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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di zaman yang semakin modern ini telah mengubah pola hidup manusia 

menjadi sangat antusias. Dimana manusia terus bertekad untuk menemukan 

inovasi dan merealisasikannya dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Hal ini yang menyebabkan munculnya teknologi-teknologi baru yang 

semakin canggih, salah satunya teknologi dibidang medis. Semakin canggih 

teknologi di bidang medis maka semakin canggih pula teknologi yang 

digunakan dibidang kecantikan. 

Perkembangan pada teknologi yang digunakan dibidang kecantikan dan 

perawatan kulit mengakibatkan perubahan gaya hidup dan perilaku pada 

masyarakat sehingga membuat masyarakat tidak cukup dengan perawatan di 

rumah maupun di salon. Ini merupakan ancaman bagi salon kecantikan karena 

menjadikan banyak pelanggan salon kecantikan berpindah pada skin care, 

Bisnis dibidang skin care menyediakan teknologi yang canggih sehingga dapat 

membentuk keyakinan pelanggan bahwa perawatan di skin care lebih bisa 

dipercaya dalam mendapatkan hasil yang optimal. Skin care menyediakan 

perawatan kulit yang ditangani oleh petugas yang ahli dalam bidangnya, serta 

dokter dibidang kulit dan kecantikan. Bisnis Skin care juga menyediakan 

produk yang berkualitas dengan harga yang sesuai.  

Dari zaman ke zaman, setiap perempuan pasti sangat peduli terhadap 

kecantikannya. Tidak hanya materi yang mereka cari, melainkan juga kepuasan 
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karena dapat membuat kulit menjadi cantik dan terawat. Perawatan kulit  dan 

kecantikan menjadi hal yang penting khususnya dikalangan wanita, namun saat 

ini banyak pria yang juga mengikuti rangkaian perawatan kulit mulai dari 

membersihkan wajah, facial dengan pengangkatan komedo, hingga 

menggunakan lotion wajah dan tubuh. Perawatan kulit penting untuk dilakukan 

secara teratur bagi pelanggan yang beraktivitas diluar rumah dengan tujuan 

melindungi kulit dari paparan sinar matahari langsung maupun polusi. Hal ini 

bertujuan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan bagi pelanggan, karena 

wajah yang bersih terawat merupakan hal terpenting untuk menambah 

kepercayaan dalam diri dan dapat menjadi daya tarik bagi orang yang 

melihatnya. 

Saat ini dunia usaha semakin kompetitif. Bisnis skin care yang ada di 

Surakarta saat ini tidak hanya sedikit, salah satunya ialah Ella Skin Care cabang 

Kartasura. Dampaknya yaitu menjadikan seluruh bisnis skin care berlomba-

lomba untuk menciptakan kepuasan bagi pelanggannya dengan memberikan 

layanan yang terbaik. Pelanggan yang puas diharapkan untuk tetap loyal pada 

perusahaan dan memperkenalkan produk barang atau jasa pada orang lain 

(ditulis Vina Yulmanita ,2010). Pelanggan yang loyal akan berimbas pada 

peningkatan reputasi perusahaan di mata masyarakat, reputasi perusahaan ini 

penting sebagai bentuk investasi jangka panjang yang akan meningkatkan 

keunggulan bagi perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lainnya. Salah 

satu usaha yang dapat dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan 
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kepuasan konsumen adalah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada 

konsumen.  

Lupiyoadi (2013: 216) mengemukakan faktor yang menentukan tingkat 

keberhasilan dan kualitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan. Para pelanggan akan mencari produk 

berupa barang atau jasa dari perusahaan yang dapat memberikan pelayanan 

yang terbaik kepadanya (dalam Wellyanti Wira Astuti 2012) . Pada bisnis jasa 

memberikan layanan yang baik pada pelanggan sesuai dengan harapannya 

adalah cara untuk bertahan dalam persaingan.  

Kepuasan konsumen merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu 

bisnis. Kotler (2005: 70) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja (atau hasil) suatu 

produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Saat hasil yang 

didapat pelanggan sesuai dengan harapan, maka pelanggan merasa puas. Saat 

hasil yang didapat kurang dari harapan maka pelanggan merasa tidak puas.  

