
1.  PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Indonesia pada tahun 2005 telah memiliki jumlah penduduk sebesar 219 

juta jiwa (www.datastatistik-indonesia.com, 13 Desember 2007), menyebabkan 

Indonesia membutuhkan persediaan bahan bakar minyak (BBM) yang tinggi 

untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Jumlah penduduk tersebut erat kaitannya 

dengan jumlah permintaan terhadap BBM, hal ini menurut Djanarto (2006) 

disebabkan karena BBM saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat 

perkotaan layaknya makanan sehari-hari yang dikonsumsi.  Eratnya kaitan antara 

jumlah penduduk dan jumlah permintaan BBM juga didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Barlian (2005), yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah 

penduduk merupakan faktor dominan yang menyebabkan peningkatan permintaan 

terhadap BBM.  

Peningkatan permintaan terhadap BBM pada sektor transportasi lebih 

disebabkan karena penjualan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat pada 

tahun 2007 mengalami peningkatan bila dibandingkan angka penjualan kendaraan 

bermotor pada tahun 2006.  Menurut data yang dikeluarkan Gabungan Industri 

Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), angka penjualan kendaraan bermotor 

pada 2007 mencapai 433.341unit.  Angka penjualan ini meningkat sebanyak 35,9 

persen dari penjualan tahun 2006 yang hanya mencapai 318.904 unit (Gaikindo, 

2008). Grafik perbandingan jumlah penjualan kendaraan bermotor dapat dilihat 

pada Gambar 1. 
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         Gambar 1. Grafik Perbandingan Penjualan Kendaraan Bermotor Periode  
Tahun 2006 dan 2007 (Gaikindo, 2008) 

Melihat semakin meningkatnya angka penjualan kendaraan bermotor 

yang secara langsung menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan terhadap 

BBM, khususnya untuk sektor transportasi. Peningkatan permintaan bahan bakar 

yang terlihat pada Gambar 2, memaksa pemerintah untuk berupaya meningkatkan 

persediaan BBM di Indonesia.  Upaya peningkatan persediaan BBM tersebut 

dilakukan pemerintah dengan menciptakan suasana pasar oligopoli dalam 

penyediaan BBM di Indonesia. Persaingan oligopoli dalam penyediaan BBM di 

Indonesia terjadi sejak  diberlakukannya Undang-Undang Migas No. 22/2001, 

yang menyatakan bahwa Pertamina tidak lagi menjadi perusahaan yang 

menguasai seluruh penjualan BBM di Indonesia.  Diberlakukannya Undang-
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Undang Migas No. 22/2001, dimaksudkan agar pihak swasta dapat ikut serta 

dalam menyediakan kebutuhan BBM bagi masyarakat Indonesia.  

Perusahaan swasta penyedia BBM tersebut sampai saat ini hanya 

diizinkan membantu menyediakan kebutuhan BBM non-subsidi, namun hal 

tersebut tetap dapat memberikan dampak positif terhadap upaya meningkatkan 

persediaan BBM di Indonesia.  Selain bermanfaat meningkatkan persediaan BBM 

di Indonesia, kehadiran perusahaan swasta tersebut juga memberikan keuntungan 

bagi konsumen pengguna bahan bakar non-subsidi. Konsumen diberikan 

tambahan alternatif dalam membeli bahan bakar, yang sebelumnya hanya 

disediakan oleh pihak Pertamina.  
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Gambar 2.  Permintaan Bahan Bakar Indonesia Peride Tahun 1980 Hingga 2005  
                    (www.energy.ca.gov, 11 Maret 2008)        

Berkembangnya jumlah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) 

milik perusahaan swasta di  DKI Jakarta,  disebabkan karena  permintaan akan 
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produk bahan bakar non-subsidi di DKI Jakarta yang masih cukup tinggi.  Hal ini 

dibuktikan pada tahun 2005 permintaan bahan bakar non-subsidi oleh masyarakat 

DKI Jakarta mencapai 181.055 kilo liter (BPS, 2006). Berkembangnya jumlah 

SPBU swasta juga disebabkan karena SPBU swasta masih dapat menjual bahan 

bakarnya dengan harga bahan bakar yang dapat bersaing dengan harga bahan 

bakar non-subsidi yang diproduksi oleh Pertamina. Selain karena kedua alasan 

tersebut, berkembangnya jumlah SPBU swasta juga disebabkan karena timbulnya 

rasa kurang percaya sebagian masyarakat terhadap kualitas produk dan pelayanan 

yang diberikan oleh SPBU Pertamina (Christantoko et al, 2005).  

