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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan dan perkembangan zaman telah membawa kita pada 

kemajuan teknologi yang begitu pesat. Semua itu dapat dilihat dari gaya hidup 

masyarakat yang selalu dimanjakan dengan teknologi-teknologi mutakhir 

salah satunya adalah teknologi otomotif. Perkembangan dunia otomotif di 

tanah air terbilang selalu mengalami peningkatan. Industri otomotif juga 

memiliki peran yang cukup penting dalam menggerakan perekonomian di 

indonesia karena banyak produsen otomotif di dunia menanamkan 

investasinya.  

Pada saat ini memiliki kendaraan lebih dari satu menjadi hal yang 

wajar bagi masyarakat menegah ke atas. Tetapi jika kendaraan di gunakan 

setiap hari tanpa perawatan yang intensif maka performa dari kendaraan 

tersebut akan menurun. Sehingga dealer motor atau mobil tidak hanya 

menjual produknya saja namun menyediakan jasa service kendaraan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa tersebut. Jasa service kendaraan 

selain untuk mempebaiki performa dari kendaraan, disana pun melakukan 

pelayanan yang baik bagi pelanggan agar merasa nyaman ketika melakukan 

service dan akan mempengaruhi  kepuasaan dari pelanggan tersebut.    

Sebagai jasa dapat didefenisikan yaitu setiap tindakan atau aktivitas 

dan bukan benda, yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, 

yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik), konsumen 
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terlibat secara aktif dalam proses produksi dan tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu.
1
 Dalam islam sebuah pelayanan diatur dalam kitab Al-

Qur’an. Terdapat dalam surah At-Taubah : 105 

                       

                    

Artinya:  Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang Telah kamu kerjakan(At- Taubah 9 : 105).
2
  

 

Pelayanan (Customer Service) secara umum adalah prinsip kegiatan 

yang diperuntukkan atau ditunjukan untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat 

terpenuhi.
3
 Pelayanan yang baik juga berkaitan dengan etika. Etika atau ethcis 

berasal dari kata ethos (bahasa yunani) yang berarti karakter atau kebiasaan 

(custom). Menurut Solomon (1984, 3), makna dari kata ethos ini tidak lain dari 

suatu budaya. sedangkan etika, pada umumnya berkenaan dengan karakter 

inidividu (termasuk apa yang disebut “menjadi orang yang baik”) dan juga 

berkenaan dengan usaha memahami aturan-aturan sosial, khusunya aturan-

aturan tentang hal yang baik dan yang buruk.
4
 

Maka pelayanan menurut ensiklopedia Islam adalah keharusan yang 

pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah agar suatu pelayanan disuatu 

                                                 
1
 Farida Jasfar, Manajemen Jasa, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009 ), h.17 

2
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahan, Terj. Muhammad 

Shohib, (Bogor: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 9 : 105 
3
 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 225  

4
 Iwan Triyuwono,akutansi syariah,(Jakarta : PT : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 71  
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perusahaan harus mempunyai pedoman dan prinsip-prinsip yang di tuangkan 

dalam ajaran islam. Dimana islam menekankan keabsahan suatu pelayanan 

yang sesuai dengan harapan konsumen dengan merasakan kepuasan secara 

maksimum.
5
 

Menurut Fandy Tjitono dalam bukunya yang berjudul prinsip-prinsip 

total quality service mengatakan bahwa ada tiga kunci dalam memberikan 

layanan-layanan pelanggan yang unggul. Pertama, kemampuan memahami 

kebutuhan dan keinginan pelanggan, kedua pengembangan data base yang 

lebih akurat dari pada pesaing, ketiga pemanfaatan informasi-informasi yang 

diperoleh dalam riset pasar dalam suatu kerangka strategi.
6
 

Upaya untuk menumbuh kembangkan kualitas dapat dilakukan melalui 

pengembangan suatu program yang terkoordinasi  dan diawali dengan proses 

seleksi dan pengembangan karyawan. Karyawan merupakan asset utama 

perusahaan dalam rangka memenuhi dan memuaskan kebutuhan pelanggan. 

Kualitas layanan internal berpengaruh positif terhadap kepuasan dan retensi 

karyawan, yang kemudian berdampak pula pada peningkatan kualitas layanan 

eksternal.
7
  

Dalam memberikan pelayan kepada konsumennya setiap karyawan 

harus berlaku ihsan, yaitu karyawan harus bisa memberikan pelayanan yang 

baik, cepat, optimal dan tuntas kepada konsumennya, sehingga konsumen 

tersebut merasa senang dan bahagia dengan pelayanan yang diberikan oleh 

                                                 
5
Muhammad, Pengantar Akutansi Syari’ah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1999), cet. 

Ke-1 h.96  
6
Fandy Tjiptono, Prinsip-Prinsip Total Quality Service, (Yogyakarta: CV Andi Offset 

,2005), h. 128 
7
 Kasmir, Etika Customer Service (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2006), h.31  
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pihak perusahaan tersebut. Sikap melayani adalah salah satu prinsip bisnis 

islami. Sikap murah hati, ramah dan sikap melayani mestilah menjadi bagian 

dari kepribadian semua karyawan dalam bekerja.
8
 Yang menjadi harapan ialah 

pelanggan terus menerus bertambah jumlahnya dari hari ke hari. Ini menjadi 

harapan semua bengkel pada umumnya.  

