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ABSTRAK

Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Nilai Pelanggan terhadap Word of
Mouth Menggunakan Jasa Barbershop dengan Dimediasi oleh Variabel

Kepuasan Konsumen pada Barbershop di Bandar Lampung

Oleh:

Bayu Umara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, harga,
dan nilai pelanggan terhadap word of mouth pada barbershop di Bandar
Lampung, serta mengetahui kepuasan konsumen sebagai intermediasi
mempengaruhi kualitas pelayanan, harga, dan nilai pelanggan terhadap word of
mouth pada barbershop di Bandar Lampung. Populasi pada penelitian ini adalah
pelanggan barbershop pada Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dan
jumlah sampel sebanyak 60 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan
kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah
analisis jalur dengan bantuan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini
menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara Kualitas Pelayanan
terhadap Word Of Mouth dan terdapat pengaruh yang signifikan antara Harga ,dan
Nilai Pelanggan terhadap Word Of Mouth. Pengaruh tidak langsung Kualitas
Pelayanan terhadap Word of Mouth dengan Dimediasi oleh Kepuasan Konsumen
lebih kecil pengaruhnya daripada pengaruh total Kualitas Pelayanan terhadap
Word of Mouth, Pengaruh tidak langsung Harga terhadap Word of Mouth dengan
Dimediasi oleh Kepuasan Konsumen memiliki arah yang negatif daripada
pengaruh total Harga terhadap Word of Mouth, pengaruh tidak langsung Nilai
Pelanggan terhadap Word of Mouth dengan Dimediasi oleh Kepuasan Konsumen
memiliki arah yang negatif daripada pengaruh total Nilai Pelanggan terhadap
Word of Mouth.

Kata kunci: Harga, Kepuasan Konsumen, Kualitas Pelayanan, Nilai
Pelanggan, Word of Mouth.



ABSTRACT

Influence of Service Quality, Price and Values on Word of Mouth Using
Barbershop Services with Mediation by Variable Customer Satisfaction at

Barbershop in Bandar Lampung

By:

Bayu Umara

This reasearch aims to determine the quality of service, price, and quality on
word of mouth on barbershop in Bandar Lampung, and to know customer
satisfaction as the intermediation of service, price, and quality of mouth word on
barbershop in Bandar Lampung. Population in this research is barbershop
customer at Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung City with 60 samples. Data
completion technique using questionnaires. Data analysis techniques used to
answer the hypothesis is path analysis with the help of multiple linear regression.
The results of this study there is no significant influence between Quality of
Service on Word Of Mouth and there is significant influence between Price, and
Customer Value on Word of Mouth. The Indirect Influence of Service Quality to
Word of Mouth with the Mediation of Consumer Satisfaction is smaller than the
total Quality of Service on Word of Mouth,. Indirect Influence The Price on Word
of Mouth with Mediation by Consumer Satisfaction has a negative direction more
than to the influence of the total price on Word of Mouth, The Indirect Effect of
Customer Value on Word of Mouth with Mediation by Consumer Satisfaction has
a negative direction with the total Customer Value on Word of Mouth.

Keywords: Consumer Satisfaction, Customer Value Service, Price, Quality,
Word of Mouth.



PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, HARGA, DAN NILAI
PELANGGAN TERHADAP WORD OF MOUTH MENGGUNAKAN JASA
BARBERSHOP DENGAN DIMEDIASI OLEH VARIABEL KEPUASAN

KONSUMEN PADA BARBERSHOP DI BANDAR LAMPUNG

Oleh
Bayu Umara

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ADMINISTRASI BISNIS

Pada
Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017









 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Rajabasa Kota Bandar Lampung 

tepatnya pada tanggal 15 Mei 1995, merupakan anak ke 

tiga dari tiga bersaudara oleh pasangan Bapak Sumartin 

Lampai dan Ibu Yuhelmi yang menjadi sosok 

pembimbing hidup dari penulis ini sendiri. 

Pendidikan non formal pertama berasal dari keluarga besar penulis sendiri dan 

setelah itu juga dilanjutkan dengan pendidikan formal yang di tempuh pada taman 

kanak-kanak Aisyiah Busthanul Athfal Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. 

