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ABSTRACT

THE EFFECT OF PRODUCT QUALITY AND SERVICE QUALITY ON

CUSTOMER SATISFACTION ON NADINDRA BEAUTY CLINIC IN

BANDAR LAMPUNG

By:

TIRRA AMMERINDA

Beauty clinic is skin care services that offer products and services to
protect, repair, and improve skin appearance. Nadindra beauty clinic is one of the
beauty clinic located in Bandar Lampung. Problems faced by Nadindra beauty
clinic are competition is so high and the demand for products or services is
increasing. Fluctuations in revenue and the number of consumers who buy the
products, treatments that may occur due to a lack of diversity of the type of
product and the type of treatments provided.

The problem in this study is whether the product quality and service
quality customer satisfaction impact on Nadindra beauty clinic is located in
Bandar Lampung. The purpose of this study was to determine the effect of
product quality and service quality to customer satisfaction in the beauty clinic
Nadindra in Bandar Lampung. The population in this study are all consumers who
ever bought a product and do the treatment at a beauty clinic Nadindra in Bandar
Lampung. Samples in this study using a non-probability sampling with purposive
sampling techniques, with the number of respondents 100 respondents.

The results of this study indicate that the variable Product Quality (X1)
and Service Quality (X2) has positive influence on Customer Satisfaction (Y) by
the calculation of the variable quality of product and service quality variables
affecting customer satisfaction of 64.6%, and the remaining 35.4% influenced by
other variables not examined in this study. It is known that the respondent's
answer to the variable Product Quality (X1), received the highest score is the
dimensional conformance the benefits as needed with a percentage of 88%, while
in the variable Service Quality (X2) got the highest score is the dimension of
responsiveness that is eager to serve with a percentage of 81%.

Keywords : Product Quality, Service Quality, Customer Satisfaction.
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Klinik kecantikan adalah jasa perawatan kulit yang menawarkan produk
dan jasa untuk melindungi, memperbaiki, dan meningkatkan tampilan kulit.
Klinik kecantikan Nadindra merupakan salah satu klinik kecantikan yang berada
di Bandar Lampung. Masalah yang dihadapi klinik kecantikan Nadindra adalah
persaingan yang begitu tinggi dan permintaan akan produk atau jasa yang semakin
meningkat. Terjadinya fluktuasi pada pendapatan serta jumlah konsumen yang
membeli produk, melakukan perawatan yang mungkin terjadi karena kurangnya
keragaman jenis produk dan jenis perawatan yang disediakan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kualitas produk dan
kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada klinik
kecantikan Nadindra yang berada di Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan
terhadap kepuasan konsumen pada klinik kecantikan Nadindra di Bandar
Lampung. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh konsumen yang pernah
membeli produk dan melakukan perawatan di klinik kecantikan Nadindra di
Bandar Lampung. Sampel pada penelitian ini menggunakan metode non
probability sampling dengan teknik purposive sampling, dengan jumlah
responden 100 responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas Produk (X1)
dan Kulitas Pelayanan (X2) berpengaruh positif terhadap Kepuasan Konsumen
(Y) dengan hasil perhitungan variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan
mempengaruhi variabel kepuasan konsumen sebesar 64,6%, dan sisanya 35,4%
dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini. Diketahui
bahwa jawaban responden pada variabel Kualitas Produk (X1), mendapat skor
tertinggi adalah pada dimensi conformance (kesesuaian) yakni manfaat sesuai
yang dibutuhkan dengan presentase 88%, sedangkan pada variabel Kualitas
Pelayanan (X2) mendapat skor tertinggi adalah pada dimensi responsiveness
(daya tanggap) yakni sigap dalam melayani dengan presentase sebesar 81%.

Kata Kunci : Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan perekonomian pada era globalisasi sekarang ini sudah semakin

pesat, untuk menjalankan sebuah bisnis bukan hal yang sulit. Terbukti dari

banyaknya perusahaan-perusahaan yang didirikan, tetapi bukan berarti akan

mudah bagi perusahaan untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan

perusahaan tersebut tanpa adanya strategi bisnis yang tepat terutama bagi

perusahaan yang baru berdiri. Salah satu bisnis yang paling banyak diminati oleh

para pebisnis adalah bisnis jasa. Menurut Kotler (2005:486) jasa adalah setiap

tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain

yang secara prinsip intangible (tidak berwujud) dan tidak menyebabkan

perpindahan kepemilikan apapun, produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak

terikat pada suatu produk fisik.

Jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk. Jasa bersifat tidak

berwujud (intangibility), tidak dapat dipisahkan (inseparability), bervariasi

(variability), dan tidak tahan lama (perishability) (Kotler, 2007:49), sedangkan

produk bersifat berwujud (tangibility), dan daya tahan (durability). Sifat jasa yang

tidak berwujud (intangible) membuat konsumen membutuhkan bukti-bukti fisik
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yang dapat menjadi bukti bahwa jasa tertentu dan dapat membuat konsumen

merasa puas dan senang, namun bukan berarti karena produk memiliki sifat yang

berwujud (tangibility) membuat konsumen tidak membutuhkan bukti-bukti akan

hasil produk tersebut. Berbagai jenis bisnis jasa banyak ditawarkan contohnya

seperti hiburan, hotel, transportasi, bengkel, bank, rumah sakit, termasuk salah

satunya adalah klinik kecantikan.

Saat ini banyak masyarakat khususnya wanita yang telah mengerti akan

pentingnya menjaga kecantikan dari dalam maupun luar. Mulai dari remaja hingga

orang dewasa, wanita maupun pria. Bukan hanya dalam berpakaian, namun juga

kecantikan pada kulit wajah dan tubuh sudah menjadi prioritas utama dalam

berpenampilan. Cantik merupakan kunci utama bagi kaum wanita yang dapat

membuat wanita menjadi lebih percaya diri. Kaum pria juga tidak kalah dengan

kaum wanita dalam menjaga kesehatan kulit wajahnya, bahkan banyak orang-

orang yang rela mengorbankan waktu berjam-jam di klinik kecantikan tertentu

hanya demi menjaga penampilan supaya tetap menawan.

Klinik kecantikan adalah jasa perawatan kulit yang menawarkan produk dan jasa

untuk melindungi, memperbaiki, dan meningkatkan tampilan kulit. Sudah banyak

di Bandar Lampung yang menjalankan bisnis jasa klinik kecantikan. Berikut

adalah beberapa nama klinik kecantikan yang ada di Bandar Lampung:
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TABEL 1.1 BEBERAPA DAFTAR NAMA KLINIK KECANTIKAN DI

BANDAR LAMPUNG

No. Nama Klinik Kecantikan Alamat

1. Klinik Kecantikan Nadindra
Jl. Ki Maja BB 2, Way Halim Permai – Bandar
Lampung

2. Natasha Skin Care Jl. Jendral Sudirman, Enggal - B. Lampung

3. Erha21 Skin Clinic
Jl. Hasanuddin No. 9, Teluk Betung - Bandar
Lampung

4. Klinik Kecantikan Kesuma
Jl. Jendral Sudirman No. 92, Pahoman - Bandar
Lampung

5. Klinik Kecantikan Rachel
Jl. P. Diponegoro No. 92, Gotong Royong - Bandar
Lampung

6. London Beauty Centre (LBC)
Jl. P. Diponegoro No. 177, Gotong Royong - Bandar
Lampung

7. Easter House of Beauty
Jl. P. Antasari No. 107, Kedamaian - Bandar
Lampung

8. Klinik Kecantikan Aira Jl. Pemuda No.114, Bandar Lampung

9. Klinik Kecantikan Puspita
Jl. MH. Thamrin No. 35, Gotong Royong - Bandar
Lampung

(Sumber: hasil survey peneliti, Oktober 2016)

Berdasarkan Tabel 1.1 terdapat beberapa klinik kecantikan yang ada di Bandar

Lampung, dan ini imbasnya pada persaingan. Permintaan terhadap produk dan

perawatan kecantikan semakin meningkat dan mengakibatkan munculnya

perusahaan-perusahaan baru yang bergerak dibidang yang sama, ini menuntut

para pengelola bisnis untuk terus berbenah terutama dalam hal peningkatan

kepuasan konsumen agar konsumen tidak berpindah keproduk dan jasa

perusahaan pesaing.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putro, et al. (2014) menunjukkan

bahwa pada perusahaan salah satu faktor penentu kesuksesan dalam menciptakan

kepuasan konsumen adalah kualitas produk dan kualitas pelayanan dari
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perusahaan tersebut. Apabila kualitas produk dan kualitas pelayanan sesuai

dengan yang diinginkan konsumen pastinya konsumen tidak akan berfikir ulang

untuk melakukan pembelian produk atau jasa yang ditawarkan. Pada Tabel 1.1

objek yang diteliti adalah klinik kecantikan Nadindra. Klinik kecantikan Nadindra

berdiri pada tahun 2012, dan berlokasi di JL. Ki Maja Ruko BB 23 Way Halim

Permai, Bandar Lampung. Klinik kecantikan Nadindra tidak hanya untuk kaum

wanita saja namun kaum pria juga dapat membeli produk atau melakukan

perawatan. Klinik kecantikan Nadindra menyediakan berbagai produk dan

perawatan kecantikan. Berikut ini adalah produk-produk yang disediakan di klinik

kecantikan Nadindra:

