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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa lebih mengutamakan kepada 

pelanggan yang menggunakan jasa atau produk pada perusahaan 

tersebut.Semakin ketatnya persaingan bisnis menyebabkan pelanggan memiliki 

lebih banyak alternative produk, harga dan kualitas yang bervariasi, sehingga 

pelanggan akan selalu mencari nilai bidang produk atau jasa haruslah dapat 

mempertahankan reputasi yang baik di mata pelanggannya. Kualitas pelayanan 

yang baik dan berkualitas akan cenderung memberikan kepuasan yang dianggap 

paling tinggi dari beberapa produk (Kotler, 2005). Kualitas pelayanan memiliki 

hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan memberikan 

suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat 

dengan perusahaan akuntansi. 

Maraknya perkembangan dunia usaha yang tidak lepas dari persaingan 

saat ini menuntut perusahaan untuk kreatif dan berinovasi agar dapat bertahan. 

Kualitas adalah jaminan terbaik atas loyalitas pelanggan, pertahanan terkuat 

perusahaan dalam menghadapi persaingan dan satu-satunya jalan untuk 

mempertahankan pertumbuhan dan penghasilan (Kottler, 2009). 
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Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik di dalam suatu instansi, 

akan menciptakan kepuasan bagi para konsumennya. Setelah konsumen merasa 

puas dengan produk atau jasa yang diterimanya, konsumen akan membandingkan 

pelayanan yang diberikan.Apabila konsumen merasa benar-benar puas, mereka 

akan membeli ulang serta member rekomendasi kepada orang lain untuk 

membeli di tempat yang sama.Oleh karena itu perusahaan harus memulai 

memikirkan pentingnya pelayanan pelanggan secara lebih matang melaui 

kualitas pelayanan, karena kini semakin disadari bahwa pelayanan (kepuasan 

pelanggan) merupakan aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis dan 

memenangkan persaingan (Tjiptono, 2004). 

Kepuasan pelanggan juga merupakan aspek yang harus diperhatikan, 

jika pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan tentu saja akan 

menimbulkan dampak psikologis yang positif, yang mungkin akan berdampak 

pada loyalitas terhadap perusahaan yang memberikan kepuasan tersebut. Jika 

pelanggan telah memiliki perasaan puas akan pelayanan yang diberikan dapat 

dipastikan pelanggan tersebut akan menjadi pelanggan yang local dan tidak akan 

berpaling pada jasa atau produk perusahaan yang lain. 

 Menurut Reichheld dan Sasser (1990), loyalitas pelanggan memiliki 

korelasi yang positif dengan performa bisnis, loyalitas pelanggan tidak hanya 

meningkatkan nilai dalam bisnis, tetapi juga dapat jangka pendek, memperbaiki 

loyalitas pelanggan akan membawa profit pada penjualan. Profit merupakan 

motif utama konsistensi bisnis, karena dengan keuntungan makro dan perputaran 
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bisnis dari variasi produk dan jasa yang ditawarkan maupun perluasan pasar yang 

dilayani (Soeling, 2007). Dalam jangka panjang, memperbaiki loyalitas 

umumnya akan lebih profitable, yakni pelanggan bersedia membayar harga lebih 

tinggi, penyediaan layanan yang lebih murah dan bersedia merekomendasikan 

kepelanggan yang baru. 

Dengan mengutamakan pelayanan yang baik maka pembeli akan 

memudahkan perusahaan mencapai tujuan perusahaan.Yaitu mencapai laba yang 

maksimal melalui peningkatan jumlah pembeli oleh pelanggan secara terus 

menerus.Peningkatan jumlah pembeli ini dapat terjadi jika pelanggan puas akan 

fasilitas pelayanan maupun harga yang ditawarkan perusahaan.  

