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BAB I 

PENYAJIAN MASALAH PENELITIAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri jasa keamanan merupakan bidang kegiatan usaha yang terkait 

dengan pengadaan layanan jasa keamanan, baik berupa penyediaan tenaga kerja 

keamanan, sistem operasi keamanan, pelatihan keamanan sampai penyediaan alat-

alat bantu yang terkait dengan keamanan. Industri jasa keamanan di Indonesia adalah 

salah satu pasar industri yang sangat potensial yang masih sampai saat ini 

kebutuhannya belum terpenuhi secara penuh. Berdasarkan registrasi dari Kepolisian, 

pada tahun 2007 ada sekitar 300 perusahaan jasa keamanan di Indonesia, namun 

berdasarkan Asean Professional Security Association hanya ada sekitar 75 

perusahaan yang benar- benar berkecimpung dalam industri jasa keamanan. Pada 

saat itu kebanyakan bidang yang ditekuni perusahaan- perusahaan tersebut hanyalah 

menyediakan tenaga- tenaga keamanan (satpam), dimana kondisi tersebut rata- rata 

adalah awal mula setiap perusahaan jasa keamanan di Indonesia. 

Untuk Indonesia, biasanya perusahaan industri jasa keamanan memiliki 

jajaran manajemen yang berpengalaman dalam bidang keamanan dimana 

kebanyakan adalah mantan anggota tentara ataupun kepolisian. Anggota- anggota 

berpengalaman ini, sering dikaitkan dengan kapabilitas perusahaan penyedia jasa 

serta menjadi salah satu faktor utama dalam relational marketing perusahaan 

penyedia dengan perusahaan pengguna.  

Berdasarkan artikel yang ditulis Silviati (2008), dikatakan bahwa 

berdasarkan data kepolisian terjadi kenaikan tingkat kejahatan sebesar rata- rata 5% 

per tahun sejak tahun 2006 dan tingkatan tersebut diprediksi tetap tinggi hingga 2009 

dan seterusnya. Angka tersebut dikuatirkan semakin meningkat. 

Dengan adanya kejadian pemboman beberapa bulan lalu di hotel JW 

Marriot Jakarta serta berbagai kerusuhan serta aksi terorisme yang ada di daerah- 

daerah lain Indonesia. Adapun tenaga kerja yang terserap dalam industri ini rata- rata 

saja berkisar sejumlah 330.000 orang (Silviati, Anasia; US commercial service; April 

2008), yang mencakup keamanan bank, perkantoran, mall, supermarket, perumahan, 
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rumah sakit, kawasan industri dan berbagai area lain dimana hal ini akan terus 

meningkat di kedepannya sejalan dengan peningkatan kebutuhan pengamanan.  

Berdasarkan peraturan Kapolri no 24 tahun 2007 tersebut, badan usaha jasa 

pengamanan (BUJP) harus berbadan hukum Perseroan Terbatas dan menyediakan 

pelayanan jasa dari 6 (enam golongan) usaha jasa keamanan (pasal 53, peraturan 

Kapolri, no 24 tahun 2007) yaitu: 

• Usaha Jasa Konsultasi Keamanan (Security Consultancy)  

• Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan (Security Devices)  

• Usaha Jasa Pelatihan Keamanan (Security Training)  

• Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga (Valuables Security 

Transport)  

• Usaha Jasa Penyedian Tenaga Pengamanan (Guard Services)  

• Usaha Jasa Penyediaan Satwa (K9 Services)  

Perkembangan industri ini di Indonesia juga diwarnai investasi dari luar 

negeri. Informasi yang ada menyebutkan bahwa beberapa perusahaan luar negeri 

telah masuk ke 25%- 30% pangsa pasar jasa keamanan di Indonesia. Hal ini cukup 

mengagumkan mengingat bahwa dari berbagai perusahaan jasa keamanan yang 

terdaftar, perusahaan asing hanya ada sekitar 5% sampai 6%. Aspek positif dari 

kehadiran perusahaan asing adalah meningkatnya kompetisi dalam industri. 

Perusahaan mau tidak mau haruslah meningkatkan performa dan kualitas agar 

mampu bertahan. 