TABEL 1.2 DAFTAR NAMA PRODUK DAN HARGA KLINIK
KECANTIKAN NADINDRA DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2016

Perawatan Wajah

Nama Produk Harga Nama Produk Harga
Acr 1 Rp. 69.000 Kmwcn Rp. 80.000

Acr 2 Rp. 69.000 Lcr Rp. 55.000

Ac 50 Rp. 69.000 Lips Care Rp. 60.000

Ac+ Rp. 69.000 Magic Serum Rp.150.000

Acfl Rp. 69.000 Macn 3 Rp.69.000

AHA Moist Rp. 69.000 Mli Rp.69.000

Bedak Padat Rp. 85.000 Nc.25.50 Rp.80.000

Bedak Tabur Rp. 70.000 Ncm Rp.70.000

Btx Cream Rp. 150.000 N.1.2 Rp.69.000

C Gel Rp. 70.000 N.3.4.5 Rp.85.000

C Serum Vit C Rp. 98.000 Pink Up Rp. 100.000

Clier Rp. 65.000 R.1050 Rp. 65.000

Collagen 2 Rp. 69.000 Sbm Rp. 70.000

Cp 2 Rp. 65.000 Sb+ Rp. 68.000

Cream Leher Rp. 60.000 Sb New Rp. 68.000

Cream Mata Rp. 60.000 Sb New 3 Rp. 95.000
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TABEL 1.2 DAFTAR NAMA PRODUK DAN HARGA KLINIK
KECANTIKAN NADINDRA DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2016 (LANJUTAN)

Perawatan Wajah

Nama Produk Harga Nama Produk Harga
Htm Rp. 100.000 Toner Oily 2 Rp. 60.000

Detox Spray Rp. 175.000 Ts. White + 35 Rp. 68.000

E Serum Rp. 85.000 Vit C 10 Rp. 90.000

Facial Wash (all type) Rp. 60.000 Wc 1 Rp. 72.000

Face Tonic (all type) Rp. 60.000 Vit C Rp. 69.000

Fw Acne Rp. 60.000 Moisturizing Rp. 69.000

Perawatan Rambut

Nama Produk Harga Nama Produk Harga
Hair Serum Rp. 100.000 Shampoo Rp. 80.000

Serum Rambut Rontok Rp. 80.000

Perawatan Tubuh

Nama Produk Harga Nama Produk Harga
Body Lotion Rp. 80.000 Cream Luka Rp. 65.000

Sb Body Rp. 95.000

Obat Dalam

Nama Produk Harga Nama Produk Harga
Kapsul Diet atau Flek Rp. 130.000 Pil Glowing Rp. 135.000

Pil Diet Rp. 115.000 Suplemen Rp. 175.000

Pil Acne Rp. 135.000
(Sumber: Klinik Kecantikan Nadindra, September 2016)

Tabel 1.2 adalah jenis-jenis dan harga produk yang dijual klinik kecantikan

Nadindra, dari harga yang tertera pada tabel diatas konsumen sudah dapat

membeli sebuah produk tanpa adanya penambahan biaya.

Bukan hanya produk klinik kecantikan Nadindra juga menyediakan jenis

perawatan wajah dan tubuh, berikut ini adalah layanan perawatan yang disediakan

klinik kecantikan Nadindra:
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TABEL 1.3 DAFTAR JENIS PERAWATAN DAN HARGA KLINIK
KECANTIKAN NADINDRA DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2016

Perawatan Wajah

Jenis Perawatan Harga Jenis Perawatan Harga
Akupuntur Rp. 75.000 Facial Spa Rp. 98.000

Acne Face Rp. 165.000 Facial Whitening Rp. 98.000

Anastesi Rp. 30.000 Herbal Peeling Rp. 140.000

Axila Rp. 100.000 Lifting Face Rp. 175.000

Berlian Face Rp. 210.000 Masker (All Type) Rp. 42.000

Bio Peeling Rp. 278.000 Masker Buble Rp. 50.000

Detox Face Rp. 198.000 Masker Cooling Rp. 50.000

Eye Treatment Rp. 60.000 Mask Detox Rp. 42.000

Facial Medic Rp. 88.000 Oxy Spray Rp. 75.000

Facial Gold Rp. 183.000 Facial Spa Rp. 98.000

Facial Glowing Rp. 115.000 Facial Whitening Rp. 98.000

Serum Rp. 45.000 Totok Aura Wajah Rp. 68.000

Soft Peeling Rp. 300.000 Threat Lift Wajah Rp. 65.000

Oxy Jet Peel Rp. 198.000 Threat Lift Mata Rp. 65.000

Injeksi Acne Rp. 50.000 Injeksi Flek Rp. 100.000

Injeksi Whitening A Rp. 200.000 Injeksi Whitening B Rp. 350.000
(Sumber: Klinik Kecantikan Nadindra, September 2016)

Tabel 1.3 adalah jenis-jenis perawatan yang disediakan di klinik kecantikan

Nadindra, dari harga yang tertera pada tabel diatas konsumen sudah dapat

menikmati perawatan serta produk sesuai dengan perawatan yang konsumen pilih

tanpa adanya penambahan biaya. Klinik kecantikan Nadindra juga setiap bulannya

memberikan harga promosi pada jenis perawatan tertentu.

Klinik kecantikan Nadindra selalu berupaya untuk mengoptimalkan kualitas

produk dan kualitas pelayanan untuk memenuhi setiap kebutuhan konsumen, dan

untuk membuat konsumen merasa puas. Berikut adalah data pendapatan (dalam
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rupiah) pada klinik kecantikan Nadindra selama kurun waktu 5 tahun dari tahun

2012 sampai 2016 :

TABEL 1.4 DATA PENDAPATAN KLINIK KECANTIKAN NADINDRA
TAHUN 2012-2016

Tahun Pendapatan (Rupiah) Perubahan (%)

2012 120.823.000 -

2013 540.927.500 77,66%

2014 739.383.000 26,84%

2015 609.470.000 -21,31%

2016 393.342.000 -54,94%

(Sumber: Klinik Kecantikan Nadindra, November 2016)

Berdasarkan Tabel 1.4 Klinik Kecantikan Nadindra mendapatkan jumlah

pendapatan terbesar pada tahun 2014 sebesar Rp.739.383.000, dan pendapatan

terendah pada tahun 2012 sebesar Rp.120.823.000. Perubahan peningkatan

tertinggi pada pendapatan klinik kecantikan Nadindra terjadi tahun 2013 yaitu

sebesar 77,66%. Persoalannya saat ini adalah terjadi fluktuasi yang jelas pada

tahun 2015 dengan perubahan -21,31%, dan tahun 2016 dengan perubahan

sebesar -54,94%.

Klinik kecantikan Nadindra di Bandar Lampung memiliki 1 dokter dan 4

karyawan yang berjenis kelamin wanita. Saat datang di klinik kecantikan

Nadindra konsumen disambut dengan ramah oleh karyawannya. Untuk

kenyamanan konsumen dapat memesan melalui telepon atau langsung datang ke

klinik kecantikan Nadindra untuk pembelian produk atau melakukan perawatan,

bahkan klinik kecantikan Nadindra memberikan pelayanan jasa antar melalui kurir

untuk pembelian produk-produk.
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Klinik kecantikan Nadindra memberikan segala macam bentuk fasilitas untuk

kenyamanan dan kepuasan konsumen, fasilitas yang diberikan meliputi ruang

tunggu bernuansa hijau yang dilengkapi tempat duduk yang nyaman, pendingin

ruangan (AC), TV, WIFI, memiliki kamar mandi dan ruang sholat. Fasilitas

tersebut diharapkan agar konsumen dapat merasa puas telah melakukan pembelian

produk atau melakukan perawatan di klinik kecantikan Nadindra. Adapun

perkembangan jumlah konsumen yang membeli produk atau melakukan

perawatan kecantikan Nadindra sebagai berikut:

TABEL 1.5 JUMLAH KONSUMEN YANG MEMBELI PRODUK DI
KLINIK KECANTIKAN NADINDRA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2012 – 2016