Semua yang menjadi keinginan diatas tidak terlepas dari sebuah 

pelayanan yang baik, ketetapan, kebersihan, jaminan, kenyaman, keadilan dan 

sebagainya, Melihat fenomena yang terjadi pada bengkel umum lainnya dan 

bengkel PT Suryani Jaya Teknik sendiri, disini masih ada beberapa 

permasalahan-permasalahan yang membuat pelanggan menjauh, kurang 

nyaman, kurang puas dengan hasil kerja dan lain sebagainya. Maka disini 

penulis tertarik untuk meneliti dibengkel Suryani Jaya Teknik Bangkinang. 

Berikut ini adalah Data dan Gambar grafik Jumlah Pelanggan Bengkel 

Mobil Suryani Jaya Teknik Bangkinang dapat dilihat pada Tabel 1.1 yaitu: 

Tabel I.1 

Data Jumlah Pelanggan Bengkel Mobil  

PT Suryani Jaya Teknik Bangkinang 
 

Bulan  Tahun 2014 

(Unit Mobil) 

Tahun 2015 

(Unit Mobil) 

Tahun 2016 

(Unit Mobil) 

Januari 615 (62%) 642 (64%) 710 (71%) 

Februari 624 (62%) 455 (46%) 594 (59%) 

Maret 655 (66%) 410 (41%) 560 (56%) 

April 510 (51%) 324 (32%) 582 (58%) 

Mei 748 (75%) 440 (44%) 670 (67%) 

Juni 755 (76%) 425 (43%) 455 (46%) 

Juli 730 (73%) 384 (38%) 490 (49%) 

Agustus 620 (62%) 437 (44%) 510 (51%) 

September 555 (56%) 350 (35%) 450 (45%) 

Oktober 878 (88%) 375 (38%) 444 (44%) 

November 820 (82%) 320 (32%) 515 (52%) 

Desember 540 (54%) 314 (31%) 620 (62%) 

Jumlah 8.050 (67%) 4.876 (41%) 6.600 (55%) 

Sumber Data: Pengumpulan Data Dari PT Suryani Jaya Teknik  

                                                 
8
Muhammad, Op Cit, h. 591 
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Gambar I.1 

Data Jumlah Pelanggan Bengkel Mobil  

PT Suryani Jaya Teknik Bangkinang 

 

 

Sumber Data: Pengumpulan Data Dari PT Suryani Jaya Teknik 

Berdasarkan Tebel 1.1 dan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa dalam 

periode tiga tahun terakhir telah terjadi naik turun jumlah pelanggan bengkel 

mobil Suryani Jaya Teknik, dari tahun ke tahun, yaitu dari Tahun 2014 sampai 

dengan Tahun 2016. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat banyaknya 

pelanggan pada tahun 2014 sebanyak 8.050 (67%) pelanggan, pada tahun 

2015 sebanyak 4.876 (41%) pelanggan, dan pada tahun 2016 sebanyak 6.600 

(55%) pelanggan. 

Sebagaimana penuturan dari seorang pelanggan bengkel mobil suryani 

jaya teknik yaitu bapak Aris mengatakan “bahwa pelayanan di bengkel mobil 

suryani jaya teknik kurang dalam melayani keluhan pelanggan, dan melihat 

hasil kerja mekaniknya masih belum begitu rmemuaskan dan fasilitasnya yang 
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masih kurang”. Sehingga kejadian seperti kasus diatas membuat pelanggan 

kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan.
9
 

Penuturan dari sekretaris bengkel mobil suryani jaya teknik  yaitu ibu 

santi, mengatakan “ pihak dari bengkel sudah memberikan pelayanan yang 

sesuai, tetapi masih ada juga pelanggan yang kurang puas dengan hasil kerja  

mekanik, dan ada juga pelanggan yang masih kurang puas terhadap fasilitas 

yang di sediakan”.
10

 

Dengan berdasarkan wawancara di atas maka penulis tertarik untuk 

meneliti lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan 

judul “PELAYANAN JASA SERVICE MOBIL DI BENGKEL PT 

SURYANI JAYA TEKNIK BANGKINANG DALAM 

MENINGKATKAN PELANGGAN DI TINJAU DARI EKONOMI 

ISLAM. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada bentuk 

Pelayanan Jasa Service pada Bengkel Mobil Suryani Jaya Teknik dalam 

Meningkatkan Pelanggan, faktor pendukung dan penghambat dalam 

meningkatkan pelanggan. 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Aris, Pelanggan Bengkel Mobil Suryani Jaya Teknik, wawancara, Bangkinnang  2 Juni 

2017  
10

 Santi, Sekretaris Bengkel Suryani Jaya Teknik, wawancara, Bangkinang  6 Juni 2017 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelayanan Jasa Service Mobil Bengkel Suryani Jaya Teknik 

dalam meningkatkan pelanggan? 

