarkan jasa Tours 

& Travel, Penjualan tiket pesawat (Online), Perjalanan Wisata Dalam dan Luar 

Negeri, Hotel Reservation, Rental Car, Shuttle dll. 

 Berdasarkan hasil penjajagan peneliti dengan melakukan observasi pada 

konsumen CV.Global Mandiri Wisata ditemukan permasalahan pada retensi 

pelanggan dimana tidak ada ikatan struktural yang terjalin antara perusahaan 
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dengan konsumen. Hal ini dapat dilihat dari tabel pengguna jasa CV. Global 

Mandiri Wisata : 

Tabel 1.1 Pengguna Jasa Shuttel CV. Global Mandiri Wisata Kota 

Sukabumi 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Global Mandiri Wisata 2018 

  Berdasarkan data tersebut menunjukan adanya penurunan jumlah 

pelanggan pengguna jasa shuttle Global Mandiri Wisata. Peneliti menduga 

penurunan pada data tersebut disebabkan karena konsumen sering mendapati 

permasalahan perubahan jam keberangkatan shuttle yang tidak sesuai dengan 

pemesanan awal. Sehingga konsumen tidak lagi menggunakan jasa shuttle 

perusahaan. Penyebab lain timbul karena tidak adanya kepuasan pelanggan, 

berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan konsumen. Konsumen merasakan 

perusahaan tidak memberikan pelayanan secara maksimal dan sikap perusahaan 

yang kurang cepat dalam menanggapi keluhan konsumen. Permasalahan lain 

timbul dari kepercayaan konsumen terhadap merek perusahaan yang masih 

kurang, karena perusahaan CV. Global Mandiri Wisata ini merupakan perusahaan 

yang baru berdiri selama tiga tahun dan banyaknya pelaku bisnis yang sama yang 

memiliki keunggulan lebih baik di bandingkan CV. Global Mandiri Wisata. 

No Bulan Jumlah Konsumen 

1 Februari 242 

2 Maret 100 

3 April 221 

4 Mei 140 

5 Juni 44 

6 Juli 174 

7 Agustus 134 

8 September 22 

Jumlah 1.077 
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Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan menarik judul “Analisis Kepuasan Pelanggan dan 

Kepercayaan Merek Untuk Meningkatkan Retensi Pelanggan Pada Pengguna 

Shuttle CV. Global Mandiri Wisata Kota Sukabumi” 

1.2  Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat 

diidentifikasikan bahwa permasalahan ada pada retensi pelanggan. Dimana tidak 

ada ikatan struktural yang terjalin antara perusahaan dengan konsumen. 

Konsumen mendapati permasalahan, dimana sering kali mendapat perubahan jam 

keberangkatan shuttle yang tidak sesuai dengan pemesanan awal. Dari ketidak 

puasan yang dirasakan, konsumen tidak lagi menggunakan jasa shuttle 

perusahaan. Serta penulis menduga penyebab lain karena tidak adanya kepuasan 

pelanggan, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan konsumen. Konsumen 

merasakan perusahaan tidak memberikan pelayanan secara maksimal dan sikap 

perusahaan yang kurang cepat dalam menanggapi keluhan konsumen. 

Permasalahan lain timbul dari kepercayaan konsumen terhadap merek perusahaan 

yang masih kurang, karena perusahaan CV. Global Mandiri Wisata ini merupakan 

perusahaan yang baru berdiri selama tiga tahun. 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1.2.2.1 Bagaimana Gambaran Kepuasan Pelangan, Kepercayaan Merek dan 

Retensi Pelanggan pada CV.Global Mandiri Wisata Kota Sukabumi ? 

1.2.2.2 Bagaimana Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Retensi Pelanggan 

Pada CV.Global Mandiri Wisata Kota Sukabumi ? 

1.2.2.3 Bagaimana Pengaruh Kepercayaan Merek Terhadap Retensi Pelanggan 

Pada CV. Global Mandiri Wisata Kota Sukabumi ? 

1.2.2.4  Bagaimana Pengaruh Kepuasan Pelanggan dan Kepercayaan Merek 

Terhadap Retensi Pelanggan pada CV. Global Mandiri Wisata Kota 

Sukabumi ? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.1.1 Untuk Mengetahui Gambaran Kepuasan Pelanggan, Kepercayaan Merek 

dan Retensi Pelanggan pada CV. Global Mandiri Wisata Kota Sukabumi. 

1.3.1.2 Untuk Mengetahui Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Retensi 

Pelanggan pada CV. Global Mandiri Wisata Kota Sukabumi. 

1.3.1.3 Untuk Mengetahui Pengaruh Kepercayaan Merek Terhadap Retensi 

Pelanggan pada CV. Global Mandiri Wisata Kota Sukabumi. 
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1.3.1.4 Untuk Mengetahui Pengaruh Kepuasan Pelanggan dan Kepercayaan 

Merek Terhadap Retensi Pelanggan pada CV. Global Mandiri Wisata Kota 

Sukabumi. 

1.3.2  Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, serta 

memberikan kontribusi berupa pemikiran, pengetahuan, gambaran, dan sebagai 

bahan informai dalam bidang manajemen pemasaran terutama yang berfokus pada 

pembahasan kepuasan pelanggan dan kepercayaan merek serta bagaimana 

pengaruhnya terhadap bagaimana mempertahankan retensi pelanggan pada 

perusahaan. penelitian ini juga sebagai aplikasi dari ilmu-ilmu yang telah 

diperoleh pada Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

1.3.2.2.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan bagi 

peneliti terutama mengenai bidang pemasaran juga untuk mengaplikasikan teori 

yang telah penulis pelajari dan pahami selama perkuliahan mengenai 

perkembangan Ilmu Administrasi sehingga dapat di aplikasikan dengan baik dan 

benar. 

1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi 

perusahaan dan dapat memberikan informasi yang positif untuk memecahkan 
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suatu permasalahan yang ada di dalam perusahaan. terutama perusahaan dapat 

lebih memahami tentang kepuasan pelanggan dan kepercayaan merek terhadap 

retensi pelanggan.  

1.3.2.2.3 Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai 

referensi bacaan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu dapat memberikan informasi, 

wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca.  

 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian  

1.4.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di CV.Global Mandiri Wisata Kota Sukabumi 

yang berlokasi di Jalan R.E Martadinata No.33, Kec.Cikole, Kota Sukabumi 

1.4.2 Lamanya Penelitian  

Adapun lamanya penelitian yang dilakukan kurang lebih selama 9 bulan 

terhitung dari bulan November 2018 s/d Juli 2019. Selama kurun waktu tersebut, 

peneliti melakukan beberapa tahapan penelitian dari persiapan-persiapan sampai 

dengan pengujian. 
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Tabel 1.2 Jadwal Penelitian Skripsi 

No Kegiatan Tahun 2018-2019 

Bulan Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni 

 

Juli 

Minggu 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I Tahap Persiapan  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 a. Perizinan                                      

 b. Penjajagan                                      

 c. Pengajuan Judul                                      

 d. Pembuatan Usulan Penelitian                                      

 e. Penyerahan Usulan Peneltian                                      

 f. Seminar Usulan Penelitian                                      

II Tahap Penelitian  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 a. Observasi                                      

 b. Wawancara                                      

 c. Dokumentasi                                      

III Tahap Penyusunan  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 a. Pengolahan Data                                      

 b. Analisis Data                                      

 c. Penyusunan Skripsi                                      

IV Tahap Perbaikan  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 a. Penyerahan Skripsi                                      

 b. Sidang Skripsi                                      

 c. Perbaikan Skripsi                                      

 

 