Dilihat dari Pasar Industri Jasa Keamanan, Perkembangan sikap berbagai 

perusahaan di Indonesia untuk tidak mempekerjakan tenaga keamanan sebagai 

pegawai tetap semakin menaikkan potensi perusahaan penyedia tenaga outsource di 

Indonesia. Menurut berbagai perusahaan, dengan melakukan hal tersebut perusahaan 

ataupun pribadi tidak perlu memikirkan soal gaji, jaminan sosial serta pelatihan dan 

lain- lain dimana di suatu sisi hal tersebut membawa pada efisiensi waktu dan biaya. 

Berdasar artikel dalam web.bisnis.com, mengenai artikel “ Bisnis Keamanan yang 

Menggiurkan” dikatakan bahwa potensi pasar bisnis jasa keamanan mencapai 

500.000 orang per bulan (Supriyanto; Hidranto, Bisnis jasa keamanan yang 

menggiurkan, Bisnis Indonesia online, 2007), mencakup berbagai perusahaan 

berkaitan di berbagai daerah dan khususnya Jakarta.  
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Nilai nominal potensi industri jasa keamanan di Indonesia yang didapatkan 

dalam penelitian ini berbeda satu dengan yang lain dan angka pastinya sulit 

didapatkan. Namun mengingat pasar jasa keamanan bisa mencapai 500.000 orang 

per bulan, dengan asumsi rata- rata gaji standar Rp 1.500.000 per orang, maka nilai 

potensi perputaran uang pasar industri jasa keamanan bisa mencapai Rp 

750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh milliar rupiah) per bulannya. Untuk 

pemasukan masing- masing perusahaan saling berbeda, dimana rata- rata perusahaan 

dalam industri mengambil keuntungan dari management fee berkisar antara 7 sampai 

15% per personel keamanan. Berdasarkan wawancara dengan Reza V Maspaitella 

dalam majalah Globe Asia (edisi Juli 2008), dikatakan bahwa nilai nominal 

perusahaan outsourcing pada tahun tersebut berkisar sejumlah $ 247 milliar, dimana 

pada tahun 2010 akan menjadi $450 milliar. Angka tersebut menunjukkan besarnya 

potensi pasar yang bisa didapat dari industri jasa keamanan, yang juga merupakan 

bagian dari industri jasa outsourcing. 

Berdasarkan informasi yang Peneliti dapat, ada 294 perusahaan yang 

mendapat lisensi sesuai ketentuan Polri, dimana 237 perusahaan tersebut berdomisili 

di Jakarta, dan juga ada sekitar 200 perusahaan yang menunggu permohonan izin 

(artikel dalam www.isiindonesia.com). Berdasarkan hasil riset wawancara dengan 

beberapa orang yang memiliki pengetahuan dalam industri keamanan, hampir semua 

perusahaan tersebut mengetahui keunggulan dan kelemahan masing- masing serta 

cara mendapatkannya. Hal ini menjadikan kompetisi yang sebenarnya masih 

“prematur” menjadi persaingan hypercompetition, suatu kondisi yang unik dalam 

suatu pasar industri.  

Pertumbuhan yang besar tersebut dalam praktek pemasarannya belum 

memasuki mekanisme persaingan bebas, karena kompetisi yang ada saat ini masih 

seringkali menggunakan sistem relasi. Sistem relasi berlaku dimana suatu perusahaan 

dalam industri pada umumnya mendapatkan pelanggan yang merupakan kerabat atau 

koneksi dari pihak penyedia jasa. Hal ini berdampak pada kompetisi dimana 

pembagian wilayah terjadi, dimana masing- masing perusahaan sulit untuk 

memperluas wilayah pangsa pasarnya. Dengan kondisi tersebut maka 

penyelenggaraan  tender hanya untuk menunjukkan suatu kondisi dimana persaingan 

tersebut bersifat adil dan terbuka bagi siapapun. Persaingan harga yang tidak 
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terkendali dipicu oleh keadaan dimana perusahaan hanya mementingkan pemasukan 

atau keuntungan saja tanpa menghiraukan kondisi karyawannya. Pemotongan 

pemasukan karyawan tenaga keamanan oleh perusahaannya seringkali dilakukan, 

dimana pada akhirnya kondisi yang sebenarnya terjadi adalah bahwa gaji karyawan 

tersebut berada di bawah upah minimum regional suatu daerah. 