2. Apa faktor- faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan 

Jasa Service Mobil Bengkel Suryani Jaya Teknik? 

3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelayanan Jasa Service 

Mobil Bengkel Suryani Jaya Teknik dalam Meningkatkan Pelanggan? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan dari Penilitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan jasa service mobil bengkel 

Suryani Jaya Teknik. 

b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan pelayanan jasa service mobil bengkel Suryani Jaya Teknik 

dalam meningkatkan pelanggan. 

c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap 

pelayanan Jasa Service Bengkel Mobil Suryani Jaya Utama dalam 

meningkatkan pelanggan. 

2. Manfaat yang diharapkan dari penilitian ini adalah: 

a. Bagi peneliti, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 

Ekonomi Islam (S.E) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. 

b. Bagi Akademis: Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

memperkaya khazanah, sumbangan pemikiran dan informasi bagi para 
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akademisi dan praktisi tentang perkembangan ekonomi islam dan 

sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya. 

c. Bagi Objek Teliti: di harapkan dapat sebagai bahan masukan dan 

menjadi sumbangan pikiran khususnya di Bengkel Suryani Jaya 

Teknik Bangkinang.  

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan di Jl. Pof. M. Yamin Bangkinang, 

tepatnya di Depan Pertamina Bangkinang. 

2. Subjek dan Objek Penelitian  

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan, karyawan, 

bengkel, dan pelanggannya. Sedangkan yang menjadi objek penelitian 

adalah manajemen pelayanan jasa service mobil dalam meningkatkan 

pelanggan ditinjau dari Ekonomi Islam. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu: 

a. Data primer  

Yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan 

responden, yang menjadi sumber dari data primer adalah pimpinan, 

pelanggan, karyawan yang ada pada bengkel Suryani Jaya Teknik. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden 

dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yang dilakukan yaitu 
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berupa data yang di ambil dari beberapa buku dan dokumen yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi merujuk pada sekumpulan orang atau obyek yang 

memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk 

masalah pokok dalam suatu penelitian.
11

 Yang menjadi populasi dalam 

penelitian adalah 1 orang pemimpin, dan 15 orang karyawan bengkel serta 

pelanggan bengkel.  

Sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.
12

 Penulis mengambil sampel karyawan sebanyak 5 orang dan 

pelanggan bengkel Suryani Jaya Teknik Bangkinang yang telah 

menggunakan jasa bengkel  dua kali atau lebih sebanyak 20 orang. Metode 

pengambilan sample menggunakan  purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
13

  

5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi 

Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses 

pengamatan langsung terhadap aktivitas yang berlangsung dilapangan 

untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang aktivitas atau 

kegiatan yang diteliti. 

 

 

                                                 
11

Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada.2008), h. 161  
12

 Ibid,h.186 
13

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012)h. 53 – 54.   
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b. Wawancara  

Yaitu dilakukan dengan sejumlah (wawancara) secara lisan 

kepada pimpinan, karyawan, dan pelanggan Bengkel mobil Suryani 

Jaya Teknik. 

c. Angket 

Yaitu penulis membuat daftar pertanyaan secara tertulis dengan 

memberi jawaban alternatif untuk setiap pertanyaan, kemudian 

disebarkan kepada responden guna mendapatkan informasi tentang 

permasalahn yang diteliti. 

d. Dokumentasi  

Yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang 

berhubungan pembahasan penelitian. 

e. Studi pustaka 

  Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan 

terhadap berbagai buku, literatur, serta berbagai laporan yang 

berkaitan dengan masalah yang di teliti. 

6. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa deskriptif 

kualitatif yaitu setelah semua data yang telah berhasil penulis kumpulkan, 

maka penulis menjelaskannya secara rinci dan sistematis sehingga dapat 

tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan 

akhirnya. 
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F. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, jumlah bab yang digunakan 

adalah sebanyak lima bab sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

dan Kegunaan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, 

dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM BENGKEL SURYANI JAYA TEKNIK 

Terdiri dari: Sejarah Singkat Berdirinya Bengkel Suryani Jaya 

Teknik, Visi Misi Bengkel Suryani Jaya Teknik, dan Struktur 

Organisasi Bengkel Suryani Jaaya Teknik. 

BAB III  KERANGKA TEORI 

Terdiri dari : pengertian pelayanan, Konsep Kualitas Pelayanan, 

Konsep Kepuasan Pelanggan, Jasa, dan Pelayanan  Dalam Ekonomi 

Islam. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Terdiri dari : Pelayanan Jasa Service Mobil Bengkel Suryani Jaya 

Teknik dalam Meningkatkan Pelanggan, Faktor- Faktor pendukung 

dan penghambat pelaksanaan Pelayanan Jasa Service Mobil 

Bengkel Suryani Jaya Teknik dalam Meningkatkan Pelanggan, 

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelayanan Jasa Service Bengkel 

Mobil Suryani Jaya Teknik dalam Meningkatkan Pelanggan. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca, 

Universitas, Pemilik Bengkel dan Penulis. 

 

 


