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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laju pertumbuhan perekonomian pada era globalisasi seperti saat ini ditandai      

dengan semakin ketatnya iklim persaingan di dunia bisnis. Hal itu berpengaruh 

pula pada perkembangan dunia usaha, dimana perusahaan maupun para pelaku 

usaha menghadapi tantangan yang semakin besar. Diantara tantangan tersebut 

adalah bagaimana cara perusahaan mempertahankan pelanggan dengan memberi 

kepuasan terhadap kualitas layanan yang memberikan keuntungan jangka panjang. 

Parasuraman et.al (1988) dalam Ren dan Lam (2014:2) menyatakan kualitas 

layanan dikenal sebagai hasil dari perbandingan layanan yang diharapkan dan 

persepsi mereka tentang kualitas layanan yang dirasakan. Konsumen akan merasa 

puas apabila harapan terhadap layanan yang diterima memenuhi standar kualitas 

yang diinginkan yang bernilai positif. 

 

Kualitas layanan yang optimal dapat dijadikan sebagai salah satu strategi 

perusahaan untuk meningkatkan serta mempertahankan pelanggan demi mencapai 

tujuan perusahaan. Dalam mencapai tujuan perusahaan, disamping aspek fasilitas 

fisik yang bagus, bersih dan memadai, kompetensi para karyawan akan 

menentukan persepsi konsumen terhadap kualitas layanan yang diberikan.  
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Parasuraman et.al (1982,1988) dalam Ren dan Lam (2014) mengidentifikasi lima 

dimensi rinci kualitas layanan yaitu bukti fisik (tangibles), empati (empathy), daya 

tanggap (responsiveness), keandalan (reliability), jaminan (assurance). 

Terciptanya kualitas layanan yang optimal dapat memberikan kepuasan terhadap 

konsumen dan konsumen yang puas terhadap layanan yang diberikan akan 

memberitahukan kelebihan-kelebihan layanan tersebut kepada orang lain, dan 

selanjutnya konsumen akan merekomendasikannya kepada orang lain. 

 

Lang, B (2011) dalam Kitapci et.al (2014:162) menyatakan kualitas layanan 

sebagai penentu penting dari kepuasan dan komunikasi Word of Mouth (WOM). 

Semakin baik kualitas layanan yang diberikan perusahaan, semakin besar 

kemungkinan konsumen melakukan rekomendasi dari mulut ke mulut (Word of 

Mouth) ke konsumen lain. Rekomendasi dari pelanggan lain biasanya dianggap 

lebih akurat daripada kegiatan promosi yang berasal dari perusahaan dan dapat 

mempengaruhi keputusan orang lain untuk menggunakan atau menghindari suatu 

jasa. 

 

Arndt (1967) dalam Ren dan Lam (2014:3) mengidentifikasikan Word of Mouth 

(WOM) sebagai komunikasi lisan dari orang ke orang atau dari pihak ke pihak 

lain antara penerima dan komunikator. Sweeney et.al (2008) Kitapci et.al 

(2014:163) menunjukkan bahwa potensi WOM berdampak pada persepsi atau 

tindakan tergantung pada sifat dari hubungan pengirim-penerima, kekayaan dan 

kekuatan pesan dan pengirimannya. 
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Repo KL (1999) dalam Kitapci et.al (2014:163) mengidentifikasikan WOM 

sebagai sumber utama pengaruh informasi konsumen dalam proses pengambilan 

keputusan serta kesadaraan untuk mengekspresikan kepuasan atau ketidakpuasan 

pengalaman terhadap layanan yang dirasakan.  

Menurut beberapa penilitian tersebut dapat disimpulkan bahwa WOM adalah 

komunikasi konsumen untuk membicarakan, mempromosikan dan 

merekomendasikan produk atau jasa yang diterima kepada konsumen lain. 