Kondisi pasar menunjukkan bahwa dalam persaingan industri jasa 

keamanan terdapat banyak perusahaan kecil dalam industri yang menjual dengan 

sedikit perbedaan jasa keamanan yang ditawarkan. Selain itu terdapat fenomena 

dimana terdapat banyak perusahaan yang tidak terdaftar dan mematuhi ketentuan 

BUJP yang pada umumnya merupakan penyedia jasa berskala sangat kecil sehingga 

tidak terdeteksi. Jasa keamanan yang pada umumnya ditawarkan enam segmen 

manajemen keamanan saja tanpa fitur- fitur yang berarti dimana yang 

membedakannya adalah faktor harga jasa, tingkatan kualitas pelayanan serta reputasi 

perusahaan.  

Meningkatkan kualitas layanan dan memuaskan konsumen merupakan salah 

satu hal yang menjadi tujuan bagi setiap perusahaan baik perusahaan jasa maupun 

perusahaan jasa pengamanan. Banyak jasa yang dihaslikan dengan berbagai macam 

jenis, mutu, harga dan kualitas layanan yang menentukan citra perusahaan tersebut. 

Dimana keseluruhan hal tersebut hanya ditujukan untuk menarik minat konsumen 

atau konsumen, sehingga konsumen cenderung akan melakukan aktivitas membeli 

pada jasa tersebut. Oleh karena hal tersebut setiap perusahaan dituntut agar mampu 

menciptakan kualitas jasa dengan spesifikasi yang terbaik agar kepuasan konsumen 

dapat terpenuhi. 

Usaha menciptakan dan mempertahankan konsumen hendaknya menjadi 

prioritas yang  lebih besar bagi perusahaan. Strategi yang tepat dapat menarik 

konsumen hendaknya disusun secara cermat, agar konsumen mau membeli produk 

atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Lebih dari itu dengan segala kiat perusahaan 

hendaknya juga terus berupaya agar konsumen dapat menjadi konsumen yang setia. 

Kualitas pelayanan (service Quality) dibangun atas adanya perbandingan 

dua faktor utama yaitu persepsi konsumen atas layanan yang nyata mereka terima 

(perceived service) dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan. Anderson et 

al.(1994) menyatakan bahwa apabila konsumen puas terhadap barang atau kualitas 
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layanan yang diberikan, maka akan menimbulkan kesetiaan konsumen sehingga 

minat beli konsumen meningkat dan membuat konsumen loyal terhadap jasa 

perusahaan. Namun penurunan jumlah konsumen kemungkinan terjadi berkaitan 

dengan beralihnya konsumen ke perusahaan pesaing disebabkan oleh ketidakpuasan 

konsumen. Menurut anderson, Fornell dan Lechman (1994) apabila konsumen puas 

terjadap barang atau pelayanan yang diberikan, maka akan menimbulkan 

peningkatan kesetiaan konsumen. 

Konsumen yang tidak puas terhadap produk atau layanan yang diterima 

(dengan cara membandingkan kualitas yang diharapkannya berdasarkan informasi 

yang diterima sebelum pembelikan), akan melakukan tanggapan berupa komplain 

atau usulan untuk perbaikan melalui lisan (telepon, kunjungan) maupun tulisan (form 

yang disebar, surat,dsb.). bagi perusahaan yang terpenting adalah mempermudah 

proses komplain dan usulan tersebut sampai kepadanya dan dapat segera ditindak 

lanjuti. Morgan dan Hunt (1994) menunjukkan bahwa komunikasi antara konsumen 

dan representasi perusahaan mempercepat proses pembentukan kepuasan konsumen 

dengan mempertemukan harapan dan kenyataan. Meningkatnya kepentingan akan 

komunikasi dalam pemasaran ditunjukkan melalui kemampuannya untuk 

membedakan pendekatan-pendekatan baru dari yang tradisional. Setiap pendekatan 

menekankan pada komunikasi dua arah dengan cara mendengarkan konsumen dan 

membina hubungan yang interaktif (Duncan dan Moriarty,1998). Dalam tesis ini 

lebih difokuskan kepada pengaruh kualitas layanan, harga dan citra perusahaan 

terhadap kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen. Dimana dengan kesetiaan 

yang tinggi dari konsumen serta diikuti dengan minat beli pada jasa pada akhirnya 

juga akan berdampak pada peningkatan penjualan perusahaan. Atas dasar itu, 

dipandang perlu untuk melakukan kajian mengenai bagaimana upaya yang perlu 

dilakukan oleh pihak manajemen PT. Satria Raksa Buminusa untuk mengarahkan 

konsumen sehingga tetap menjalin kerjasama di masa yang akan datang. 