Tahun Nama Bulan Jumlah (Orang) Perubahan %

2012
Juli – September (TW 3) 380 -

Oktober - Desember (TW 4) 408 6,86%

2013

Januari – Maret (TW 1) 344 -18,60%

April – Juni (TW 2) 548 37,22%

Juli – September (TW 3) 609 10,01%

Oktober - Desember (TW 4) 415 -46,74%

2014

Januari – Maret (TW 1) 812 48,89%

April – Juni (TW 2) 816 0,49%

Juli – September (TW 3) 833 2,04%

Oktober - Desember (TW 4) 807 -3,22%

2015

Januari – Maret (TW 1) 772 -4,53%

April – Juni (TW 2) 528 -46,21%

Juli – September (TW 3) 516 -2,33%

Oktober - Desember (TW 4) 660 21,81%

2016
Januari – Maret (TW 1) 556 -18,70%

April – Juni (TW 2) 502 -10,75%

(Sumber: Klinik Kecantikan Nadindra, September 2016)
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Berdasarkan Tabel 1.5 terlihat bahwa dalam 5 tahun terakhir jumlah konsumen

yang membeli produk berfluktuatif. Lebih jelasnya lagi dapat dilihat melalui

diagram line di bawah ini untuk mengetahui kecenderungan grafik pertumbuhan

jumlah konsumen yang membeli produk di klinik kecantikan Nadindra Bandar

Lampung selama beberapa tahun terakhir.

GAMBAR 1.1 JUMLAH KONSUMEN YANG MEMBELI PRODUK DI
KLINIK KECANTIKAN NADINDRA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2012 – 2016

(Sumber: Data Diolah dari Tabel 1.4)

Berdasarkan Gambar 1.1 pada tahun 2012 sampai tahun 2016 konsumen yang

membeli produk kecantikan mengalami kenaikan, namun pada triwulan di tahun

tertentu juga mengalami penurunan. Seperti pada tahun 2013 triwulan 1 dan

triwulan 4 mengalami penurunan sebesar -18,60% dan -46,74%. Pada triwulan 2

di tahun 2015 mengalami penurunan secara signifikan sebesar -46,21%, dan pada

triwulan 1 tahun 2016 juga mengalami penurunan sebesar -18,70%.
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TABEL 1.6 JUMLAH KONSUMEN YANG MELAKUKAN PERAWATAN
DI KLINIK KECANTIKAN NADINDRA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2012 – 2016

Tahun Nama Bulan Jumlah (Orang) Perubahan %

2012
Juli – September (TW 3) 218 -

Oktober - Desember (TW 4) 302 27,81%

2013

Januari – Maret (TW 1) 285 -5,96%

April – Juni (TW 2) 301 5,31%

Juli – September (TW 3) 331 9,06%

Oktober - Desember (TW 4) 438 24,42%

2014

Januari – Maret (TW 1) 208 -110,57%

April – Juni (TW 2) 338 38,46%

Juli – September (TW 3) 325 -4%

Oktober - Desember (TW 4) 357 8,96%

2015

Januari – Maret (TW 1) 338 -5,62%

April – Juni (TW 2) 502 32,66%

Juli – September (TW 3) 585 14,18%

Oktober - Desember (TW 4) 656 10,82%

2016
Januari – Maret (TW 1) 950 30,94%

April – Juni (TW 2) 753 -26,16%

(Sumber: Klinik Kecantikan Nadindra, September 2016)

Berdasarkan Tabel 1.6 terlihat bahwa dalam 5 tahun terakhir konsumen yang

melakukan perawatan juga berfluktuatif. Lebih jelasnya dapat dilihat melalui

diagram line dibawah ini untuk mengetahui kecenderungan grafik pertumbuhan

jumlah konsumen yang melakukan perawatan di klinik kecantikan Nadindra

Bandar Lampung selama beberapa tahun terakhir.
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GAMBAR 1.2 JUMLAH KONSUMEN YANG MELAKUKAN
PERAWATAN DI KLINIK KECANTIKAN NADINDRA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 – 2016

(Sumber: Data Diolah dari Tabel 1.5)

Berdasarkan Gambar 1.2 pada tahun 2012 sampai tahun 2016 konsumen yang

melakukan perawatan mengalami kenaikan, namun pada triwulan di tahun tertentu

juga mengalami penurunan. Seperti pada tahun 2014 di triwulan 1 mengalami

penurunan sebesar -110,57%, dan pada triwulan 2 di tahun 2016 juga mengalami

penurunan sebesar -26,16%.

Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 menunjukkan jumlah konsumen klinik kecantikan

Nadindra berfluktuatif dari tahun 2012 hingga pertengahan tahun 2016.

Penurunan jumlah konsumen terbesar dalam pembelian produk terjadi pada

triwulan 4 di tahun 2013 sebesar -46,74% dan peningkatan terbesar yaitu pada

triwulan 1 di tahun 2014 sebesar 48,89%. Konsumen yang melakukan perawatan

di klinik kecantikan Nadindra mengalami penurunan terbesar pada triwulan 1 di

tahun 2014 sebesar -110,57%, sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada
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triwulan 2 di tahun 2014 sebesar 38,46%. Klinik kecantikan Nadindra mempunyai

9.506 konsumen yang membeli produk dan 6.887 konsumen yang melakukan

perawatan. Klinik kecantikan Nadindra terus berusaha menciptakan kepuasan

konsumen dengan cara meningkatkan kualitas produk dan kualitas pelayanan.

Selain itu, terjadinya penurunan jumlah konsumen klinik kecantikan Nadindra

dalam pembelian produk maupun yang melakukan perawatan bisa juga terjadi

karena konsumen tidak merasa puas akan produk dan perawatan yang disediakan

mungkin kurangnya keragaman jenis produk dan jenis perawatan adalah penyebab

penurunan jumlah konsumen.

Banyak manfaat yang diterima perusahaan dengan tercapainya tingkat kepuasan

konsumen salah satunya dapat mengurangi penurunan jumlah konsumen. Sejalan

dengan perkembangan dunia kecantikan, klinik kecantikan Nadindra selalu

mengikutinya dengan menyediakan alat-alat kecantikan yang higienis serta

memberikan ilmu pengetahuan baru kepada karyawan-karyawannya sehingga

dapat dijadikan patokan kenyamanan dalam merawat kulit. Hal ini sangat penting

diketahui agar dapat memperkirakan kebutuhan konsumen pada masa sekarang

dan akan datang yang berdampak pada keinginan membeli produk dan melakukan

perawatan dari para konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka peneliti tertarik

untuk menulis skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas

Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Klinik Kecantikan Nadindra

Di Bandar Lampung”.
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B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan Tabel 1.1 menunjukan bahwa persaingan klinik

kecantikan begitu tinggi dan permintaan akan produk atau jasa yang semakin

meningkat. Tabel 1.4 terjadinya fluktuasi pada jumlah pendapatan, serta

berdasarkan Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 dapat terlihat juga jumlah konsumen

yang membeli produk dan melakukan perawatan berfluktuatif yang mungkin

terjadi karena kurangnya keragaman jenis produk dan jenis perawatan yang

disediakan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di

klinik kecantikan Nadindra?

2. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di

klinik kecantikan Nadindra?

3. Apakah kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap

kepuasan konsumen di klinik kecantikan Nadindra?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk  mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen

di klinik kecantikan Nadindra.
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2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan

konsumen di klinik kecantikan Nadindra.

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan

terhadap kepuasan konsumen di klinik kecantikan Nadindra.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitan ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan dalam memahami

mengenai kepuasan konsumen dalam menggunakan produk atau pelayanan

pada klinik kecantikan Nadindra di Bandar Lampung.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya

dan menjadi pengetahuan, pengamatan tentang bisnis klinik kecantikan di

Bandar Lampung.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan

khususnya mengenai kepuasan konsumen.



II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Menurut Daft (2012:6) manajemen (management) adalah pencapaian tujuan-

tujuan organisasional secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan,

kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya-sumber daya organisasional.

Selain itu menurut Hery (2013:7) manajemen merupakan proses mengkoordinir

kegiatan pekerjaan sacara efisien dan efektif, dengan dan melalui orang lain.