Setelah tamat penulis melajutkan pendidikan sekolah dasar di SD Muhammadiyah 

1 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2007, usai menempuh pendidikan dasar 

penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 22 Bandar 

Lampung lulus pada tahun 2010 dan setelah itu penulis melanjutkan di Sekolah 

Menengah Atas di SMA Muhammadiyah 2 Kota Bandar Lampung lulus pada 

tahun 2013. Penulis masuk perguruan tinggi Negeri melalui jalur SBMPTN pada 

tahun 2013. Penulis juga berorganisasi dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan 

administrasi bisnis. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan 

Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung. 

Pada tahun 2016 penulis melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Bawang 

Sakti Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang. 



 

 

 

 

 

 

Motto: 
 

 

“Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang 

lain” 

(H.R. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni) 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitasn itu ada kemudahan. 

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. Al-Insyirah: 5-6) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Karya ini saya persembahkan untuk: 

Kedua orang tua saya, yang serta merta memberi dukungan dalam bentuk 

apapun untuk menyelesaikan karya tulis ini. 

Keluarga besar dan para sahabat. 

Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang berjasa 

Para Pendidik dan Almamater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Bismillahirrahmannirrahim  

Puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir SKRIPSI 

saya yang selama ini bisa membuat saya menjadi pribadi yang lebih sabar lagi dan 

berfikir lebih baik lagi. Skripsi yang di angkat oleh penulis ini berjudul “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan, Harga, dan Nilai Pelanggan terhadap Word of Mouth 

Menggunakan Jasa Barbershop dengan Dimediasi oleh Variabel Kepuasan 

Konsumen pada Konsumen Barbershop di Bandar Lampung”. Oleh sebab itu 

penulis ingin memberikan apresiasi ucapan terimakasih kepada orang-orang yang 

telah menjadi pembimbing bagi penulis, oleh sebab itu penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta Nabi 

Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan dan suri tauladan. 

2. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung. 

3. Bapak Drs. Susetyo, M.Si selaku wakil dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung. 



4.  Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang 

Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung. 

5. Bapak Drs. Dadang karya Bhakti, M.M selaku Wakil Dekan Bagian 

Kemahasiswaan dan alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung. 

6. Bapak Ahmad Rifai, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 

Bisnis Universitas lampung.  

7. Bapak Suprihatin Ali, S.Sos., M.Si, selaku Sekertaris Jurusan Ilmu 

Administrasi Bisnis Universitas Lampung. 

8. Bapak Drs. A. Effendi., M.M, yang telah menjadi pembimbingku dalam 

mengerjakan skripsi dan tak ada lelahnya membimbingku. Terimakasih sudah 

memberikan saran, motivasi dan waktunya selama ini. Saya juga meminta 

maaf kepada Bapak atas semua prilaku saya selama ini yang terkadang 

terkesan menyusahkan. 

9. Bapak Drs. Dadang Karya Bakti., M.M, yang telah menjadi penguji dalam 

tugas akhir skripsiku, terimakasih atas masukan dan sarannya. 

10. Semua dosen dan staf  jurusan administrasi bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik. 

11. Ayahku Sumartin Lampai dan Mamahku Yuhelmi yang selama ini telah 

membingku dan mengajariku banyak hal sekali. Mulai dari awal di lahirkan 

hingga saat ini beliau selalu memberikan yang terbaik yang mereka punya 

agar supaya anaknya menjadi orang yang baik, berguna, dan selamat dunia 

dan tentunya di akhirat. Tak akan terukur seberapa banyak sekali 



pengorbanan mereka selama ini dalam membimbingku. terimaksih ayah dan 

mamah. 

12. Kakakku Vina Maryu Delena, yang telah membimbingku sejak kecil dan juga 

abangku Zulvi Maryunis, yang selalu berusaha menjadi panutan untuk 

adiknya dalam menjaga kedua orang tua. 

13. Keluarga besar dari Ayah dan Mamah yang selalu memberikan dukungan dan 

motivasi buat aku. 

14. Keluarga administrasi bisnis angkatan 13 kita semua keluarga Sihan, Zaki, 

Gede, Ardi, Walang, Ismoyo, Ade, Dasa, Djanu, Adit, Fajar, Fazri, Uki, 

Hanif, Icai, Kubil, Ubay, Parasian, Lele, Taufan, Bona, Budi, Gilang, Ading, 

Enrico, Diki, Adi, Faisal, Arnika, Gusti, Annisa, Rani, Teteh, Putri, Jami, 

Gita, Okvita, Dede, Wulandari, Yeyen, Shinta, Lovi, Aul, Mey, dan yang lain 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

15. Skripsi Kerung Sihan, Zaki, Gede, Ardi, Walang, Ismoyo, Ade, Dasa, Djanu, 

Adit, Fajar, Fazri, Uki, Hanif, Icai, Kubil, Ubai, Parasian, Lele, Taufan, Bona. 