PT. Satria Raksa Buminusa yang berkecimpung di industri jasa keamanan 

memiliki banyak pesaing.  Berdasaarkan registrasi dari Kepolisian, pada tahun 2007 

saja ada sekitar 300 perusahaan jasa keamanan di indoneisa, namun berdasarkan 

Asean professional Security Association hanya ada sekitar 75 perusaaan yang benar-

benar berkecimpung dalam industry jasa keamanan.  Selain itu tercatat 125 BUJP 
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yang tercatat pada  Kapolres Metro Jakarta. Pada saat itu  kebanyakan bidang yang 

ditekuni perusahaan-perusahaan tersebut hanyalah menyediakan tenaga-tenaga 

keamanan (satpam), dimana kondisi tersebut rata-rata adalah awal mula setiap 

perusahaan jasa keamanan di Indonesia. 

Kualitas layanan untuk penyedia tenaga satpam dapat dilihat dari jumlah 

kasus yang terjadi dengan jumlah kasus yang dapat dipecahkan. Juga dari jumlah 

banyaknya Surat Peringatan (SP) yang dikeluarkan oleh Dept. HRD kepada anggota 

Satpam (Tabel 1.1). Kebanyakan konsumen kami adalah perusahaan yang bergerak 

di bidang Migas.sehingga tingkat kriminalitas yang terjadi kebanyakan adalah 

pencurian minyak. Selain itu juga banyak dikeluhkan oleh User kalau tindak lanjut 

PT. SRB itu lambat bila menangani kasus. Lemahnya kualitas layanan ini tidak 

mempengaruhi penurunan harga, dengana kata lain Kualitas layanannya kurang 

tetapi harga untuk projek yang mempengaruhi gaji satpam itu malah naik per tahun 

nya. Seharusnya dengan gaji yang sesuai dengan UMP, para satpam bisa bekerja 

lebih baik. 

Tabel 1.1 Jumlah Surat Peringatan 

Tahun Jumlah 

2011 11 

2012 21 

2013 8 

 

Citra perusahaan sendiri masih biasa saja dibenak user dikarenakan PT. 

SRB masih dibawah naungan Medco, kemanapun nama PT. SRB dibawa maka nama 

Medco pun digunakan. Sehingga citra perusahaan masih kurang dan masih sangat 

mengandalkan citra perusahaan induk. 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan, Harga , 

Citra Perusahaan  terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen.(Studi Kasus pada 

PT. Satria Raksa Buminusa).” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat 

disimpulkan  beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :  
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a. Kualitas Pelayanan yang diberikan PT. Satria Raksa Buminusa perlu 

ditingkatkan. 

b. Tingkat harga yang dibawah harga pasar berpengaruh dalam kualitas jasa 

yang dihasilkan. 

c. Citra PT. Satria Raksa Buminusa di benak konsumen lemah. 

d. Kurangnya kepuasan konsumen dikarenakan kualitas penjagaan yang rendah 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

 Dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas dapat diperoleh ruang 

lingkup penelitian sebagai berikut :  

a. Tempat analisis dalam penelitian ini pada PT. Saria Raksa Buminusa 

b. Objek penelitian yang digunakan adalah user (konsumen) yang telah 

menggunakan jasa pengamanan PT. Satria Raksa Buminusa. 

c. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh kualitas pelayanan, tingkat harga, 

citra perusahaan terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen pada PT. 