Proses di sini menggambarkan fungsi-fungsi yang sedang berjalan atau kegiatan

utama yang dilakukan oleh manajer, yaitu mulai dari fungsi merencanakan,

mengorganisir, memimpin, hingga fungsi mengendalikan. Efisien (tepat guna)

menggambarkan tingkat kemubaziran sumber daya yang rendah, yaitu perolehan

output ataau hasil yang maksimal dengan penggunaan input yang seminimal

mungkin, mengingat terbatasnya sumber daya. Efektivitas (tepat sasaran)

mencerminkan pencapaian sasaran, yaitu melakukan segala sesuatu dengan benar,

yang membantu organisasi mencapai sasarannya. Jadi, jika efisiensi mengacu

pada penggunaan sarana (sumber daya) untuk menyelesaikan sesuatu, maka

efektivitas mengacu pada hasil akhir, yaitu pencapaian sasaran organisasi.
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2. Fungsi-fungsi Manajemen

Menurut Daft (2012:6), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian,

yakni planning (perencanaan), organizing (pengelolaan), leading (kepemimpinan)

dan controlling (pengendalian).

1. Perencanaan (planning)

yaitu berarti mengidentifikasi berbagai tujuan untuk kinerja organisasi di

masa mendatang serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya

yang diperlukan untuk mencapainya, dengan kata lain perencanaan

manajerial menentukan posisi organisasi di masa mendatang dan

bagaimana cara mencapainya.

2. Pengelolaan (organizing)

yaitu mencakup meenentukan tugas, mengelompokkan tugas,

mendelegasikan otoritas, dan mengalokasikan sumber daya di seluruh

organisasi.

3. Kepemimpinan (leading)

yaitu berarti menggunakan pengaruh untuk memotivasi karyawan guna

mencapai tujuan-tujuan organisasional. Kepemimpinan berarti

menciptakan nilai-nilai dan budaya bersama, mengomunikasikan tujuan-

tujuan kepada karyawan di seluruh organisasi, dan menyuntikan semangat

untuk memperlihatkan kinerja tertinggi kepada karyawan.

4. Pengendalian (controlling)

yaitu berarti memonitor aktifitas karyawan, menentukan apakah organisasi

sejalan dengan tujuannya, dan membuat koreksi jika diperlukan.
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B. Bisnis

1. Pengertian Bisnis

Menurut Sudaryono (2015:3), bisnis adalah aktivitas yang dilakukan seseorang

atau sekelompok orang atau perusahaan dalam bentuk jasa atau barang untuk

memperoleh laba. Bisnis menciptakan banyak peluang berdasarkan kreativitas dan

inovasi yang ditampilkan dengan melibatkan beberapa, puluhan, ratusan bahkan

ribuan orang guna menghasilkan jasa atau produk yang dibutuhkan konsumen.

Bisnis bisa dilakukan dengan cara manual maupun dengan memanfaatkan

teknologi canggih sebagai sarana produksi, melibatkan aspek-aspek manajemen,

keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Orang yang berusaha

menggunakan waktunya dengan menanggung risiko dalam menjalankan kegiatan

bisnis biasa disebut pengusaha (entrepreneur). Untuk menjalankan kegiatan bisnis

tersebut, pengusaha harus menggunakan empat macam sumber yaitu material

(material), manusia (human), keuangan (financial), dan informasi (information).

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen bisnis adalah semua

kegiatan yang berhubungan dengan jalannya bisnis atau perusahaan berdasarkan

kreativitas dan inovasi untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang untuk

mencapai tujuan yang direncanakan dan tujuan secara efektif dan efisien, dengan

penggunaan secara optimal dari sumber daya yang ada.

2. Fungsi Utama Bisnis

Fungsi bisnis adalah untuk menciptakan nilai (kegunaan) suatu produk, yang

semula kurang bernilai, setelah diubah atau diolah menjadi menjadi dapat
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memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Nilai kegunaan (Utility Value)

yang diciptakan oleh kegiatan bisnis, sehingga dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat adalah terangkum dalam fungsi utama bisnis.

Berdasarkan Madura (2007:32) jenis-jenis utama dari keputusan yang terlibat

dalam menjalankan bisnis dapat diklasifikasikan sebagai keputusan:

1. Manajemen (management)

Cara bagaimana karyawan dan sumber daya lainnya (seperti mesin)

digunakan oleh perusahaan.

2. Pemasaran (marketing)

Cara bagaimana produk (atau jasa) dikembangkan, ditetapkan harganya,

didistribusikan dan dipromosikan ke konsumen.

3. Keuangan (finance)

Cara bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dana operasi

bisnisnya.

4. Akuntansi (accounting)

Ikhtisar dan analisis atas kondisi keuangan perusahaan dan digunakan

untuk membuat beragam keputusan bisnis.

5. Sistem informasi (information system)

Meliputi teknologi informasi, orang, dan prosedur yang menyediakan

informasi yang sesuai sehingga karyawan perusahaan dapat membuat

keputusan bisnis.
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C. Produk

1. Pengertian Produk

Menurut Kotler (2005:84) produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan

kepada suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Selain

itu menurut Wijayanti (2012:13) produk adalah sesuatu yang diperjualbelikan

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu hasil kreativitas

seseorang, tim marketing, atau perusahaan.

Sutojo (2005:78) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor penting yang wajib

diperhatikan perusahaan dalam menyusun strategi produk mereka. Faktor

pertama, adalah strategi pemilihan segmen pasar yang pernah mereka tentukan

sebelumnya. Adapun faktor kedua, adalah pengertian tentang hakekat produk di

mata pembeli. Faktor ketiga, adalah strategi produk pada tingkat kombinasi

produk secara individual, pada tingkat seri produk dan pada tingkat kombinasi

produk secara keseluruhan. Adapun faktor keempat adalah titik berat strategi

pemasaran pada tiap tahap siklus kehidupan produk.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa produk adalah

segala suatu yang bisa ditawarkan kepada konsumen untuk dapat dimiliki,

digunakan, atau dikonsumsi guna untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan

konsumen.
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2. Klasifikasi Produk

Banyak klasifikasi suatu produk yang dikemukakan, diantaranya pendapat yang

dikemukakan oleh Kotler. Menurut Kotler (2002:451), produk dapat

diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok yaitu:

1. Berdasarkan wujudnya produk dapat diklasifikasikan kedalam dua

kelompok utama yaitu:

a. Barang

Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bisa

dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan,

dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya.

b. Jasa

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan

untuk dijual (dikonsumsi pihak lain). Seperti halnya bengkel, hotel,

salon kecantikan dan sebagainya.

2. Berdasarkan aspek daya tahannya produk dapat dikelompokkan menjadi

dua, yaitu :

a. Barang tidak tahan lama (nondurable goods). Barang tidak tahan

lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi

dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Umur ekonomisnya

dalam kondisi pemakaian normal kurang dari satu tahun,

contohnya: sabun, pasta gigi, minuman kaleng dan sebagainya.

b. Barang tahan lama (durable goods). Barang tahan lama merupakan

barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak
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pemakaian (umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah

satu tahun lebih), contohnya: lemari es, mesin cuci, pakaian dan

lain-lain.

D. Jasa

1. Pengertian Jasa

Menurut Kotler (2007:42) jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat

ditawarkan satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan

tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksinya mungkin saja terkait atau

mungkin juga tidak terkait dengan produk fisik. Jasa sering dipandang sebagai

suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu sendiri mempunyai banyak arti dari

mulai pelayanan personal (Personal Service) sampai jasa sebagai suatu produk.

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual.

Contohnya seperti bengkel reparasi kendaraan bermotor, salon kecantikan, kursus

keterampilan, pusat kebugaran, restoran, hotel, rumah sakit, universitas, dan lain-

lain. (Tjiptono dan Chandra, 2011:19). Selain itu Lovelock dan Wirtz (2011:37)

mendefinisikan jasa (service) menjadi kegiatan ekonomi yang ditawarkan satu

pihak kepada pihak lain, dalam jangka waktu tertentu (time based), dalam bentuk

suatu kegiatan (performance) yang akan membawa hasil yang diinginkan oleh

penerima, objek, maupun aset-aset lainnya yang menjadi tanggung jawab dari

pembeli, sebagai pertukaran dari uang, waktu, dan upaya, konsumen jasa berharap

akan mendapatkan nilai (value) dari suatu akses dari barang- barang, tenaga kerja,

tenaga ahli, fasilitas, jejaring dan sistem tertentu tetapi para konsumen biasanya
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tidak akan mendapatkan hak milik dari unsur-unsur fisik yang terlibat dalam

penyediaan jasa tersebut.

2. Ciri-Ciri Jasa

Produk jasa memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan barang (produk fisik). Kotler

(2007:49) menyebutkan ciri-ciri tersebut sebagai berikut :

a. Intangibility (tidak berwujud).

