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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.LATAR BELAKANG 

 

Dewasa ini, iklim persaingan dalam bisnis manufaktur maupun jasa semakin 

terasa. Semua perusahaan besar dan kecil menggunakan berbagai macam strategi 

untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Salah satu cara adalah dengan 

meningkatkan kualitas produk / pelayanannya dengan tujuan memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan / keinginan konsumen. Memproduksi jasa yang berkualitas 

bukanlah hal yang mudah, diperlukan sumber dana dan sumber daya manusia 

yang berkualitas.  

“Terdapat 5 (lima) dimensi kualitas jasa, sebagai berikut: 

1. Reliabilitas (reliability), yakni kemampuan memberikan 

layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan 

memuaskan. 

2. Daya Tanggap (responsiveness),yaitu keinginan para staf 

untuk membantu para pelanggan dan memberkan layanan 

dengan tanggap. 

3. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kompetensi, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf; 

bebas dari bahaya, risiko atau keragu – raguan. 

4.  Empati (empathy), meliputi kemudahan dalam menjalin 

relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan 

pemahaman atas kebutuhan individual para pelanggan. 

5. Bukti fisik (tangible), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai, dan sarana komunikasi.”
1
 

 

Don Peppers dan Martha Rogers mengatakan : 

“The only value your company will ever create is the value that 

comes from customers – the ones you have now and the ones 

you will have in the future. Businesses succeed by getting, 

keeping, and growing customers. Customers are the only reason 

you build factories, hire employees, schedule meetings, lay 
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fiberoptic lines, or engage in any business activity. Without 

customers, you don’t have business.”
2
 

 

Satu – satunya nilai perusahaan adalah nilai yang datang dari konsumen. 

Mencapai kesuksesan suatu bisnis yaitu dengan mendapatkan, menjaga, dan 

meningkatkan konsumen. Konsumen merupakan satu – satunya alasan 

membangun usaha, menggaji karyawan, dan melibatkan perusahaan dalam 

aktivitas bisnis. Dengan kata lain, konsumen adalah tujuan jangka panjang 

perusahaan dan pemeran utama dalam bisnis yang dilaksanakan oleh pebisnis. 

Menjaga konsumen tetap senang dan puas merupakan tantangan perusahaan dan 

cara yang terbaik untuk bertahan dalam persaingan.
3
 Memperoleh laba maksimum 

merupakan salah satu tujuan perusahaan, namun pada dasarnya tujuan perusahaan 

adalah menciptakan kepuasan para konsumennya. Terciptanya kepuasan 

konsumen dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan diantaranya 

menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan konsumen, 

kepuasan konsumen menjadi dasar pembelian ulang sehingga tercipta loyalitas 

konsumen yang akan membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut, dan kepuasan 

konsumen sebagai indikator kesuksesan bisnis di masa depan. Kotler 

menyebutkan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaaan seseorang 

setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya.
4
 Memuaskan keinginan konsumen dapat dilakukan dengan berbagai 

cara seperti mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, dan harapan dari para 

konsumen.  
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Pada umumnya, orang akan senang bila dikatakan cantik atau tampan 

sehingga mereka akan berupaya untuk selalu tampil cantik dan tampan. Seiring 

meningkatnya permintaan, salon – salon kecantikan pun bermunculan, mulai dari 

kelas bawah hingga kelas atas yang mewah. Industri jasa pelayanan salon 

kecantikan berkaitan dengan keindahan, seni, dan cita rasa. Kreativitas diperlukan 

oleh para karyawan / stafnya untuk bisa membuat konsumennya menjadi lebih 

cantik, lebih tampan, dan lebih percaya diri setelah keluar dari salon tersebut. 

Unsur – unsur pelayanan salon kecantikan harus memenuhi syarat paling tidak 

sebagai berikut: 

a. Kebersihan, 

b. Pencahayaan, 

c. Peralatan, 

d. Desain interior ruangan, dan 

e. Suasana nyaman dan santai.
5
 

 

Salon Liliek merupakan sebuah perusahaan jasa yang beroperasi dibidang 

kecantikan. Salon Liliek berdiri sejak tahun 1988 di komplek pertokoan Shopping 

Center Salatiga. Perusahaan ini memiliki dua studio yang berada dalam satu 

kawasan. Segmentasi pasar dari perusahaan ini adalah masyarakat kalangan 

menengah ke bawah. Salon Liliek memiliki 18 (delapan belas) orang karyawan 

dengan pendidikan minimal SMK jurusan kecantikan. Meskipun salon Liliek 

lebih fokus pada masyarakat menengah ke bawah perusahaan ini menggunakan 

produk – produk dan peralatan salon yang berkualitas dan lengkap. Fasilitas yang 

disediakan meliputi kursi tunggu, majalah, televisi, dan satu botol minuman untuk 

pelanggan (kecuali potong rambut). Karena letak salon Liliek yang berada dalam 

kawasan pertokoan sehingga untuk lahan parkir hanya bisa dijangkau oleh sepeda 
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motor, dan untuk konsumen yang membawa mobil memarkirkan kendaraannya di 

Jalan Jendral Sudirman sehingga konsumen harus rela berjalan lebih jauh dari 

area parkir mobil ke studio salon Liliek. Dalam rangka perbaikkan dan 

peningkatan kualitas pelayanan salon Liliek menggunakan konsep ATP (Amati, 

Tiru, Plek) dan ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) yakni pemilik salon mengajak 

karyawan yang dirasa kurang melayani konsumen dengan baik ke suatu 

perusahaan jasa lainnya biasanya bank dan disuruh melihat cara pegawai bank 

menangani nasabah. 