Yakin kita pasti bakalan sukses sama-sama. 

16. Kawan-kawan PPRBI, Ngab Adit, Bung, Ngab Danil, Ngab Ando, Ade, 

Aldin, Opi, Paul, Uda, Agung dan yang lain yang tidak bisa disebutkan satu 

per satu. 

17. Keluarga besar Ilmu Administrasi 2013 yang tidak bisa disebutkan satu satu. 

18. Keluarga Besar KKN di Desa Bawang Sakti Jaya, Kecamatan Banjar Baru, 

Kabupaten Tulang Bawang: Nur, Darlin, Ateng, Bang Wawan, Tika, Yuni 

dan Nita yang Terima kasih sudah memberikan pengalaman kebersamaan di 

tempat lain. 



19. Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah membantu saya selama saya 

belajar di Universitas Lampung. 

20. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas bantuannya. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena 

itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan 

terbuka. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. 

Bandar Lampung, 12 Mei 2017 

Penulis 

 

Bayu Umara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

 

Daftar Isi............................................................................................... i 

Daftar Tabel......................................................................................... iv 

Daftar Gambar...................................................................................... v 

Daftar Lampiran...................................................................................vi 

 

I. PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1 

 1.2 Rumusan Masalah ................................................................................ 13 

 1.3 Tujuan Penelitian ................................................................................. 14 

 1.4 Manfaat Penelitian ............................................................................... 15 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kualitas Pelayanan ............................................................................. 16 

2.1.1 Pengertian Kualitas Pelayanan ............................................... 16 

2.1.2 Dimensi Kualitas Pelayanan ................................................... 17 

2.1.3 Faktor-faktor Penyebab Buruknya Kualitas Pelayanan .......... 18 

2.2  Harga  ................................................................................................ 19 

2.2.1    Pengertian Harga .................................................................... 19 

2.2.2    Penetapan Harga ..................................................................... 21 

2.3  Nilai Pelanggan ................................................................................... 22 

2.3.1    Pengertian Nilai Pelanggan .................................................... 22 

2.3.2    Indikator Nilai Pelanggan ....................................................... 24 

2.4  Word of Mouth .................................................................................... 25 

2.4.1    Pengertian Word of Mouth ...................................................... 25 

2.4.2    Elemen-elemen Word of Mouth .............................................. 27 

2.4.3    Faktor-faktor yang Mempengaruhi Word of Mouth ............... 30 

2.5  Kepuasan Konsumen .......................................................................... 33 

2.5.1    Pengertian Kepuasan Konsumen ............................................ 33 

2.5.2    Faktor Kepuasan Konsumen ................................................... 33 

2.5.3 Indikator Kepuasan Konsumen ............................................... 34 

2.6  Penelitian Terdahulu ........................................................................... 35 

2.7  Kerangka Pemikiran ........................................................................... 38 

2.8  Hipotesis  ............................................................................................ 39 

 

 



ii 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tipe Penelitian ....................................................................................  41 

3.2 Sumber Data .......................................................................................  41 

3.3 Teknik Pengumpulan Data .................................................................  42 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian ..........................................................  42 

3.5 Definisi Konseptual ............................................................................   46 

3.6 Definisi Operasional ........................................................................... 48 

3.7 Teknik Pengujian Instrumen ............................................................... 49 

3.7.1 Uji Validitas Instrumen Penelitian ............................................ 49 

3.7.2 Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian .........................................  50 

3.8 Teknik Analisis Data .......................................................................... 51 

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif ....................................................... 51   

 3.8.1.1 Uji Asumsi Klasik ......................................................... 51    

  3.8.1.1.1 Uji Multikolinieritas ....................................... 52 

  3.8.1.1.2 Uji Heteroskedastisitas ................................... 52 

  3.8.1.1.3 Uji Normalitas ................................................ 52  

3.8.2 Analisis Jalur ............................................................................. 53 

3.8.3 Analisis Inferensial .................................................................... 53   

 3.8.3.1 Analisis Regresi Linier Sederhana ................................ 53 

 3.8.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda ................................. 54   