Artinya jasa tidak dapat dilihat, dicecap, dirasakan, didengar, atau dicium

sebelum dibeli oleh konsumen.

b. Inseparability (tidak dapat dipisahkan)

Artinya bahwa jasa tidak dapat dipisahkan dari penyedianya, entah

penyedianya itu manusia atau mesin.

c. Variability (bervariasi)

Artinya bahwa mutu jasa tergantung pada siapa yang menyediakan jasa

di samping waktu, tempat, dan bagaimana disediakan.

d. Perishability (tidak tahan lama)

Artinya jasa tidak dapat disimpan untuk dijual atau dipakai kemudian.

E. Variabel Penelitian

1. Pengertian Kualitas Produk

Menurut Kotler (2009:190), kualitas produk merupakan ciri dan karakteristik

suatu barang atau jasa yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Produk yang berkualitas tinggi sangat
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diperlukan agar keinginan konsumen dapat dipenuhi. Keinginan konsumen

terpenuhi sesuai dengan harapannya akan membuat konsumen menerima suatu

produk bahkan sampai loyal terhadap produk tersebut.Aspek yang perlu

diperhatikan mengenai produk adalah kualitas produk. Menurut Goeth dan Davis

yang di kutip Tjiptono (2000:51) yaitu kualitas merupakan suatu kondisi yang

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan

yang memenuhi atau melebihi harapan.

Perusahaan selalu berusaha memuaskan konsumen mereka dengan menawarkan

produk berkualitas. Produk yang berkualitas adalah produk yang  memiliki

manfaat bagi pemakainya (konsumen). Seseorang yang membutuhkan suatu

produk akan membayangkan manfaat apa saja yang bisa diperoleh dari produk

yang akan dipergunakan. Manfaat suatu produk merupakan konsekuensi yang

diharapkan konsumen ketika membeli dan menggunakan suatu produk. Kualitas

produk merupakan suatu pemahaman bahwa produk yang ditawarkan oleh penjual

mempunyai nilai jual lebih (nilai plus) yang tidak dimiliki oleh produk

pesaing. Oleh karena itu perusahaan berusaha memfokuskan pada kualitas produk

dan membandingkannya dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan

pesaing. Akan tetapi, suatu produk dengan penampilan terbaik atau bahkan

dengan tampilan lebih baik bukanlah merupakan produk dengan kualitas tertinggi

jika penampilannya bukanlah yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar.

Jadi kualitas produk merupakan sekumpulan ciri dan karakteristik dari barang dan

jasa yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, yang merupakan

suatu pengertian gabungan dari keandalan, ketapatan, kemudahan, pemeliharaan
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serta atribut-atribut lainnya dari suatu produk. Produk yang ditawarkan setiap

badan usaha akan berbeda dan pasti mempunyai karakteristik yang membedakan

produk itu dengan produk pesaing walaupun jenis produknya sama sehingga

produk itu memiliki keunikan, keistimewaan, keunggulan dalam meraih pasar

yang ditargetkan.

Dalam kaitannya dengan produk, Tjiptono, et al. (2008:68) dalam Putro, et al.

(2014) ada delapan dimensi kualitas produk yaitu:

1. Kinerja (performance)

Karakteristik dasar dari suatu produk. Misalnya kebersihan makanan di

restoran, ketajaman gambar dan warna sebuah televise, kecepatan

pengiriman paket titipan kilat untuk jasa pengiriman.

2. Keistimewaan (feature)

Karakteristik pelengkap khusus yang dapat menambah pengalaman

pemakaian produk. Contohnya minuman gratis selama penerbangan

pesawat, AC mobil dan koleksi tambahan aneka nada panggil pada telepon

genggam.

3. Keandalan (Reliability)

yaitu probabilitas terjadinya kegagalan atau kerusakan produk dalam

periode waktu tertentu. Semakin kecil kemungkinan terjadi kerusakan

maka semakin andal produk yang bersangkutan.

4. Kesesuaian (Conformance)

yaitu tingkat kesesuaian produk dengan standar yang telah ditetapkan.

Misalnya ketepatan waktu keberangkatan, kesesuaian antara ukuran bola

dengan standar yang berlaku.
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5. Daya tahan (Durability)

yaitu jumlah pemakaian produk sebelum produk bersangkutan harus

diganti. Semakin besar frekuensi pemakaian normal yang dimungkinkan,

semakin besar pula daya tahan produk.

6. Serviceability

yaitu kecepatan dan kemudahan untuk direparasi, serta kompetensi dan

keramahan staf pelayanan.

7. Estetika (Aesthetics)

yaitu menyangkut penampilan produk yang dapat dinilai dengan panca

indera (rasa, aroma, suara, dan seterusnya).

8. Persepsi terhadap kualitas (Perceived quality)

yaitu kualitas yang dinilai berdasarkan reputasi penjual.

2. Pengertian Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan

guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai

jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan,

kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramahtamahan yang ditujukan melalui

sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Kualitas

pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi

para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata di terima atau peroleh dengan

pelayanan yang sesungguhnya di harapkan atau inginkan terhadap atribut-atribut

pelayanan suatu perusahaan. (Putro, et al. 2014)
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Menurut Haynes dan Du Vall yang di kutip Ariani (2009:178) kualitas pelayanan

merupakan proses yang secara konsisten meliputi pemasaran dan operasi yang

memperhatikan keterlibatan orang, konsumen internal dan konsumen eksternal,

dan memenuhi berbagai persyaratan dalam penyampaian jasa.

Menurut Zeithaml, Bitner, dan Gremler (2009:111) dalam Putro, et al. (2014)

berpendapat bahwa kepuasan konsumen dipengaruhi oleh kualitas layanan yang

diberikan oleh sebuah perusahaan. Terdapat lima dimensi kualitas layanan, yaitu

tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy.

1. Tangibles (bukti langsung)

Tangibles meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung dan tata letak

ruangan, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapihan dan

kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi, dan penampilan

karyawan.

2. Reliability (keandalan)

Reliability yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan

yang dijanjikan. Pelayanan yang dijanjikan seperti memberikan informasi

secara tepat, membantu untuk menyelesaikan masalah, dan memberikan

pelayanan secara handal.

3. Responsiveness (ketanggapan)

Responsiveness yaitu kesediaan karyawan untuk membantu konsumen dan

memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yang meliputi kesigapan

dalam melayani konsumen, kecepatan menangani transaksi, dan

penanganan keluhan-keluhan konsumen.
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4. Assurance (jaminan)

Assurance, meliputi pengetahuan karyawan terhadap produk secara tepat,

kualitas keramahtamahan, perhatian dan kesopanan dalam memberi

pelayanan, ketrampilan dalam memberi informasi, kemampuan dalam

memberikan keamanan, dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan

konsumen terhadap perusahaan.

5. Empathy (empati)

Empathy yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan

kepada konsumen seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan,

kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan konsumen, dan usaha

perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan konsumennya.

3. Pengertian Kepuasan Konsumen

Menurut Oliver yang dikutip oleh Tjiptono dan Diana (2015:23) kepuasan

konsumen adalah perasaan senang atau kecewa yang didapatkan seseorang dari

membandingkan antara kinerja (atau hasil) produk yang dipersepsikan dan

ekspektasikannya. Dengan demikian kepuasan konsumen sangat tergantung pada

kinerja produk maupun jasa.

Setelah konsumen membeli suatu produk dan jasa, konsumen akan mengevaluasi

produk dan jasa tersebut apakah sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen

atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen (Schiffman dan Kanuk,

2007:15). Apabila produk dan jasa tersebut sesuai dengan yang diharapkan, maka

konsumen akan merasa puas. Sebaliknya, apabila produk dan jasa tersebut tidak
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sesuai dengan yang diharapkan, maka konsumen akan merasa kurang atau tidak

puas. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan konsumen berhubungan erat dengan

hasil evaluasi setelah konsumen melakukan pembelian.

Menurut Kotler (2006:138) dalam Putro, et al. (2014), kepuasan konsumen adalah

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan (kinerja atau hasil) yang

dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Menurut Kotler (2009:45) metode-

metode yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan konsumen adalah :

1. Sistem keluhan dan saran.

Sebuah perusahaan yang berfokus serta berorientasi terhadap

konsumennya untuk memberikan suatu kesempatan dalam memberikan

saran, pendapat dan keluhan.

2. Survei kepuasan konsumen.

Dengan melakukan penelitian survei untuk mengetahui informasi tentang

kepuasan konsumen dan mengukur keinginan serta harapan konsumen

melalui wawancara langsung, menelpon, dan sebagainya. Pengukuran

kepuasan dengan metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara :

a. Directly reported satisfation :

Pengukuran dilakukan secara langsung melalui pertanyaan seperti

ungkapan seberapa puas konsumen terhadap pelayanan pada skala

sangat puas, puas, netral, tidak puas hingga sengat tidak puas.

b. Derived dissatisfaction :

Pertanyaan yang diajukan menyangkut besarnya harapan konsumen

terhadap atribut tertentu dan besarnya hasil yang mereka rasakan.
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c. Problem analysis :

Responden diminta untuk menuliskan masalah-masalah yang

mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan

yang menuliskan saran-saran untuk melakukan perbaikan.

d. Importance-performance analysis :

Responden diminta untuk menilai berbagai atribut dari penawaran

berdasarkan derajat kepentingan setiap elemennya dan seberapa

baik tingkat kinerja perusahaan dalam setiap elemen-elemennya.