Word of Mouth dapat bersifat positif atau negatif. Jika pelanggan 

merekomendasikan kepada orang lain tentang layanan yang baik maka disebut 

WOM positif. Namun, jika pelanggan mengeluh kepada orang  lain tentang 

layanan yang dirasakan atau diterima disebut WOM negatif.  

 

Ahluwalia et.al  (2000) dalam Ren dan Lam (2014:3) menyatakan bahwa WOM 

positif memiliki dampak lebih besar pada bisnis dibandingkan dengan WOM 

negatif. Reingen (1987) dalam Ren dan Lam (2014:3) menyatakan Word of Mouth 

telah ditunjukkan untuk mempengaruhi berbagai kondisi pelanggan dari 

kesadaran, harapan, persepsi, sikap, niat perilaku dan perilaku aktual. Studi Wang, 

X. (2011) dalam Kitapci et.al (2014:163) menyatakan kepuasan konsumen dapat  

menghasilkan WOM positif tentang layanan yang diterima, sedangkan 

ketidakpuasan konsumen memiliki kecenderungan yang kuat untuk memberitahu 

orang lain tentang kemarahannya dan bahkan melebih-lebihkan pengalaman 

buruk. Ennew et.al (2000) dalam Kitapci et.al (2014:163) menunjukkan bahwa 

WOM positif dari pelanggan yang puas dapat meningkatkan pembelian. 

Selanjutnya, menurut Gremler dan Brown (1996) dalam Kitapci et.al (2014:163)  
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menyarankan bahwa pelanggan yang bersedia untuk menawarkan komunikasi 

WOM positif memiliki kemungkinan untuk menjadi pelanggan setia dan WOM 

positif adalah alat iklan yang sangat penting bagi perusahaan. 

 

Semakin banyaknya pertumbuhan dunia bisnis maka semakin berkembang pula 

strategi yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

usahanya. Dalam  kondisi  seperti ini,  salah satu hal  utama  yang  harus  di  

prioritaskan  oleh  perusahaan  adalah memberikan kualitas layanan agar dapat 

bertahan, bersaing dan menguasai pasar. Perkembangan ini juga telah menyentuh 

berbagai aspek kehidupan manusia termasuk mempengaruhi kebutuhan untuk 

meningkatkan diri secara fisik. Peningkatan diri secara fisik dapat membuat 

seorang wanita dan pria merasa percaya diri sepenuhnya dalam bergaul di 

lingkungannya dan perlu ditunjang dengan melakukan perawatan yang terbaik 

untuk dirinya melalui pusat perawatan yang ada agar selalu berpenampilan 

menarik.  

 

Semakin banyak kaum wanita dan pria yang menyadari pentingnya perawatan 

terhadap dirinya telah mendorong semakin banyak pula klinik kecantikan yang 

bermunculan dengan menawarkan berbagai produk dan perawatan yang 

menjanjikan. Klinik kecantikan merupakan layanan personel dimana lebih 

menekankan kinerjanya pada jasa atau layanan yang diberikan kepada pelanggan. 

Dalam persaingan bisnis klinik kecantikan menunjukan terdapat persaingan yang 

ketat di Bandar Lampung seperti Natasha, LBC, Erha, Rachel. Berikut adalah data 

persaingan Klinik Kecantikan di Bandar Lampung : 



5 
 

Tabel 1.1 Data Persaingan Klinik Kecantikan di Bandar Lampung, 2014 

 

No Nama Perusahaan Pangsa Pasar 

1 Natasha Skin Care 22% 

2 London Beauty Centre 21% 

3 Kusuma 19% 

4 Erha Skin Care 17% 

5 Rachel Skin Care 11% 

6 Aira Skin Care 5% 

7 Easter House of Beauty 3% 

8 Klinik Puspita 2% 

7 Total 100% 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diamati bahwa setidaknya terdapat 5 pesaing yang 

menjalankan jenis usaha yang serupa dengan Klinik Kecantikan Kusuma di Bandar 

Lampung, dimana bila diamati Natasha merupakan pemimpin pangsa pasar untuk 

jenis usaha ini dengan pangsa pasar 24% dan di posisi berikutnya adalah London 

Beauty Centre dengan pangsa pasar 21%. Bila diamati lebih dalam lagi, Klinik 

Kecantikan Kusuma berada di posisi ketiga dalam dalam persaingan ini dan hanya 

menguasai 19% dari total pangsa pasar. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan 