Meskipun sudah berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen 

masih saja ada berbagai keluhan dari konsumen. Berdasarkan wawancara dari 

responden, beberapa keluhan yang sering terjadi antara lain : 

1. Dimensi reliability : lima konsumen mengeluh karena potongan 

rambut yang tidak sesuai. Hal ini terjadi karena dua faktor yaitu  bisa 

dikarenakan karyawan salon memotong rambut terlalu pendek dan 

kurang rapi. 

2. Dimensi responsiveness : tiga konsumen mengeluh karena ada 

karyawan yang membiarkan konsumen duduk cukup lama di meja 

salon dan tidak segera dilayani. 

3. Dimensi assurance: dua konsumen mengeluh hasil rebonding / 

keriting tidak sesuai dengan permintaan karena kekeliruan pihak salon 

(karyawan) dalam penggunaan produk obat rebonding / keriting 

rambut. Dua konsumen yang membeli jasa creambath mengeluhkan 

pijatan kurang sesuai dengan keinginan, terkadang terlalu keras atau 

terlalu pelan. 
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4. Dimensi emphaty : tiga konsumen menyatakan bahwa ada karyawan 

yang talk active yang selalu mengajak konsumen mengobrol dan ada 

pula karyawan yang pendiam yang  membuat konsumen tidak nyaman. 

5. Dimensi tangible : beberapa konsumen menyatakan ruangan studio 

terasa panas karena dan kurang nyaman karena ukuran studio yang 

tidak begitu luas serta ketidaktersediaan pendingin ruangan. 

6. Berdasarkan pengamatan di Salon Liliek Salatiga, berapa konsumen 

menceritakan pengalamannya mengenai hasil dan pelayanan setelah 

membeli jasa di Salon Liliek Salatiga. 

 

1.2.RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan gejala – gejala problematis tersebut, dapat dirumuskan masalah  

penelitian ini adalah  

1. Seberapa jauh tingkat kualitas pelayanan di Salon Liliek Salatiga? 

2. Seberapa jauh tingkat kepuasan konsumen di Salon Liliek Salatiga? 

3. Adakah pengaruh yang positif  kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen dalam kaitannya dengan reliability, responsiveness, 

assurance, empathy, dan tangible? 
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1.3.TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan tersebut, maka penelitian ini bertujuan : 

1. Mengetahui tingkat kualitas pelayanan di Salon Liliek Salatiga. 

2. Mengetahui tingkat kepuasan konsumen di Salon Liliek Salatiga. 

3. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen dalam kaitannya dengan reliability, responsiveness, 

assurance, empathy, dan tangible. 

 

1.4.SIGNIFIKANSI PENELITIAN 

Signifikansi penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu signifikansi teoritis 

dan signifikansi praktis. 

1.4.1. Signifikansi Teoritis 

Penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen  di Salon Liliek Salatiga ini diharapkan dapat mendukung pendapat 

dari Tjiptono mengenai kualitas pelayanan, yang mengemukakan bahwa,  

“kualitas pelayanan jasa berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaian untuk 

mengimbangi harapan pelanggan.”
6
 

 

1.4.2. Signifikansi Praktis 

1.4.2.1. Umum  

Penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen dapat menjadi masukkan salon – salon kecantikan secara umum dalam 
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upaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam membentuk kepuasan konsumen, 

agar dapat bersaing dengan salon – salon kecantikan yang lainnya. 

1.4.2.2. Khusus  

a) Salon Liliek 

Penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen  di Salon Liliek Salatiga ini dapat menjadi masukan salon 

Liliek dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan 

konsumen, agar konsumen menjadi lebih loyal terhadap salon Liliek 

Salatiga. 

b) Konsumen 

Penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen  di Salon Liliek Salatiga ini dapat menjadi referensi bagi 

konsumen untuk pertimbangan pembelian jasa salon di Salon Liliek 

Salatiga. 

 

1.5.KETERBATASAN PENELITIAN 

Mengingat akan keterbatasan kemampuan, jangkauan penulis dalam 

meneliti, perolehan ijin meneliti, dan waktu maka penelitian ini dibatasi pada : 

a) Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini yaitu hanya dilakukan di Salon Liliek 

Salatiga. 

b) Subjek Penelitian 

Subjek penelitian hanya menfokuskan pada pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Salon Liliek Salatiga. 
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Kualitas pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada 

lima dimensi kualitas pelayanan yaitu layanan yang handal, layanan 

yang responsif, layanan yang meyakinkan, layanan yang empatis, dan 

layanan penyediaan fasilitas yang mendukung proses produksi jasa 

salon. Adapun kepuasan yang dimaksud disini adalah tingkat perasaan 

konsumen Salon Liliek Salatiga setelah menerima jasa layanan yang 

diterima dan dirasakan. 

 

  


