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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Saat ini Indonesia menguasai sekitar 2 persen dari perdagangan tekstil 

dunia yang salah satunya berupa produk garment (pakaian jadi). Demand industri 

garment (pakaian jadi) sebagai salah satu alat pemuas kebutuhan primer terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Bergesernya alasan kebutuhan (need) akan 

pakaian baik laki-laki maupun perempuan yang semula hanya berfungsi sebagai 

penutup tubuh menjadi identity akan prestige dan pemuas rasa seni. Hal ini 

menuntut industri garment untuk terus berkembang seiring dengan meningkatnya 

consumer spending masyarakat Indonesia dari tahun 2012 sekitar Rp. 1.010.000 

menjadi hampir Rp 1.130.000 pada quarter kedua tahun 2013 (Indonesia Trading 

Economics Fact Sheet, 2014).  

 Terkait dengan bidang industri garment yang mayoritas didominasi Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki berbagai peran strategis. Per akhir 

tahun 2012, jumlah UMKM di Indonesia 56,53 juta unit dengan kontribusi 

terhadap produk domestik bruto 59,08 persen. Sedangkan kontribusi UMKM 

terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 97,16 persen atau 107 juta orang. 

Pertumbuhan UMKM sendiri dalam kurun waktu 2009-2013 sebesar 2,3 persen 

per tahun (Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UMKM Kementerian 

Koperasi, 2015). 

Perkembangan UMKM terutama di bidang jasa mulai banyak dicari 

konsumen terkait dengan perubahan perilaku konsumen yang lebih mempercayai 
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perusahaan yang memiliki pelayanan (service) yang lebih baik. Menurut Kotler 

(2002:83) pelayanan memiliki definisi sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang 

dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasaranya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Untuk bisa survive( 

bertahan hidup) atau menjaga kelangsungan bisnis usaha maka perusahaan harus 

memperhatikan beberapa aspek penting, salah satunya adalah kualitas pelayanan. 

Kualitas pelayanan menjadi isu penting yang harus dijaga konsistensi nya oleh 

pelaku usaha agar tidak terjadi peralihan produk atau jasa. Kualitas pelayanan 

dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen 

serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen 

(Tjiptono, 2007). Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka 

terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau 

inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. 

Kualitas pelayanan (service quality) secara signifikan berpengaruh dengan 

kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Kepuasan pelanggan merupakan 

kunci dalam menciptakan loyalitas pelanggan. Banyak manfaat yang diterimah 

oleh perusahaan dengan tercapaianya tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, 

yakni selain dapat meningkatkan loyalitas pelanggan akan tetapi juga dapat 

mencegah perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap 

harga, mengurangi biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya operasi yang 

diakibatkan oleh meningkatknya efektifitas iklan, dan meningkakan reputasi suatu 

bisnis (Fornell, 1992). 

Dalam dunia bisnis industri garment (pakaian jadi) continual improvement 
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atau peningkatan yang berkelanjutan menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi 

tantangan global mengingat persaingan usaha di sektor ini begitu ketat. 

Perusahaan yang hanya bekerja berdasarkan product oriented tidak akan bertahan 

lama di pasar, untuk menghadapinya maka perusahaan harus bekerja berdasarkan 

customer oriented. Diperlukan perbaikan secara terus menerus untuk tetap eksis 

dan bertahan di dunia bisnis garment. Untuk mengetahui keinginan dan atribut 

apa saja yang menjadi fokus utama perbaikan, maka dilakukan penelitian terkait 

dengan kualitas layanan dan kepuasan konsumen dalam hal jasa. Dalam penelitian 

ini, industri garment yang diteliti adalah UKM Konveksi Vido Garment. 

Konveksi Vido Garment berdiri sejak tahun 2009 mengusung konsep bisnis 

syariah dengan ouput product berupa produk dan jasa. Selain menghasilkan 

produk berupa pakaian, kemeja, kaos, polo shirt, jaket dan lain-lain yang sejenis 

serta beberapa kebutuhan promosi perusahaan berbahan kain konveksi yang 

berada di jalan Gubeng Kerjataya 6 No. 37 ini fokus terhadap bisnis bidang jasa 

pembuatan pesanan berdasarkan desain cutomer. Dalam prosesnya, sering timbul 

permasalahan-permasalahan diantaranya desain customer tidak seperti yang 

diharapkan, respon time pelayanan desain yang cukup lama, customer complain, 

dan lain sebagainya. Adanya permasalahan tersebut sehubungan dengan service 

quality yang masih belum memuaskan customer menjadi dasar pengambilan 

penelitian ini.  