dalam diagram pie di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Diagram Pie Data Persingan Klinik Kecantikan di Bandar Lampung 
 Sumber : Data diolah dari tabel 1.1 
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Berdasarkan diagram 1.1 terlihat dengan jelas bahwa Kusuma hanya menguasai 

19% dari total pangsa pasar keseluruhan dan ini dinilai belum cukup menguasai 

persaingan. Oleh karena itu, diperlukan layanan yang lebih berkualitas dan 

memperlakukan pelanggan sebagai raja sehingga kesan yang di dapat para 

pelanggan jasa bernilai positif. 

Klinik kecantikan Kusuma berdiri sejak tahun 2005 di Jl. Jendral Sudirman No. 92 

Pahoman, Bandar Lampung. Berbagai fasilitas layanan klinik dan program-

program layanan yang diberikan yang terdiri dari 15 karyawan dan 3 dokter yang 

menciptakan dan memberikan kualitas layanan yang optimal. Adapun lima dimensi 

kualitas layanan menurut Parasuraman et.al dalam Ren dan Lam (2014:2) yaitu :  

1. Bukti Fisik (Tangibles) berkenaan dengan penampilan fasilitas fisik, 

perlengkapan, karyawan, dan bahan komunikasi. Bukti fisik yang dimiliki 

Kusuma yaitu memiliki peralatan kecantikan yang modern, karyawan 

berpenampilan rapi, tetapi memiliki lahan parkir yang kurang luas.  

2. Empati (Empathy) merupakan tingkat kepedulian dan perhatian individual 

yang diberikan kepada pelanggan. Empati yang dimiliki Kusuma yaitu 

dokter dan karyawan yang memberikan perhatian individual kepada 

pelanggan serta melayani dengan sepenuh hati.  

3. Daya tanggap (Responsiveness) merupakan kesediaan membantu 

pelanggan dan memberikan layanan cepat. Daya tanggap yang dimiliki 

Kusuma yaitu dokter dan karyawan yang selalu bersedia membantu 

pelanggan, memberikan layanan dengan cepat.  

4. Keandalan (Reliability) merupakan kemampuan untuk memberikan apa 

yang dijanjikan, meyakinkan dan akurat. Keandalan yang dimiliki Kusuma 



7 
 

yaitu karyawan melakukan hal-hal yang benar sejak pertama kali 

memberikan layanan pada pelanggan, tetapi masih adanya karyawan yang 

tidak teliti sehingga facial yang dilakukan tidak bersih, menyediakan 

layanan sesuai waktu yang dijanjikan.  

5. Jaminan (Assurance) merupakan pengetahuan dan kesopanan karyawan 

dan kemampuan mereka menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. 

Empati yang dimiliki Kusuma yaitu dokter dan karyawan yang memiliki 

pengetahuan saat ditanya kepada pelanggan mengenai layanan yang 

mereka berikan, tetapi program facial yang tidak bersih dapat mengganggu 

perasaan nyaman pada pelanggan. 