3.8.4 Pengujian Hipotesis ...................................................................  55 

 3.8.4.1 Uji R
2
 ............................................................................. 55 

 3.8.4.2 Uji t ............................................................................... 56 

 3.8.4.3 Uji f ............................................................................... 56    

 

IV. ISI DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .................................................... 57  

4.1.1 Sejarah Singkat Bronx Barbershop ........................................... 57 

4.1.2 Sejarah Singkat Mary Jane Barbershop .................................... 59 

4.1.3 Sejarah Singkat Alzio Barbershop ............................................ 61  

4.2 Waktu dan Tempat Penelitian ............................................................ 63  

4.3 Karakteristik Responden..................................................................... 63 

4.3.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan ........................... 63 

4.3.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia .................................... 64 

4.3.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Penghasilan ........................ 65 

4.3.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Jarak ................................... 67   

4.4 Teknik Pengujian Instrumen ............................................................... 68 

4.4.1 Uji Validitas ............................................................................... 68 

4.4.2 Uji Reliabilitas ........................................................................... 71 

4.5 Analisis Statistik Deskriptif ................................................................ 72 

4.5.1 Uji Asumsi Klasik ..................................................................... 73 

  4.5.1.1 Uji Multikolinieritas ................................................... 73 

  4.5.1.2 Uji Heteroskedastisitas ............................................... 74 

  4.5.1.3 Uji Normalitas ............................................................ 75 

4.6 Analisis Jalur ...................................................................................... 76 



iii 

 

4.6.1 Substruktur 1 ............................................................................. 76 

4.6.2 Substruktur 2 ............................................................................. 80 

4.6.3 Pengaruh Tidak Langsung ......................................................... 82 

4.6.4 Pengaruh Total ........................................................................... 82   

4.7 Analisis Inferensial ............................................................................. 83 

4.7.1 Analisis Regresi Linier Sederhana ............................................ 83 

4.7.2 Analisis Refresi Linier Berganda .............................................. 84 

4.8 Pengujian Hipotesis ............................................................................. 87 

 4.8.1 Uji R
2 

 ....................................................................................... 87 

 4.8.2 Uji t  ....................................................................................... 87 

 4.8.3 Uji f  ....................................................................................... 90 

4.9 Pembahasan  ....................................................................................... 92 

 4.9.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Word of Mouth ............ 92 

 4.9.2 Pengaruh Harga terhadap Word of Mouth ................................. 95 

 4.9.3 Pengaruh Nilai Pelanggan terhadap Word of Mouth ................. 97 

 4.9.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Word of Mouth  

  dengan Dimediasi oleh Variabel Kepuasan Konsumen ............ 99 

4.9.5  Pengaruh Harga terhadap Word of Mouth dengan  

 Dimediasi oleh Variabel Kepuasan Konsumen ........................102 

4.9.6 Pengaruh Nilai Pelanggan terhadap Word of Mouth 

  dengan Dimediasi oleh Variabel Kepuasan Konsumen ...........104 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 5.1 Kesimpulan ..........................................................................................107 

 5.2 Keterbatasan Penelitian .......................................................................110 

 5.3 Saran  ................................................................................................112 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Halaman 

Tabel 1.1 Data Barbershop di Bandar Lampung ................................................. 3 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ........................................................................... 34 

Tabel 3.1 Instrumen Skala Likert ........................................................................ 38 

Tabel 3.2 Variabel Operasional........................................................................... 41 

Tabel 4.1 Waktu dan Tempat Penelitian ............................................................. 64 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan ............................... 64 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia ........................................ 65 

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan ............................ 66 

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jarak....................................... 68 

Tabel 4.6 Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan.......................................... 70 

Tabel 4.7 Uji Validitas Variabel Harga............................................................... 70 

Tabel 4.8 Uji Validitas Variabel Nilai Pelanggan ............................................... 70 

Tabel 4.9 Uji Validitas Variabel Kepuasan Konsumen ...................................... 70 

Tabel 4.10 Uji Validitas Variabel Word of Mouth .............................................. 71 

Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas ......................................................................... 72 

Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas ......................................................................... 74 