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti mengenai kepuasan 

pelanggan di Klinik Saintifikasi Jamu ”Hortus Medikus” Tawangmangu dan 

untuk mengevaluasi betapa pentingnya kualitas pelayanan ,kepercayaan ,dan 

kepuasan pelanggan pada Klinik Saintifikasi Jamu “Hortus Medikus” 

Tawangmangu dalam upaya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan yang 

nantinya akan berpengaruh pada kelangsungan hidup perusahaan maka perlu 

dilaksanakan penelitian dengan judul ANALISIS PENGARUH KUALITAS 

PELAYANAN  TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA KLINIK  

SAINTIFIKASI JAMU “HORTUS MEDIKUS” TAWANGMANGU 
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B. RUMUSAN MASALAH  

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang di 

ajukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh tangible Klinik Saintifikasi Jamu “Hortus Medikus”    

terhadap kepuasan pelanggan ? 

2. Bagaimana pengaruh reliability Klinik Saintifikasi Jamu “Hortus Medikus” 

terhadap kepuasan pelanngan ? 

3. Bagaimana pengaruh responsiveness Klinik Saintifikasi Jamu “Hortus 

Medikus”terhadap kepuasan pelanggan ? 

4. Bagaimana pengaruh assurance Klinik Saintifikasi Jamu “Hortus 

Medikus”terhadap kepuasan pelanggan ? 

5. Bagaimana pengaruh empathy Klinik Saintifikasi Jamu “Hortus 

Medikus”terhadap kepuasan pelanggan ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari 

penulisan adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh tangible Klinik Saintifikasi Jamu “Hortus 

Medikus”terhadap kepuasan pelanggan 

2. Menganalisis pengaruh reliability Klinik Saintifikasi Jamu “Hortus 

Medikus”terhadap kepuasaan pelanggan 



5 

 

 

3. Menganalisis pengaruh responsiveness Klinik Saintifikasi Jamu “Hortus 

Medikus”terhadap kepuasan pelanggan 

4. Menganalisis pengaruh assurance Klinik Saintifikasi Jamu “Hortus 

Medikus”terhadap kepuasan pelanggan 

5. Menganalisis pengaruh emphaty Klinik Saintifikasi Jamu “Hortus 

Medikus”terhadap kepuasaan pelanggan 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam rangka 

menentukan strategi pemasaran untuk lebih meningkatkan tingkat 

penjualan. Selain itu bermanfaat pula untuk mengetahui faktor manakah 

yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas 

pelanggan. 

b. Bagi Perusahaan, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 

mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan perusahaan, terutama 

yang berhubungan dengan kualitas pelayanan, kepercayaan yang 

diberikan dan kepuasan pelanggan serta loyalitas pelanggan sehingga bias 

mempertahankan jumlah pelanggan dan bias meningkatkan jumlah 

pengguna jasa perusahaan tersebut. 

 

 



6 

 

 

2. Manfaat Teoritis. 

a. Bagi Penulis, untuk mengetahui penerapan teori yang diperoleh dibangku 

kuliah dengan realita yang terjadi di lapangan, mengenai masalah-

masalah yang ada dalam pemasaran khususnya tentang kualitas 

pelayanan, kepercayaan yang diberikan dan kepuasan pelanggan serta 

loyalitas pelanggan 

b. Bagi Literatur, sebagai bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut. 

 
E. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Skripsi ini terurai dalam beberapa bagian yaitu : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka yaitu pembahasan yang terdiri dari tinjuan 

teori tersebut, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan 

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Definisi metode penelitian adalah unsur penelitian yang 

terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian 

atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan 
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hasil rumusan masalah.Teori ini di pergunakan sebagai 

landasan atau alasan mengapa suatu yang bersangkutan bisa 

mempengaruhi variabel tak bebas atau merupakan salah satu 

penyebab (J.Supranto, 2003) dan yang berisi tentang 

penejelasan kerangka pemikiraan dan hipotesis penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan bab yang 

berisikan analisis dan pembahasan dari penelitian yang 

meliputi karakteristik pelanggan, analisis dan pembahasan 

dari 5 dimensi yaitu tangible, reliability, responsiveness, 

assurance, dan emphaty. 

BAB V  : PENUTUP 

Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. 

Kesimpulan disini merupakan kesimpulan atas penyusunan 

skripsi terutama pada BAB IV yang mana menguraikan 

tentang hasil penelitian dan pembahasan.Sedangkan saran 

disini merupakan saran dari penulis untuk pihak Klinik 

Saintifikasi Jamu “Hortus Medikus” Tawangmangu untuk 

kemajuan perusahaan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 