Semakin gencarnya pemasaran dari pesaing mengenai kualitas layanan yang 

diberikan, Kusuma menawarkan layanan yang lebih variatif.  Berikut adalah 

berbagai program dan jenis program layanan yang ditawarkan oleh Kusuma : 

Tabel 1.2 Layanan Klinik Kecantikan Kusuma 

 
No Program Layanan Jenis Program Layanan 

1 Program Perawatan 

Kulit 

 Menghilangkan flek, memutihkan kulit dan tubuh, 

mengobati jerawat, mengecilkan pori-pori, 

memudarkan bekas luka 

 Menghilangkan lingkar hitam mata dan pecah kulit 

kaki 

 Facial, Peeling, Bio Wafe, Laser Jerawat, Derma 

Rooler 

2 

 

 Mencegah rambut rontok 

 Mencegah dan mengobati ketombe 

 

 

 

Program Perawatan  

Rambut 



8 
 

Tabel 1.2 Layanan Klinik Kecantikan Kusuma (Lanjutan) 

3 

 

 Melangsingkan, mengecilkan bagian tubuh tertentu 

(perut, lengan, paha atas, betis) 

 Menurunkan berat badan hingga ideal 

4 Laser  Laser untuk menghilangkan tahi lalat, kutil, skin tag, 

jerawat batu, dll 

Sumber : Klinik Kecantikan Kusuma, 2015 

Berdasarkan tabel 1.2 terdapat program layanan dan jenis program layanan yang 

ditawarkan kepada pelanggan sebagai perawatan kecantikan yang mendominasi 

para pengunjung Klinik Kecantikan Kusuma di Bandar Lampung. 

Adapun keberadaan  Klinik Kecantikan Kusuma sebagai salah satu klinik yang 

berada di kota Bandar Lampung berusaha memenuhi kebutuhan konsumen dan 

menciptakan layanan yang optimal. Berikut disajikan data penjualan (dalam 

rupiah) pada Klinik Kecantikan Kusuma selama kurun waktu 3 tahun dari tahun 

2012 sampai 2014 : 

Tabel 1.3 Data Penjualan Klinik Kecantikan Kusuma Tahun 2012-2014 

Tahun Penjualan (Rupiah) Perubahan (%) 

2012 1.493.001.800 - 

2013 1.441.807.400 -3,43 % 

2014 1.658.588.100 15,03 % 

Sumber : Klinik Kecantikan Kusuma, 2015 

Berdasarkan data pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 Kusuma 

mendapatkan jumlah penjualan sebesar Rp 1.493.001.800, pada tahun 2013 

sebesar Rp 1.441.807.400 dan mengalami perubahan sebesar -3,43 % dari tahun 

sebelumnya, dan pada tahun 2014 sebesar Rp 1.658.588.100 mengalami 

Program Pembentukan  

Tubuh Ideal 
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perubahan sebesar 15,03% dari tahun sebelumnya. Persoalannya saat ini adalah 

terjadinya fluktuasi jumlah penjualan yang jelas ditunjukkan dalam tabel pada 

tahun 2013 dengan perubahan -3,43% dan kembali meningkat dengan perubahan 

sebesar 15,03%. 

Melihat kondisi seperti ini, manajemen klinik kecantikan harus membuat strategi 

yang lebih dalam meningkatkan keuntungan. Salah satunya dengan menciptakan 

kualitas layanan yang optimal. Kualitas layanan yang optimal merupakan suatu 

keharusan bagi perusahaan dan merupakan strategi perusahaan untuk 

meningkatkan serta mempertahankan pelanggan.  

Jika layanan yang diberikan kepada pelanggan baik dan memuaskan maka akan 

berpengaruh positif terhadap kinerja usaha, namun tidak semua konsumen 

mendapatkan layanan sesuai yang diinginkan. Berikut adalah beberapa komentar 

mengenai Klinik Kecantikan Kusuma beserta layanan yang diberikan. 

Tabel 1.4 Komentar Konsumen Mengenai Klinik Kecantikan Kusuma 

No 
Nama Komentar Keterangan 

1 

Dr. Vonny 

Oviarahmat 

Kemerahan pada wajah setelah 

menggunakan krim, jantung berdebar-

debar setelah minum obat. 

Negatif (-) 

2 
Ria Anugrah Fitri 

Terjadi iritasi pada kulit setelah 

menggunakan krim. 