3. Ghost shopping.

Suatu perusahaan membayar atau mempekerjakan orang untuk bertindak

sebagai pembeli potensial guna melaporkan hasil temuan mereka tentang

kekuatan dan kelemahan yang mereka alami ketika mereka membeli

produk perusahaan dan produk pesaing. Selain itu juga ghost shopper

mengamati cara perusahaan dan pesaingnya dalam menangani, melayani

permintaan konsumen, menjawab pertanyaan konsumen, dan melayani

setiap keluhan para konsumennya.

4. Analisis konsumen yang hilang (lost costumer analysis)

Suatu perusahaan harus menghubungi para konsumen yang berhenti

membeli atau berganti pemasok untuk mempelajari sebabnya.Agar

perusahaan mengetahui penyebabnya dan segera mengambil kebijakan

perbaikan kembali.
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F. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen

Menurut Goeth dan Davis yang di ikuti Tjiptono (2000:51) yaitu kualitas

merupakan suatu kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Aspek

yang perlu diperhatikan mengenai produk adalah kualitas produk. Menurut Kotler

dan Amstrong (2012:283) Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk

melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan

operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Basith,et al. (2014) menemukan bukti bahwa

kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Selain itu

penelitian lain yang dilakukan Kusuma,et al. (2014) juga membuktikan bahwa

kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan

keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi

harapan konsumen (Tjiptono, 2007:71). Kualitas pelayanan (service quality) dapat

diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan

yang nyata-nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang

sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan

suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service)
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sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan

memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas

pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Basith,et al. (2014) bahwa kualitas layanan

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Selain itu penelitian lain

yang dilakukan oleh Bharwana, et al. (2013) mengenai hubungan kualitas layanan

dengan kepuasan konsumen membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif

diantara keduanya.

G. Penelitian Terdahulu

TABEL 2.1 REFERENSI PENELITIAN TERDAHULU

No Judul Jurnal Alat
Analisis Hasil Penelitian

1.

Pengaruh Kualitas
Produk dan Kualitas
Pelayanan Terhadap
Kepuasan Pelanggan
dan Loyalitas Pelanggan
(Survei pada Pelanggan
De’Pans Pancake and
Waffle di Kota Malang).

Jurnal
Administrasi
Bisnis Vol. 11,
No. 1 (2014)

Analisis
kualitatif

Kualitas produk, dan kualitas
pelayanan berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan
pelanggan.
Kualitas produk dan kualitas
pelanggan berpengaruh tidak
signifikan terhadap loyalitas
pelanggan.
Kepuasan pelanggan
berpengaruh signifikan
terhadap loyalitas pelanggan.

2. Pengaruh Kualitas
Layanan dan Kualitas
Produk Terhadap
Kepuasan Pelanggan
dan Loyalitas
Konsumen Restoran
Happy Garden Surabaya

Jurnal
Manajemen
Pemasaran
Vol.2, No.1
(2014)

Analisis
kuantitatif
dan
kualitatif

Kualitas layanan , kualitas
produk memiliki pengaruh
yang positif terhadap
kepuasan konsumen, dan
kepuasan konsumen memiliki
pengaruh yang positif
terhadap loyalitas konsumen.

3. Impact of Service
Quality on Customers’
Satisfaction: A Study
from Service Sector
especially Private
Colleges of Faisalabad,
Punjab, Pakistan

International
Journal of
Scientific and
Research
Publications.
Vol. 3, No.5
(2013)

Analisis
kualitatif

Kualitas Pelayanan memiliki
hubungan positif dan
signifikan terhadap kepuasan
konsumen.
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TABEL 2.1 REFERENSI PENELITIAN TERDAHULU (LANJUTAN)

No Judul Jurnal Alat
Analisis Hasil Penelitian

4. Analyzing the Effect of
Product Quality on
Customer Satisfaction
and Customer Loyalty in
Indonesian SMEs (Case
Study on the Customer
of Batik Bojonegoro
Marely Java)

Jurnal
Administrasi
Bisnis Vol.14,
No.1 (2014)

Analisis
kuantitatif

Hasil analisis menunjukkan
bahwa kualitas produk yang
terdiri dari delapan item,
yaitu, kinerja, fitur,
keandalan, kesesuaian, daya
tahan, kemampuan layanan,
estetika dan persepsi kualitas
secara bersama-sama
memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap variabel
kepuasan konsumen dan
variable kepuasan konsumen
berpengaruh signifikan
terhadap variable loyalitas
konsumen.

H. Rerangka Pemikiran

Kualitas produk dan kualitas pelayanan memiliki berbagai dimensi yang terbentuk

dari penelitian-penelitian sebelumnya. Variabel X1, X2 dan Y dalam penelitian ini

diadaptasi dari penelitian (Putro, et al., 2014) yang berjudul “Pengaruh Kualitas

Layanan dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas

Konsumen Restoran Happy Garden Surabaya”.

Menurut Tjiptono, et al. (2008:68) dalam Putro, et al. (2014) mengungkapkan ada

delapan dimensi pembentukan kualitas produk, yaitu:

1. Performance (Kinerja), karakteristik dasar dari suatu produk.

2. Feature (Keistimewaan), karakteristik pelengkap khusus yang dapat

menambah pengalaman pemakaian produk.

3. Reliability (Keandalan), yaitu probabilitas terjadinya kegagalan atau

kerusakan produk dalam periode waktu tertentu. Semakin kecil
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kemungkinan terjadi kerusakan maka semakin andal produk yang

bersangkutan.

4. Conformance (Kesesuaian), yaitu tingkat kesesuaian produk dengan

standar yang telah ditetapkan.

5. Durability (Daya tahan), yaitu jumlah pemakaian produk sebelum produk

bersangkutan harus diganti. Semakin besar frekuensi pemakaian normal

yang dimungkinkan, semakin besar pula daya tahan produk.

6. Serviceability, yaitu kecepatan dan kemudahan untuk direparasi, serta

kompetensi dan keramahan staf pelayanan.

7. Aesthetics (Estetika), yaitu menyangkut penampilan produk yang dapat

dinilai dengan panca indera (rasa, aroma, suara, dan seterusnya).

8. Perceived quality (Persepsi terhadap kualitas), yaitu kualitas yang dinilai

berdasarkan reputasi penjual.

Berdasarkan delapan dimensi kualitas produk di atas peneliti hanya mengambil 7

dimensi untuk melakukan penelitian dalam menentukan kualitas produk dari

klinik kecantikan Nadindra, diantaranya adalah:

1. Performance (Kinerja)

2. Feature (Keistimewaan)

3. Reliability (Keandalan)

4. Conformance (Kesesuaian)

5. Durability (Daya tahan)

6. Aesthetics (Estetika)

7. Perceived quality (Persepsi terhadap kualitas)



34

Menurut Zeithaml, Bitner, dan Gremler (2009:111) dalam Putro, et al. (2014)

terdapat lima dimensi pembentukan kualitas layanan, yaitu:

1. Tangibles (bukti langsung), meliputi penampilan fasilitas fisik seperti

gedung dan tata letak ruangan, tersedianya tempat parkir, kebersihan,

kerapihan dan kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi,

dan penampilan karyawan.

2. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan

sesuai dengan yang dijanjikan. Pelayanan yang dijanjikan seperti

memberikan informasi secara tepat, membantu untuk menyelesaikan

masalah, dan memberikan pelayanan secara handal.

3. Responsiveness (ketanggapan), yaitu kesediaan karyawan untuk membantu

konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yang

meliputi kesigapan dalam melayani konsumen, kecepatan menangani

transaksi, dan penanganan keluhan-keluhan konsumen.

4. Assurance (jaminan), meliputi pengetahuan karyawan terhadap produk

secara tepat, kualitas keramahtamahan, perhatian dan kesopanan dalam

memberi pelayanan, ketrampilan dalam memberi informasi, kemampuan

dalam memberikan keamanan, dan kemampuan dalam menanamkan

kepercayaan konsumen terhadap perusahaan.

5. Empathy (empati), yaitu perhatian secara individual yang diberikan

perusahaan kepada konsumen seperti kemudahan untuk menghubungi

perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan

konsumen, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan

kebutuhan konsumennya.
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Masing-masing dimensi tersebut akan membantu setiap perusahaan khususnya

dalam bidang jasa sebagai bukti langsung dari jasa yang perusahaan tawarkan.