SRB 

1.4 Perumusan Masalah  

Didasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa 

terdapat permasalahan adanya penurunan kualitas layanan perusahaan  dari ahun 

2010 sampai dengan tahun 2013 disebabkan dengan kepuasan konsumen. Atas dasar 

hal tersebut, perlu diketahui mengapa tetap terjadi penurunan kualitas pelayanan  

meskipun perusahaan telah berusaha  mempertahankan dan meningkatkan nilai 

projek tiap tahunnya guna menjaga agar gaji para satpam tidak akan turun .menaikan 

tingkat penjualan dengan menaikkan kualitas jasa dan layanannya. Maka 

permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh 

kualitas layanan, tingkat harga dan citra perusahaan terhadap kepuasan dan loyalitas 

konsumen PT. Satria Raksa Buminusa”. Berdasarkan perumusan masalah tersebut, 

maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

a. Bagaimana pengaruh kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen? 

b. Bagaimana pengaruh Harga Terhadap Kepuasan Konsumen? 
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c. Bagaimana pengaruh Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan Konsumen? 

d. Bagaimana pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Konsumen? 

e. Bagaimana pengaruh citra Perusahaan Terhadap Loyalitas Konsumen? 

f. Bagaimana pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen? 

 

1.5. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan penelitian adalah : 

1)  Menganalisis pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan 

Konsumen 

2)  Menganalisis pengaruh Harga Terhadap Kepuasan Konsumen 

3)  Menganalisis pengaruh Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan 

Konsumen 

4)  Menganalisis pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas 

Konsumen 

5) Menganalisis pengaruh Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas Konsumen 

6) Menganalisis pengaruh Kepuasan konsumen terhadap Loyalitas 

Konsumen 

b. Kegunaan Penelitian 

1) Manfaat Teroritis 

Penelitian ini diharapkan member manfaat dalam ilmu pemasaran 

terutama mengenai pengaruh kualitas pelayanan, harga , citra 

perusahaan serta kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen. 

2) Manfaat Praktis 

Memberi informasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan 

dan loyalitas konsumen terhadap  PT. Satria Raksa Buminusa. 

Sehingga pihak manajemen dapat menentukan solusi perbaikan 

kualitas jasa sesuai dengan harapan konsumen sehingga akan dapat 

meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen lebih tinggi lagi dan 

jumlah konsumenmenjadi relative lebih banyak. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1. Hasil Penelitian Yang Relevan 

a. Penelitian yang dilakukan oleh David Harianto dan Dr. Hartono Subagio, Se., M.M.  

pada tahun 2013 dari Jurusan Manajemen Pemasaran, Universitas Kristen Petra 

dengan judul „‟Analisa Pengaruh Kualitas Layanan, Brand Image, Dan Atmosfer 

Terhadap Loyalitas Konsumen Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel 

Intervening Konsumen Kedai Deja-Vu Surabaya‟‟. Penelitian ini dilakukan dengan 

membagikan kuisioner kepada 150 pengunjung yang melakukan proses pembelian 

di kedai Deja-Vu Surabaya. Menggunakan analiss metode SEM. Hasil analisis 

menggunakan SEM menyimpulkan bahwa kualitas layanan, brand image dan 

atmosfer yang dimiliki oleh Kedai Deja-Vu Surabaya memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hasil lain menunjukkan bahwa kepuasan 

konsumen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Loyalitas konsumen. 

 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Sukmawati pada tahun 2011 dari Jurusan 

Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma dengan judul „‟Pengaruh 

Kualitas Layanan , Harga, Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen 

Jasa Transportasi Kereta Api Eksekutif‟‟. Teknik pengumpulan data dengan 

penyebaran kuisioner ke 120 responden. Metode yang digunakan adalah analisis 

SEM Lisrel 18. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh 

baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap loyalitas konsumen. Harga 

juga memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen. Secara lebih lanjut, kepuasan 

konsumen memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen. Besar pengaruh tidak 

langsung kualitas layanan, dalam hal ini melalui kepuasan konsumen sebesar 0,94. 

Variabel kualitas layanan memiliki pengaruh langsung yang paling kuat terhadap 

loyalitas konsumen. Dengan besar koefisien jalur sebesar 3.28. 

 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Igor Beladin, Bambang Munas 

Dwiyanto pada tahun 2013 dari Jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Diponegoro dengan judul „‟analisis pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan 
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