Tabel 1 memperlihatkan bahwa jumlah SPBU swasta di DKI Jakarta 

yang dimiliki Shell lebih banyak daripada SPBU yang dimiliki oleh  Petronas. Hal 

ini menempatkan Shell sebagai pesaing utama Pertamina dalam menyediakan 

bahan bakar bagi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat yang 

menggunakan bahan bakar non-subsidi di DKI Jakarta.  Shell sebagai pendatang 

baru yang meramaikan persaingan penjualan bahan bakar di Indonesia masuk 

sejak 1 November 2005.  Shell sebagai perusahaan swasta yang menyediakan 

SPBU di Indonesia, sampai saat ini hanya memasarkan bahan bakar non-subsidi 

atau BBM yang memiliki RON (Research Octane Number) yang sama dengan 

Pertamax dan Pertamax Plus yang dikeluarkan oleh Pertamina.  Shell memasarkan 

produk bahan bakar Shell Super (RON 92) yang setara dengan Pertamax dari 

Pertamina dan Shell Super Ekstra (RON 95) yang setara dengan Pertamax Plus 

dari Pertamina. Selain kedua produk tersebut, Shell juga memproduksi Shell 

Diesel yang memiliki kandungan sulfur yang jauh lebih rendah dari Solar yang 

dimiliki Pertamina.  Shell Diesel ini diproduksi sebagai upaya Shell untuk 
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menjawab kebutuhan kemajuan industri otomotif yang mengharuskan bahan bakar 

untuk produk kendaraannya telah sesuai dengan standard Euro 2. 

Tabel 1. Lokasi SPBU Swasta Terhitung Bulan Mei 2007 (Aji, 2007) 
 

SPBU Shell SPBU Petronas 
1. Lippo Karawaci, Tangerang 1. Jln. Raya Alternatif Cibubur 
2. Jln. S. Parman, Jakarta Barat 2. Jln. Lenteng Agung, Jakarta Selatan 
3. Jln. Kyai Tapa, Jakarta Barat 3. Pondok Cabe, Jakarta Selatan 
4. Jln. Yos Sudarso, Jakarta Utara 4. Cikokol, Tangerang 
5. Jln. Letjen Suprapto, Jakarta Pusat 5. Pekayon-Bekasi 
6. Mampang Prapatan, Jakarta      6. Sentul, Bogor 
    Selatan  
7. Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta  
    Selatan  
8. Jln. TB. Simatupang, Jakarta  
    Selatan  
9. Jln. Daan Mogot, Jakarta Barat  
10. Jln. Senen Raya, Jakarta Pusat  

 

Persaingan antara SPBU Pertamina dengan SPBU swasta di Indonesia 

akan semakin ketat, hal ini disebabkan karena adanya rencana pemerintah untuk 

mengalihkan penggunaan premium yang selama ini disubsidi ke jenis BBM yang 

memiliki nilai RON 90 dan RON 92 seperti Pertamax (Syarif, 2007).  Semakin 

ketatnya persaingan antara SPBU Pertamina dan SPBU swasta telah memaksa 

Shell sebagai salah satu SPBU swasta yang ada di Indonesia untuk mencari 

terobosan-terobosan baru dalam  bidang pelayanan (service) kepada 

pelanggannya. Memberikan pelayanan terbaik merupakan kiat suatu perusahaan 

untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat saat ini.  Oleh karena itu 

berbagai upaya terus dilakukan untuk memberikan kepuasan bagi pelanggannya.  

Dewasa ini penerapan program kepuasan pelanggan (Customer 

Satisfaction) tampaknya telah menjadi suatu keharusan dan syarat untuk 
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memenangkan hati konsumen.  Para konsumen, termasuk konsumen SPBU tidak 

akan merasa puas bila hanya menerima produk bahan bakar yang dibelinya tanpa 

memperoleh pelayanan yang prima saat konsumen tersebut membeli bahan bakar 

di SPBU.  Untuk memberikan rasa puas terhadap pelanggan tersebut, Shell 

haruslah memahami perilaku konsumen sasarannya karena eksistensi perusahaan 

sangat tergantung pada perilaku konsumen yang positif terhadap perusahaan yang 

bersangkutan.  