Kualitas produk dan kualitas pelayanan yang baik dan sesuai dengan harapan

konsumen akan menciptakan kepuasan konsumen. Menurut Kotler (2006:138)

dalam Putro, et al. (2014), kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang

setelah membandingkan (kinerja atau hasil) yang dirasakan dibandingkan dengan

harapannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti dapat kembangkan rerangka usul

penelitian ini, sebagai berikut :

Gambar 2.1 Model Rerangka Usul Penelitian, Tahun 2016.

Kualitas Produk (X1)

Sumber: Tjiptono, et al.
(2008) dalam Putro, et al.

(2014)

Kualitas Pelayanan (X2)

Sumber: Zeithaml, Bitner,
Gremler (2009) dalam

Putro, et al. (2014)

Kepuasan Konsumen (Y)

Sumber: Kotler dan Keller
(2006) dalam Putro, et al.

(2014)

H3

H2

H1
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I. Hipotesis

Hipotesis merupakan hasil pemikiran berupa pernyataan yang  menggambarkan

atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu di antara dua variabel atau lebih,

yang kebenaran hubungan tersebut tunduk pada peluang untuk menyimpang dari

kebenaran (Sanusi 2011:44).

Berdasarkan latar belakang, penelitian terdahulu peneliti mengajukan hipotesis

sebagai berikut:

H1 : Kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di klinik

kecantikan Nadindra.

H2 : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di klinik

kecantikan Nadindra.

H3 : Kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan

konsumen di klinik kecantikan Nadindra.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan desain penelitian kausal dan

menggunakan wawancara langsung dengan menggunakan alat bantu kuisioner

kepada responden untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Umar

(2002:105) penelitian kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis

hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana

suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya.

B. Lokasi Penelitian

Bandar Lampung memiliki berbagai macam klinik kecantikan yang banyak

dikunjungi masyarakat dan masih terdapat keluhan oleh konsumen. Maka,

penelitian ini akan dilaksanakan di Bandar Lampung.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
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1. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata bukan dalam

bentuk angka, data ini di dapat melalui informasi baik lisan

maupun secara tulisan.

2. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka yang diperoleh

dari objek yang akan diteliti.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data

kepada pengumpulan data (Sugiyono, 2012:308). Data ini tidak tersedia

dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus

dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu

orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan

sebagai saran mendapatkan informasi ataupun data.

2. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat

berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam

bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:308). Data ini digunakan

untuk mendukung infomasi dari data primer yang diperoleh baik dari

wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Penulis juga

menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka,

penulis membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu

literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.



39

D. Populasi dan Sampel Penelitan

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012:119) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri

atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu.

Populasi dalam penelitian ini adalah para konsumen yang membeli produk dan

melakukan perawatan di Klinik Kecantikan Nadindra Bandar Lampung.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2012:119) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi, bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin

mempelajari semua yang ada pada populasi maka peneliti dapat menggunakan

sampel dari diambil dari populasi itu. Metode yang digunakan dalam pengambilan

sampel yaitu non probability sampling dengan cara purposive sampling, yaitu

teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama

bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel

dalam penelitian ini mempunyai kriteria tertentu, adapun kriteria tersebut sebagai

berikut:

a. Konsumen yang pernah membeli produk dan melakukan perawatan di

klinik kecantikan Nadindra Bandar Lampung.

b. Responden minimal berusia 16 tahun, hal tersebut karena di usia 16

tahun adalah masa remaja mulai pubertas, dan saat mulai pubertas

biasanya berbagai masalah kulit mulai banyak bermunculan.
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Widiyanto (2008:58) menyebutkan bahwa untuk ukuran populasi dalam penelitian

yang tidak dapat diketahui dengan pasti jumlahnya, maka besar sampel yang

digunakan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

= 4 ( )
Keterangan :

n = Ukuran Sampel

Z = Skor pada tingkat signifikansi tertentu (derajat keyakinan ditentukan

(95%) maka Z = 1,96

Moe = Margin of error, tingkat kesalahan maksimum adalah 10%

Jika menggunakan rumus diatas, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

n = ( , ) ( )

n = 96,04 = 97 kemudian dibulatkan menjadi 100.

Dari hasil perhitungan rumus di atas maka dapat diperoleh jumlah sampel yang

diteliti adalah sebesar 97, atau dilakukan pembulatan menjadi 100 responden.

Sampel dijadikan menjadi 100 responden karena seperti yang dikemukakan oleh

Hair, et al. (2006:197) bahwa data yang diolah dengan regresi linier berganda,

jumlah sampel minimal 50 responden dan lebih disarankan 100 responden bagi

kebanyakan situasi penelitian, sehingga besarnya sampel dalam penelitian ini

adalah 100 responden agar lebih memudahkan pengumpulan data penelitian.

E. Skala Pengukuran

Pengisian kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert

menurut Sugiyono (2012:136) adalah “Skala Likert digunakan untuk mengukur
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sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena

sosial.” Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus

menggambarkan, mendukung pernyataan (item positif) atau tidak mendukung

pernyataan (item negatif). Skor atas pilihan jawaban untuk kuesioner yang

diajukan untuk pernyataan positif dan negatif adalah sebagai berikut :

 Skor 5, dengan kategori Sangat Setuju (SS)

 Skor 4, dengan kategori Setuju (S)

 Skor 3, dengan katagori Netral (N)

 Skor 2, dengan katagori Tidak Setuju (TS)

 Skor 1, dengan katagori Sangat Tidak Setuju (STS)

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka

Merupakan suatu metode untuk memperoleh data dengan mengutip

melalui literatur, artikel, jurnal, buku, majalah, koran, dan hasil

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian.

2. Kuesioner

Yaitu dengan membuat suatu daftar pernyataan yang akan diisi oleh

responden untuk memperoleh data yang berupa jawaban yang akan

dianalisis.
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3. Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara

langsung kepada pimpinan, karyawan dan konsumen klinik kecantikan

Nadindra guna memperoleh keterangan tentang data yang diperlukan.

G. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:60), variabel penelitian pada dasarnya

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat, yaitu:

 Variabel Independen atau variabel bebas (X)

Variabel independen atau suatu variabel yang mempengaruhi variabel

terikatnya yaitu variabel dependen (terikat).

- Variabel bebas (X1) dari penelitian ini adalah kualitas produk.

- Variabel bebas (X2) dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan.

 Variabel Dependen atau variabel terikat (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang yang menjadi

akibat karena adanya variabel bebas atau variabel yang dipengaruhi oleh

variabel bebasnya.

- Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah kepuasan konsumen
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2. Definisi Operasional

TABEL 3.1 DEFINISI OPERASIONAL

Variabel Definisi Dimensi atau Indikator Skala

Kualitas Produk
(X1)

Tjiptono, et al.
(2008:68) dalam

Putro, et al.
(2014)

Kualitas produk

merupakan ciri dan

karakteristik suatu

barang atau jasa yang

berpengaruh pada

kemampuannya untuk

memuaskan kebutuhan

yang dinyatakan atau

tersirat

 (Performance) Kinerja
1. Kulit menjadi lebih sehat

Likert
(1-5)

 (feature) Keistimewaan
2. Produk diberikan sesuai

masalah kulit
 (Realibility) Keandalan

3. Produk dikemas dengan
baik

 (Conformance) Kesesuaian
4. Manfaat sesuai yang

dibutuhkan
 (Durability) Daya tahan

5. Bertahan sesuai tanggal
kadaluarsa

 (Aesthetics) Estetika
6. Produk memliki aroma

yang khas
 (Perceived quality) Persepsi

terhadap kualitas
7. Harga sesuai kualitas

Kualitas
Pelayanan (X2)

Zeithaml, Bitner,
Gremler

(2009:111) dalam
Putro, et al.

