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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Adanya proses globalisasi sekarang ini, perkembangan dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi telah mampu mempercepat proses inovasi dan 

perkembangan produk (barang dan jasa). Kemajuan teknologi ini dapat 

menggeser posisi penawaran banyak sekali muncul tawaran yang sama 

sebagai contoh penggunaaan klinik kecantikan saat ini konsumen 

diberikan banyak pilihan sebelum menentukan akan menggunakan klinik 

kecantikan, namun demikian inovasi ini pada mulanya mampu 

memberikan manfaat diferensiasi bagi suatu klinik kecantikan, sehingga 

diantara mereka terjadi diferensiasi lagi. Pada saat ini persaingan 

perusahaan semakin tajam, ini disebabkan karena adanya produk sejenis 

yang ditawarkan klinik kecantikan atau perusahaan lain. Hanya perusahaan 

yang dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas yang mampu 

menghadapi persaingan, sehingga untuk bisa memiliki konsumen-

konsumen yang loyal terhadap perusahaan menjadi tidak mudah. 

Perusahaan seharusnya membangun hubungan dengan pelanggan 

agar dapat mengetahui lebih banyak mengenai pelanggan mereka, dan 

pelangganpun dapat lebih mudah untuk berinteraksi dengan perusahaan. 

Untuk membangun hubungan tersebut diperlukan cara yang tepat salah 

satunya adalah membangun Customer Relationship Management (CRM) 

guna meningkatkan nilai perusahaan dan pelanggan sehingga dapat 
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mempertahankan dan menumbuhkan loyalitas pelanggan terhadap 

perusahaan dengan pemanfaatan IT. 

Dalam menarik konsumen, pemilik bisnis berusaha sebaik 

mungkin memberikan segala yang terbaik untuk memenuhi kepuasan 

konsumen. Kotler dan Keller (2009:139) menjelaskan bahwa kepuasan 

(satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul 

karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) 

terhadap harapan mereka. Bagi perusahaan yang berpusat pada konsumen, 

kepuasan konsumen merupakan tujuan dan sasaran pemasaran. Dewasa ini 

perusahaan harus lebih baik lagi memperhatikan tingkat kepuasan 

konsumennya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Kotler dan Keller 

(2009:139) bahwa: 

“Keputusan konsumen untuk dapat bersikap loyal atau tidak loyal 

merupakan akumulasi dari banyak masalah kecil dalam perusahaan. 

Loyalitas konsumen diperoleh karena adanya kombinasi dari kepuasan dan 

keluhan. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, maka konsumen akan 

tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, konsumen akan puas. 

Jika kinerja melebihi ekspektasi, konsumen akan sangat puas atau 

senang”. 

Loyalitas pelanggan sendiri tidak dapat dipisahkan dari kepuasan 

pelanggan, kepuasan dan loyalitas terkait secara erat dan tidak terpisahkan 

tetapi hubungan keduanya bersifat asimetri mengingat pelanggan yang 

loyal kebanyakan adalah pelanggan yang terpuaskan, tetapi tidak semua 
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kepuasan pelanggan bermakna loyalitas. Hal ini terlihat dengan adanya 

konsumen yang merasa puas terhadap produk perawatan yang dihasilkan 

klinik kecantikan Larissa. Produk tersebut cenderung mendekati jasa yang 

mewah yang hanya bisa dijangkau oleh kalangan tertentu, maka produk 

tersebut harganya relatif tinggi maka loyalitas menjadi sangat penting. 

Kemampuan perusahaan untuk mempertahankan loyalitas 

pelanggan tersebut dapat dengan cara mempertahankan image atau citra 

perusahaan dan dapat dengan memberikan kepuasaan kepada konsumen. 

Pada kenyataannya saat sekarang ini banyak konsumen yang dalam 

menentukan pilihan tempat klinik kecantikan dimana dia akan melakukan 

perawatan secara terus menerus, konsumen akan mencari tahu terlebih 

dahulu bagaimana citra sebuah klinik kecantikan tersebut (seperti 

fasilitasnya, tempatnya dan juga karyawannya) dan merasakan sendiri 

bagaimana hasilnya bila melakukan perawatan di klinik kecantikan 

tersebut apakah memuaskan atau tidak. Artinya dalam usaha klinik 

kecantikan, Customer Relationship Management (CRM), citra merek, 

kepercayaan dan kepuasan konsumen secara serempak akan sangat 

mempengaruhi konsumen tersebut akan loyal atau tidak terhadap sebuah 

klinik kecantikan. Apabila citra yang didengar sesuai yang dilihat dan 

apabila konsumen merasakan kepuasan dengan melakukan perawatan di 

klinik kecantikan tersebut kemungkinan besar konsumen akan menjadi 

loyal. Begitu juga sebaliknya apabila citra yang didengar tidak sesuai 
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dengan yang dilihatnya, dan konsumen tidak mendapatkan kepuasan maka 

konsumen tidak akan loyal terhadap klinik kecantikan tersebut. 

Intensitas persaingan di dunia bisnis klinik kecantikan di Surakarta 

yang semakin tinggi menuntut Larissa Aesthetic Center untuk dapat 

memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan pada seluruh 

konsumennya dan lebih baik dibandingkan dengan para pesaingnya. Oleh 

karena itu, Customer Relationship Management (CRM), citra merek, 

kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap produk dan pelayanan 

dapat mempengaruhi Larissa Aesthetic Center di Surakarta untuk 

mendapat konsumen bahkan mempertahankan konsumen untuk dapat 

loyal, maka dari itu dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis memilih 

judul “Analisis Pengaruh Customer Relationship Management, Citra 

Merek, Kepercayaan, dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

pada Larissa Aesthetic Center Di Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diperoleh beberapa 

rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah Customer Relationship Management (CRM) berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada Larissa Aesthetic Center di 

Surakarta ? 
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2. Apakah citra merek berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan pada Larissa Aesthetic Center di Surakarta ? 

3. Apakah kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan pada Larissa Aesthetic Center di Surakarta ? 

4. Apakah kepuasan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan pada Larissa Aesthetic Center di Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Customer Relationship Management (CRM) 

berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

2. Untuk mengetahui citra merek berpengaruh secara signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

3. Untuk mengetahui kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

4. Untuk mengetahui kepuasan berpengaruh secara signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 
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1. Manfaat Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak 

manajemen Larissa Aesthetic Center yang berupa informasi empirik 

yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap upaya-upaya 

yang telah ditempuh perusahaan dalam merancang, strategi dan 

mengimplementasikan program-program perbaikan kepuasan 

pelanggan yang secara terus menerus untuk mendorong dan 

memperkuat loyalitas pelanggan. 

2. Manfaat Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran 

dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang manajemen, 

khususnya dalam bidang manajemen pemasaran. 

3. Manfaat Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan 

bagi penelitian selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi organisasi 

yang menghadapi masalah serupa. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan pemahaman skripsi, penulis akan uraikan 

sistematika skripsi sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan, apa 

yang menarik dari penelitian ini, dan apa yang membedakan penelitian ini 
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dari penelitian terdahlu. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi landasan teori yang merupakan penjelasan dari teori 

tentang Customer Relationship Management (CRM), citra merek, 

kepercayaan dan kepuasan. Selain itu bab ini juga berisi tentang bahasan 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi variabel penelitian serta definisinya, penentuan 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan 

data dan analisis data yang digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian, analisis data, dan 

penjelasannya secara lengkap. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan 

saran yang relevan berdasarkan hasil penelitian yang digunakan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