Kualitas layanan dan kepuasan pelanggan berkaitan erat. Kualitas 

memberikan motivasi kepada pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat 

dengan perusahaan. Perusahaan yang gagal memuaskan pelanggan karena 

layanannya umumnya mengalami masalah yang komplek salah satunya adalah 

pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan pengalaman buruknya kepada 

orang lain. Pelanggan yang tidak puas mereka akan kecewa, dengan 

kekecewaan itu pelanggan akan melakukan tindakan komplain, atau tidak sama 

sekali melakukan apa-apa (diam) bahkan berhenti menjadi pelanggan.  
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Dalam industri jasa, kepuasan adalah hal penting yang diutamakan. 

Penilaian akan kualitas layanan dikembangkan oleh Parasuraman (dalam 

Tjiptono 2014:282) dikenal dengan service quality (SERVQUAL) yang 

berdasarkan pada lima dimensi kualitas layanan yaitu keandalan, daya tanggap, 

jaminan, empati dan bukti fisik. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis 

pengaruh keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik terhadap 

kepuasan pelanggan Ella Skin Care. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan pada ella skin care 

dengan judul “PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP 

KEPUASAN PELANGGAN PADA ELLA SKIN CARE CABANG 

KARTASURA”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

masalah dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah variabel keandalan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Ella 

Skin Care cabang Kartasura? 

2. Apakah variabel daya tanggap berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

Ella Skin Care cabang Kartasura? 

3. Apakah variabel jaminan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Ella 

Skin Care cabang Kartasura? 

4. Apakah variabel empati berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Ella 

Skin Care cabang Kartasura? 
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5. Apakah variabel bukti fisik berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Ella 

Skin Care cabang Kartasura? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masaah yang telah dipaparkan maka peneitian ini 

digunakan untuk : 

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel keandalan terhadap kepuasan 

pelanggan Ella Skin Care cabang Kartasura. 

2. Untuk mengetahui pengaruh variabel daya tanggap terhadap kepuasan 

pelanggan Ella Skin Care cabang Kartasura. 

3. Untuk mengetahui pengaruh variabel jaminan terhadap kepuasan 

pelanggan Ella Skin Care cabang Kartasura. 

4. Untuk mengetahui pengaruh variabel empati terhadap kepuasan pelanggan 

Ella Skin Care cabang Kartasura. 

5. Untuk mengetahui pengaruh variabel bukti fisik terhadap kepuasan 

pelanggan Ella Skin Care cabang Kartasura. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

Memberikan informasi bagi dunia bisnis khususnya bisnis dibidang skin 

care agar dapat mengembangkan dan menjadikan perusahaan lebih maju 

serta meraih keuntungan. 

2. Manfaat teoritis 

Memberikan manfaat bagi pengemban ilmu pengetahuan dibidang 

pemasaran untuk acuan studi ilmiah tentang bagaimana pengaruh kualitas 
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pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Ella Skin Care di cabang 

Kartasura. Selain itu, untuk memberikan informasi, wawasan, bahan 

referensi, dan bacaan. Untuk menambah pengetahuan bagi pembaca. 

3. Manfaat bagi peneliti 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan penulis terkait dengan pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

4. Manfaat bagi pembaca 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan bagi perusahaan terutama perusahaan dibidang perawatan 

kulit/skin care. 

b. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian 

selanjutnya. 

5. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

referensi bagi penelitian sejenis lainnya. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk memudahkan 

pembaca dalam memahami isi penelitian dengan lebih jelas, maka penelitian ini 

dikelompokkan berdasarkan bab demi bab. Penelitian ini terdiri dari lima bab, 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, dijelaskan beberapa hal seperti latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tinjauan teoritis yang menjelaskan teori-teori berkaitan 

dengan variabel yang digunakan dalam penelitian. Uraian teori ini yang 

mendukung perumusan masalah penelitian, penelitian terdahulu, 

hipotesis dan kerangka pemikiran yang merupakan diagram yang 

menjelaskan alur berjalannya penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada metode penelitian dijelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan 

sampel, definisi operasional variabel dan pengukurannya, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data dan metode yang digunakan 

dalam menganilisis data penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi 

data penelitian, analisis data serta pembahasan yang didapat dari hasil 

pengujian data dalam penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab terakhir ini menyajikan beberapa kesimpulan yang ditarik 

dari pembahasan yang didapat dari pengujian data, keterbatasan 
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penelitian, dan saran-saran yang ditujukan untuk peneliti yang akan 

datang. 

 