(2014)

Kualitas pelayan adalah

segala bentuk aktivitas

yang dilakukan oleh

perusahaan guna

memenuhi harapan

konsumen. Pelayanan

dalam hal ini diartikan

sebagai jasa atau

service yang

disampaikan oleh

pemilik jasa yang

berupa kemudahan,

kecepatan, hubungan,

kemampuan dan

keramahtamahan yang

ditujukan melalui sikap

 Tangible (bukti langsung)
1. Peralatan kecantikan

modern
2. Karyawan berpenampilan

rapi

Likert
(1-5)

 Reliability (keandalan)
3. Memberikan informasi

yang jelas
4. Layanan sesuai waktu yang

dijanjikan
 Responsiveness

(ketanggapan)
5. Sigap dalam melayani
6. Bersedia menjawab semua

pertanyaan
 Assurance (jaminan)

7. Memahami perawatan
yang cocok

8. Memberi perasaan nyaman
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TABEL 3.1 VARIABEL PENENLITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL
(LANJUTAN)

Variabel Definisi Dimensi atau Indikator Skala
dan sifat dalam

memberikan pelayanan

untuk kepuasan

konsumen

 Empathy (empati)
9. Melayani dengan penuh

perhatian
10. Melayani dengan ramah

Kepuasan
Konsumen (Y)

Kotler dan Keller
(2006:136) dalam

Putro, et al.
(2014)

Kepuasan konsumen

adalah tingkat perasaan

seseorang setelah

membandingkan

(kinerja atau hasil)

yang dirasakan

dibandingkan dengan

harapannya

1. Kualitas  produk sesuai
harapan

2. Layanan yang diberikan
sesuai harapan

3. Merasa puas secara
keseluruhan

Likert
(1-5)

(Sumber: Tjiptono, et al. (2008) Zeithaml, Bitner, Gremler (2009) Kotler dan
Keller (2006) dalam Putro, et al. (2014).

H. Metode Analisis Data

1. Uji Validitas

Pengukuran uji validitas suatu konstruk dengan menggunakan analisis faktor,

yaitu pembentukan skor-skor tinggi dari suatu item sehingga membentuk suatu

konstruk yang benar dan tidak boleh termuat secara tinggi di konstruk yang lain.

Validitas konstruk menunjukan seberapa valid hasil yang diperoleh dari

penggunaan suatu pengukur atau indikator sesuai dengan konsep teori yang

digunakan. Pernyataan tesebut dikatakan valid apabila KMO (Kaiser-meyer-

oklin), Anti image dan factor loading ≥ 0,5. (Hair, et al. 2006:115)
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2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke

waktu  (Ghozali, 2011:47). Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat

pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Uji reliabilitas

menggunakan koefisien Cronbach’s Alpa dengan bantuan SPSS 16.0. Hasil

pengujian dikatakan reliabel jika nilai Alpa Cronbach ≥ 0.6 dan nilai Alpha

Cronbach ≥ Croanbach’s Alpa if item deleted (Ghozali, 2011:98).

3. Uji Normalitas

Uji  ini bertujuan  untuk  menguji  apakah dalam model regresi, variabel pegganggu atau

residual memiliki distribusi normal. Menurut Ghozali (2006:147) uji normalitas

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, baik variabel dependen

maupun variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

 Jika Probabilitas atau sig ≥ 0,05 maka distribusi normal.

 Jika Probabilitas atau sig ≤ 0,05 maka berdistribusi tidak normal.

4. Uji Regresi Linier Berganda

Upaya dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan

analisis regresi linear berganda (Multiple Regression). Analisis regresi pada

dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat)

dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas atau bebas), dengan
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tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai - nilai

variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali,

2005:82).

Teknik analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan

bantuan program Statistical Package for Social Science (SPSS) 16.0.Untuk

regresi yang variabel independennya terdiri atas dua atau lebih, regresinya disebut

juga regresi berganda. Oleh karena variabel independen diatas mempunyai

variabel yang lebih dari dua, maka regresi dalam penelitian ini disebut regresi

berganda.

Persamaan Regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh variabel independen atau bebas yaitu Kualitas Produk (X1) dan Kualitas

Pelayanan (X2), terhadap variabel dependen yaitu Kepuasan Konsumen (Y).

Rumus matemastis dari regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

Y = a + β1 X1 + β2 X2 + e

Dimana :

Y = Kepuasan konsumen X1 = Variabel Kualitas Produk

a = Konstanta X2 = Variabel Kualitas Pelayanan

β 1 = Koefisien regresi e = Standard Error
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I. Pengujian Hipotesis

1. Uji Hipotesis Parsial ( Uji T )

Menurut Sugiyono (2011:215) uji-t menentukan seberapa besar pengaruh variabel

bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

Ho : b1 = b2  = 0

Artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari

variabel kualitas produk (X1) dan kualitas pelayanan (X2) terhadap kepuasan

konsumen (Y).

Ha : b1 ≠ b2 ≠ 0

Artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel

kualitas produk (X1) dan kualitas pelayanan (X2) terhadap kepuasan konsumen

(Y).

Kriteria:

Ho diterima dan Ha ditolak bila signifikan hitung ≥ 0,05

Ho ditolak dan Ha diterima bila signifikan hitung ≤ 0,05

2. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Sugiyono (2011:215) uji-F pada dasarnya menunjukkan apakah semua

variabel yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel terikat.

Ho : b1 = b2  = 0
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Artinya secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan

dari variabel kualitas produk (X1) dan kualitas pelayanan (X2) terhadap kepuasan

konsumen (Y).

Ha : b1 ≠ b2 ≠ 0

Artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari

variabel kualitas produk (X1) dan kualitas pelayanan (X2) terhadap kepuasan

konsumen (Y).

Kriteria:

Ho diterima dan Ha ditolak bila signifikan hitung ≥ 0,05

Ho ditolak dan Ha diterima bila signifikan hitung ≤ 0,05

3. Uji Koefisien determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan

model dalam menerangkan variabel terikat (Sugiyono, 2011:257).



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hasil

hipotesis awal yang menyatakan terdapat pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas

Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada Klinik Kecantikan Nadindra di

Bandar Lampung, sehingga hipotesis diterima. Hal ini berdasarkan pada

perhitungan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa nilai signifikan hitung pada

variabel Kualitas Produk (X1) dan Kualitas Pelayanan (X2) dibawah nilai

alpha yang telah ditentukan. Hal ini berarti variabel Kualitas Produk (X1)

dan Kualitas Pelayanan (X2) secara parsial berpengaruh terhadap

kepuasan konsumen.

Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen

adalah variabel Kualitas Pelayanan (X2).

2. Berdasarkan uji F dapat diketahui nilai signifikan hitung dibawah nilai

alpha yang telah ditentukan. Hal ini berarti keseluruhan variabel Kualitas

Produk (X1) dan Kualitas Pelayanan (X2) secara bersama-sama

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.
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3. Berdasarkan hasil uji R2 yang berarti faktor-faktor yang mempengaruhi

variabel Kualitas Produk (X1) dan Kualitas Pelayanan (X2) berperan

dalam mempengaruhi variabel Kepuasan Konsumen (Y), memiliki

kontribusi sebesar 64,6% dan sisanya 35,4% dipengaruhi oleh variabel

lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini.

4. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jawaban responden pada

variabel Kualitas Produk (X1), mendapat skor tertinggi adalah pada

dimensi conformance (kesesuaian) yakni manfaat sesuai yang dibutuhkan

dengan presentase sebesar 88%, sedangkan pada variabel Kualitas

Pelayanan (X2), mendapat skor tertinggi adalah pada dimensi

responsiveness (ketanggapan) indikator ke-5 yakni sigap dalam melayani

dengan presentase sebesar 81%. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk

yang diberikan oleh klinik kecantikan Nadindra sudah sesuai dengan yang

dibutuhkan konsumen, dan karyawan klinik kecantikan Nadindra sigap

dalam melayani konsumennya.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jawaban responden pada

variabel Kualitas Produk (X1), mendapat skor terendah pada dimensi

durability (daya tahan) yakni bertahan sesuai tanggal kadaluarsa, oleh

karena itu klinik kecantikan Nadindra sebaiknya terus meningkatkan

kualitas produk terutama pada ketahanan produk, misalnya dengan
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menuliskan tanggal kadaluarsa yang telah ditetapkan dikemasan produk

agar konsumen mengetahui kapan tepatnya produk akan kadaluarsa dan

tidak hanya menduga-duga setelah melakukan pembelian produk, serta

memberikan informasi kepada konsumen tentang penyimpanan produk

yang benar agar dapat bertahan sesuai dengan kadaluarsa yang telah

ditetapkan.

2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jawaban responden pada

variabel Kualitas Pelayanan (X2), mendapat skor terendah pada dimensi

tangible (bukti langsung) indikator ke-1 yakni peralatan kecantikan

modern, oleh karena itu klinik kecantikan Nadindra sebaiknya terus

meningkatkan kualitas pelayanan terutama dari segi bukti langsung dengan

cara terus memperbarui alat-alat kecantikan dan menggunakan alat-alat

kecantikan yang modern.

3. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh kualitas produk dan kualitas

pelayanan saja. Masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi

kepuasan konsumen, misalnya faktor harga, serviscape, promosi dan

lainnya, maka bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan

penelitian ini, menambahkan jumlah responden, serta meneliti faktor-

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
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