Tabel 4.13 One Sample Kolmogorov Smirnov ................................................... 75 

Tabel 4.14 – Tabel 4.16 Uji untuk Mengetahui Substruktur 1 Analisis Jalur ..... 77 

Tabel 4.17 – Tabel 4.19 Uji untuk Mengetahui Substruktur 2 Analisis Jalur ..... 81 

Tabel 4.20 Koefisien Regresi Variabel Independen terhadap Variable 

Intervening (Kualitas Pelayanan, Harga, dan Nilai Pelanggan  

terhadap Kepuasan Konsumen)............................. ..................  85 

Tabel 4.21 Koefisien Regresi Variabel Independen dan Variabel Intervening  

terhadap Variabel Dependen (Kualitas Pelayanan, Harga,   

Nilai Pelanggan Dimediasi Kepuasan Konsumen terhadap Word 

 of Mouth) ............................................................................... 86  

Tabel 4.22 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) ......................................................... 87 

Tabel 4.23 Tabel Uji t ......................................................................................... 90 

Tabel 4.24 Tabel Uji f ......................................................................................... 91 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 Halaman 

Gambar 1.1 Suasana Barbershop ........................................................................ 4  

Gambar 1.2 Perbedaan barbershop dan pangkas biasa ....................................... 5 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ........................................................................ 39 

Gambar 3.1 Tahapan Cluster Sampling .............................................................. 46 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bronx Barbershop ........................................... 58 

Gambar 4.2 Struktur OrganisasiMary Jane Barbershop ..................................... 60 

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Alzio Barbershop ............................................ 62 

Gambar 4.4 Grafik Scatterrplot ........................................................................... 75 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 
 
 
 
 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Halaman 

1.   Suasana dan Tampilan Barbershop ................................................................ 118 

2.   Kuesioner Penelitian ....................................................................................... 126 

3.   Input data Kuesioner ...................................................................................... 129 

4.   Hasil Uji Validitas .......................................................................................... 132 

5.   Hasil Uji Reliabilitas ...................................................................................... 138 

6.   Hasil Uji Regresi Variabel Independen Terhadap Intervening ...................... 141 

7.   Hasil Uji Asumsi Klasik Jalur 1 ..................................................................... 143 

8.   Hasil Uji Regresi Variabel Independen, Intervening, dan Dependen ............ 145 

9.   Hasil Uji Asumsi Klasik Jalur 2 ..................................................................... 148 

10.   Tabel f ....................................................................................................................... 150 

11.   Tabel r ....................................................................................................................... 151 

12.   Tabel t ....................................................................................................................... 152 



1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesuksesan suatu bisnis membutuhkan seorang pelaku bisnis yang mampu

memunculkan ide-ide perencanaan maupun strategi-strategi baru dalam menghadapi

dan memenangkan persaingan yang ada. Untuk mencapai keberhasilan tersebut yang

paling penting adalah kemampuan dari perusahaan dalam memenuhi janji kepada

konsumen serta berusaha menciptakan dan mempertahankan konsumen. Saat menjual

produknya, para pemasar juga harus mempelajari apa yang sedang dibutuhkan dan

dingini para konsumen saat ini sehingga dapat memberikan nilai yang lebih baik

daripada para pesaing. Kemampuan pemasar untuk membedakan dirinya dari pesaing

tersebut sangat penting untuk keuntungan jangka panjang, Samli (1998) dalam

Carpenter and Fairhust (2005).

Berkembangnya bisnis di Indonesia sedang marak terjadi belakangan ini, menyusul

dengan diberlakukannya program Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pelaku bisnis

di Indonesia harus lebih kratif untuk memunculkan ide-ide baru untuk mencapai

target yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satu bisnis yang berkembang adalah

pada sektor jasa. Sektor jasa dinilai penting sebagai tahapan dalam proses
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perkembangan ekonomi. Memasuki era globalisasi, bisnis yang bergerak dibidang

jasa dapat dengan mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari seperti jasa

transportasi, komunikasi, pendidikan, perbankan, kesehatan, kecantikan, rekreasi dan

lain-lain. Sebagian dari bisnis tersebut mengalami perkembangan yang kian

meningkat dan salah satunya disebabkan oleh naiknya kesejahteraan masyarakat,

meningkatnya golongan menengah ke atas dan tentunya kepuasan konsumen.