Negatif (-) 

3 
Fadhilah Karim 

Krim malam yang bagus tetapi 

menyebabkan ketergantungan. 

Negatif (-) 

4 
Elza Annisah Putri 

Lahan parkir yang sempit, harus antri 

jika akan melakukan program facial 

Negatif (-) 

5 
Meta Rahmita 

Kurangnya pelatihan karyawan 

sehingga facial yang dilakukan kurang 

teliti dan kurang bersih 

Negatif (-) 
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Tabel 1.4 Komentar Mengenai Klinik Kecantikan Kusuma (Lanjutan) 

6 Elvina Fridya 

Lahan parkir dan ruang tunggu yang 

sempit. 

Negatif (-) 

7 
Setyana Hutami 

Karyawan sopan dan ramah, layanan 

yang diberikan dokter sangat baik. 

Positif (+) 

8 Shela Rohisti 

Krim memberi efek bagus pada kulit 

wajah. 

Positif (+) 

Sumber : Wawancara oleh peneliti (Februari, 2015) 

Tabel 1.4 merupakan beberapa komentar mengenai Klinik Kecantikan Kusuma 

beserta layanan yang diberikan kepada konsumen. Tidak semua konsumen 

berpendapat positif dan puas terhadap program dan jenis layanan yang diberikan, 

termasuk mengenai kualitas layanannya. Dari 8 orang konsumen yang telah 

diwawancara, 6 diantaranya menyatakan komentar yang cenderung negatif atas 

kualitas layanan yang dinikmati, sisanya yakni 2 orang konsumen yang memberi 

komentar positif. Konsumen akan merasa puas apabila harapan akan layanan yang 

diterima memenuhi standar kualitas yang optimal dan cenderung akan 

merekomendasikan suatu jasa kepada pihak lain atau disebut dengan Word of 

Mouth (WOM). Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, peneliti tertarik 

ingin menganalisis dan mengambil judul “Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan 

dalam Menciptakan Word of Mouth  (WOM) pada Klinik Kecantikan 

Kusuma di Bandar Lampung” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan di dukung data pada tabel 1.1 data 

pesaing yang menempatkan Klinik Kecantikan Kusuma di posisi ke tiga, dan tabel 



11 
 

1.3 terjadi fluktuasi jumlah penjualan serta tabel 1.4 mengenai hasil wawancara 

komentar 8 orang konsumen tentang kualitas layanan di Kusuma, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dimensi kualitas layanan 

berpengaruh dalam menciptakan Word of Mouth (WOM) pada Klinik Kecantikan 

Kusuma di Bandar Lampung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh dimensi 

kualitas layanan dalam menciptakan Word of Mouth (WOM) pada Klinik 

Kecantikan Kusuma di Bandar Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

tambahan informasi yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan, sehingga 

perusahaan dapat melakukan evaluasi dan mengambil kebijakan perusahaan. 

2. Bagi Akademis 

Sebagai bahan referensi dalam membuat penelitian selanjutnya bagi 

mahasiswa yang membutuhkan. 

3. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti sendiri diharapkan penelitian ini akan dapat menambah 

pengetahuan dalam memahami pengaruh kualitas layanan.  

 

 



12 
 

1.5  Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan rumusan masalah serta beberapa teori pendukung, maka dalam 

penelitian ini kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran 

1.6 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2011:84) berpendapat bahwa hipotesis adalah jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara 

karena jawaban yang diberikan didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu: 

Diduga terdapat pengaruh dimensi kualitas layanan dalam menciptakan Word of 

Mouth (WOM) pada Klinik Kecantikan Kusuma di Bandar Lampung. 

Kualitas Layanan (X) 

 Tangible  (X1) 

 Emphaty   (X2) 

 Responsivenes  (X3) 

 Reliability  (X4) 

 Assurance   (X5) 

 

Sumber : Ren dan Lam (2014:7) 

Word of Mouth (WOM) 

 (Y) 

Sumber : Ren dan Lam (2014:7) 

 