Maka penelitian ini lebih ditekankan untuk mengetahui kepuasan 

pelanggan terhadap pelayanan jasa pembuatan pesanan berdasarkan desain 

cutomer di Vido Garment yang berkaitan dengan service quality menggunakan 

servqual dan fishbone diagram. Metode servqual digunakan untuk mengukur 
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kualitas layanan sedangkan fishbone diagram digunakan untuk mengidentifikasi 

dan menyusun daftar masalah yang terjadi dalam suatu proses layanan sehingga 

dapat diketahui penyebab dari masalah-masalah tersebut. Kemudia barulah 

diusulkan solusi dan pemecahan masalah yang dapat dilakukan untuk 

memperbaiki atribut yang bermasalah. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul 

penelitian : ”Analisis dan Usulan Perbaikan Kualitas Layanan Menggunakan 

Integrasi Metode SERVQUAL dan Fishbone Diagram di Divisi Jasa 

Pembuatan Pesanan Garmen Berdasarkan Desain Customer Vido Garment”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang berhasil dirumuskan adalah : 

1. Bagaimanakah hasil identifikasi atribut SERVQUAL dan perhitungan 

gap pelayanan jasa pembuatan pesanan garmen berdasarkan desain 

customer di Vido Garment? 

2. Bagaimanakah usulan perbaikan yang dapat diberikan untuk 

peningkatan service quality pelayanan jasa pembuatan pesanan garmen 

berdasarkan desain customer di Vido Garment berdasarkan analisa 

fishbone diagram? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hasil identifikasi atribut servqual dan perhitungan gap 

pelayanan jasa pembuatan pesanan garmen berdasarkan desain 
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customer di Vido Garmen. 

2. Memberikan usulan perbaikan yang tepat dan efektif sesuai dengan 

atribut yang menjadi kelemahan pelayanan jasa pembuatan pesanan 

garmen berdasarkan desain customer di Vido Garmen. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasar judul dan latar belakang perumusan masalah serta tujuan 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Sebagai wacana tambahan yang diharapkan dapat berguna bagi civitas 

akademika sehingga dapat memberikan pengetahuan mengenai kualitas 

layanan serta aspek-aspek penting yang terkandung di dalamnya yang  

berdampak langsung pada kepuasan pelanggan . 

b. Memberikan sumbangan bagi khasanah penelitian empiris terhadap 

perkembangan ilmu ekonomi khususnya di bidang jasa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai sarana untuk sharing informasi dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan (UKM Vido Garment) khususnya dalam praktik penerapan 

pelayanan yang selama ini telah diberikan. 

b. Mengetahui kondisi kinerja lingkungan di UKM Vido Garment pada 

proses pelayanan pelanggan pra dan pasca implementasi metode fishbone 

diagram. 
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c. Sebagai media menambah ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan 

praktik di lapangan guna menambah wawasan pengetahuan dan 

pengalaman di dunia operasional jasa. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab yang akan tersusun 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini memuat hal-hal secara garis besar yang mengantar pada 

pokok yang akan dibahas dalam skripsi. Berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat uraian tentang landasan teori yang telah diperoleh 

penulis selama perkuliahan maupun dari literatur-literatur yang 

dijadikan pedoman dan  pembahasan dalam skripsi ini, termasuk di 

dalamnya hasil penelitian terdahulu serta analisis-analisis yang 

menjelaskan rumusan masalah yang ada.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang langkah-langkah yang dilakukan 

secara detail dalam proses pengerjaan penelitian ini. 

BAB IV  : PEMBAHASAN 

Berisikan gambaran umum, hasil penelitian disertai pula dengan 

pembahasan berdasarkan hasil akhir pengolahan dan analisis data.  

 



7 
 

 
 

BAB V  : SIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi simpulan serta saran 

dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan penelitian pada 

UKM Vido Garment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