Kepuasan konsumen akan dapat dicapai apabila pihak SPBU Shell 

terlebih dahulu mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen dan harapan 

konsumen akan atribut-atribut yang ada di SPBU Shell.  Kepuasan konsumen 

merupakan sesuatu yang diharapkan setiap perusahaan termasuk Shell.  Dengan 

tercapainya kepuasan konsumen, selain konsumen itu sendiri yang merasa 

diuntungkan pihak perusahaan juga akan diuntungkan. Kepuasan yang dirasakan 

konsumen akan menguntungkan SPBU Shell, karena dengan adanya rasa puas 

yang dirasakan oleh konsumen memungkinkan terjadinya promosi dari mulut ke 

mulut yang dilakukan oleh konsumen yang telah merasa puas tersebut.  Selain itu 

dengan adanya kepuasan konsumen, diharapkan akan menjadikan  konsumen 

tersebut menjadi loyal akan produk SPBU Shell dan secara langsung tentu akan 

sangat menguntungkan SPBU Shell dengan meningkatnya volume penjualan.  

Melihat begitu banyaknya keuntungan yang diperoleh dari terciptanya 

keadaan di mana konsumen merasa puas, maka penelitian tentang kepuasan 

konsumen sangat diperlukan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena dengan 

adanya penelitian mengenai kepuasan konsumen, perusahaan akan dapat 

mengetahui tingkat kepuasan konsumen akan atribut produk yang dimilikinya, 
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sehingga dapat mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil untuk dapat lebih 

meningkatkan  kepuasan konsumen. Dengan meningkatnya kepuasan konsumen 

akan atribut-atribut yang dimiliki oleh SPBU, diharapkan akan mendorong 

konsumen untuk terus menggunakan produk bahan bakar yang ditawarkan oleh 

pihak SPBU Shell.  

1.2.  Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini 

difokuskan pada masalah tindakan yang harus diambil oleh pihak manajemen 

SPBU Shell dalam memberikan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan,  

sehingga SPBU Shell dapat bersaing dengan SPBU Pertamina maupun SPBU 

Petronas. Kepuasan pelayanan yang dimaksudkan adalah kepuasan konsumen saat 

konsumen tersebut sedang mengisi bahan bakar dan menggunakan berbagai 

fasilitas yang tersedia di areal SPBU Shell.  Berdasarkan uraian tersebut, maka 

hal-hal yang dapat teridentifikasi sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana karakteristik sosial, ekonomi, demografi, psikografi dan usage, 

serta segmentasi  psikografi konsumen SPBU Shell? 

b. Atribut apa saja yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen SPBU 

Shell? 

c. Bagaimana tingkat kepuasan konsumen terhadap atribut-atribut pelayanan 

yang dimiliki SPBU Shell? 

d. Langkah manajerial apa yang dapat diambil SPBU Shell dalam usaha untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen? 
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1.3.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mengidentifikasi karakteristik sosial, ekonomi, demografi, psikografi dan 

usage, serta segmentasi psikografi konsumen SPBU Shell. 

b. Mengidentifikasi atribut-atribut pelayanan yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen SPBU Shell. 

c. Menganalisis tingkat kepuasan konsumen terhadap atribut-atribut  pelayanan 

yang dimiliki SPBU Shell. 

d. Merumuskan alternatif strategi untuk peningkatan kepuasan pengguna bahan 

bakar SPBU Shell. 

1.4.   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan masukan 

kepada SPBU Shell yang telah beroperasi  di Jabotabek mengenai topik yang 

diteliti.  Masukan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu SPBU 

Shell dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu penelitian ini 

juga dilakukan sebagai upaya penulis untuk menggali, merumuskan masalah, 

menganalisa masalah, dan memecahkan masalah serta mempertanggungjawabkan 

dalam bentuk karya ilmiah dengan tetap menerapkan ilmu yang telah dipelajari 

selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis 

Institut Pertanian Bogor. 

1.5.   Ruang Lingkup Penelitian 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari 

permasalahan yang ada, serta agar analisis yang dilakukan dapat lebih terarah, 
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maka penelitian ini dibatasi pada kepuasan konsumen terhadap atribut-atribut 

pelayanan yang dimiliki SPBU Shell. Penelitian ini dilakukan di wilayah 

Jabotabek dengan responden anggota klub otomotif yang pernah membeli dan 

menggunakan bahan bakar Shell untuk kendaraannya. 
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