Perubahan pola hidup masyarakat modern cenderung menimbulkan banyak

permasalahan dan tekanan. Menurut Bernard (2009) pola hidup kosmopolitan

cenderung dipenuhi dengan stress yang tinggi, hidup yang ingin serba praktis,

ketidakharmonisan pola hidup, kurangnya kebebasan bersosialisasi karena tuntutan

status sosial dan konsumtif dalam pembelanjaan. Pelampiasan dari masalah-masalah

tersebut akhirnya banyak menimbulkan peluang bisnis baru. Berkembangnya bisnis

makanan cepat saji, pusat-pusat pembelanjaan maupun retail, cafe, pusat kebugaran,

game stations hingga medical check-up termasuk industri salon menjadi bukti

tumbuhnya bisnis baru di dunia kosmopolitan.

Bisnis retail di Indonesia mengalami pergeseran perilaku yang signifikan dalam

beberapa tahun terakhir ini. Sebelum adanya pergeseran perilaku ini, konsumen

hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun setelah adanya

pergeseran perilaku ini semakin beragam kebutuhan konsumen. Pergeseran perilaku

konsumen yang berubah juga terjadi di Bandar Lampung. Jenis retail di Bandar

Lampung bermacam-macam, mulai dari retail makanan, kebutuhan sehari-hari

hingga retail dibidang fashion. Salah satu jenis retail fashion yang berkembang
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sekarang ini adalah industri salon. Seiring dengan perkembangan zaman tumbuh

usaha salon khusus untuk pria yang biasa disebut barbershop. Usaha barbershop

memiliki peluang yang sangat baik, terbukti dengan banyaknya barbershop yang

tersebar diseluruh penjuru kota. Barbershop adalah salon khusus pria. Target utama

barbershop sendiri adalah lebih kepada pria yang berusia 17 tahun keatas. Design

interior barbershop sangat beragam, dari menampilkan kesan classy sampai kesan

modern.

Tabel 1.1 Data Barbershop di Bandar Lampung
No Barbershop Lokasi
1. Adam Barbershop Kemiling
2. Omega Barbershop Kemiling
3. Umara Barbershop Rajabasa
4. Alzio Barbershop Rajabasa
5. Mary Jane Barbershop Rajabasa
6. Arjuna Barbershop Kedaton
7. Ambo Barbershop Kedaton
8. Divka Barbershop Kedamaian
9. Rodjie Barbershop Kedamaian
10. Afrizal Barbershop Kedamaian
11. Ari Barbershop Sukarame
12. Jo Barbershop Sukarame
13. Kingsman Barbershop Sukarame
14. Toms Barbershop Way Halim
15. Vlasy Clasy Barbershop Way Halim
16. Glamour Barbershop Way Halim
17. Rere Barbershop Way Halim
18. The PJ Barbershop Enggal
19. Ben’s Barbershop Enggal
20. Sultan Barbershop Tanjung Karang Pusat
21. Classic Barbershop Tanjung Karang Pusat
22. DE’Nuno Barbershop Tanjung Karang Pusat
23. D’Van Man Barbershop Tanjung Karang Pusat
24. Victor Rojas Barbershop Tanjung Karang Barat
25. Kharisma Barbershop Tanjung Karang Barat
26. Deonerz Barbershop Tanjung Karang Barat
27. Puppy Barbershop Tanjung Karang Timur
28. The Alexis Barbershop Tanjung Karang Timur
29. Moxie Barbershop Teluk Betung
30. Niko Barbershop Teluk Betung

Sumber: Data Diolah, 2016
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Pelaku bisnis barbershop di Bandar Lampung sangat pintar dalam memenuhi

keinginan dan kebutuhan konsumen. Lokasi dan segmentasi yang dipilih sebagai

tempat usaha mempengaruhi konsumen dalam pembelian mereka. Berdasarkan tabel

1.1 beberapa barbershop yang mewakili wilayah Bandar Lampung berada di lokasi

yang dekat dengan lingkungan sekolah, perumahan maupun lingkungan kampus. Ada

juga yang berada di lingkungan perkantoran dan pusat perbelanjaan. Alasan lain yang

membuat pria lebih memilih barbershop daripada salon maupun pangkas rambut

biasa adalah tempatnya yang terkesan mewah dan memiliki kebanggan tersendiri jika

menggunakan jasa barbershop. Berikut merupakan tampilan suasana beberapa

barbershop yang berada di Bandar Lampung:

Gambar 1.1
Suasana Barbershop

Tampilan yang terlihat dari depan pintu masuk salah satu barbershop di Bandar

Lampung yang terlihat pada gambar 1.1 ini menampilkan kesan yang mewah dan
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berkelas. Barbershop sudah pasti full AC, dari segi tatanan ruangan barbershop lebih

terkonsep. Misalnya akan menghadirkan kesan ruangan klasik atau minimalis

moderen. Selain mengerti tentang perkembangan model rambut pria masa kini,

barbershop juga memiliki kelebihan lain seperti layanan pijat kepala, rileksasi dengan

handuk hangat, dan shaving atau cukur kumis, brewok, dan jenggot.

Gambar 1.2 Perbedaan barbershop dan pangkas biasa
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Pada gambar diatas terlihat perbedaan yang signifikan antara barbershop dan pangkas

rambut biasa. Dari sisi penataan ruangan, interior, dan kelengkapan peralatan cukur

pun dapat terlihat perbedaannya. Dalam hal pelayanan pun, barbershop berbeda

dengan pangkas rambut biasa dari proses cukur rambut, cuci kepala, pijit kepala,

sampai proses hairstyling atau penataan rambut setelah cukur ditawarkan oleh

barbershop yang tentunya tidak kita jumpai pada pangkas rambut biasa. Pasti dengan

adanya perbedaan tersebut para pelaku usaha barbershop berani menawarkan harga

yang berbeda dengan harga yang ditawarkan oleh pangkas rambut,  tak heran jika

barbershop merupakan pilihan utama para pria yang memiliki status sosial menengah

keatas.

Pelaku bisnis barbershop harus mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan

konsumen agar tercipta suatu kepuasan konsumen. Menurut Kotler (2002)  pelayanan

adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada

pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan

apapun. Pelayanan yang diberikan pada barbershop selalu mengedepankan kerapihan

dan kenyamanan konsumen. Selain itu, tukang cukur (cutter) juga menggunakan

seragam yang casual dan santai sehingga membuat para pria menjadi nyaman dan

terkesan. Hampir semua barbershop di Bandar Lampung berusaha untuk melayani

konsumen dengan maksimal.

Adapun menurut Parasuraman, dkk (1998) untuk mengevaluasi kualitas pelayanan

umumnya menggunakan 5 dimensi. Yang pertama yaitu tangibles/bukti nyata,

tangibles merupakan bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh
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penyedia jasa kepada konsumen. Pentingnya dimensi tangibles ini akan

menumbuhkan image penyedia jasa terutama bagi konsumen baru dalam

mengevaluasi kualitas jasa. Perusahaan yang tidak memperhatikan fasilitas fisiknya

akan menumbuhkan kebingungan atau bahkan merusak image perusahaan. Dalam

usaha barbershop di Bandar Lampung, bukti nyata yang diberikan kepada konsumen

adalah dengan menampilkan suasana ruangan yang menarik sehingga image yang

tumbuh pada konsumen berkesan positif.

Yang kedua yaitu assurance atau jaminan, merupakan pengetahuan dan perilaku

employe untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen dalam

mengkonsumsi jasa yang ditawarkan. Dimensi ini sangat penting karena melibatkan

persepsi konsumen terhadap resiko ketidakpastian yang tinggi terhadap kemampuan

penyedia jasa. Perusahaan membangun kepercayaan dan kesetiaan konsumen melalui

karyawan yang terlibat langsung menangani konsumen. Jadi komponen dari dimensi

ini terdiri dari kompetensi karyawan yang meliputi keterampilan, pengetahuan yang

dimiliki karyawan untuk melakukan pelayanan dan kredibilitas perusahaan yang

meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan konsumen kepada

perusahaan seperti, reputasi perusahaan, prestasi dan lain-lain. Untuk itu, barbershop

di Bandar Lampung harus mempunyai karyawan yang paham betul bagaimana

menata rambut pria. Kepercayaan konsumen akan timbul karena karyawan

barbershop di Bandar Lampung mempunyai keahlian yang sesuai dengan harapan

konsumen.
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Kemudian yang ketiga adalah reliability atau keandalan, merupakan kemampuan

perusahaan untuk melaksanakan jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara

tepat waktu. Pentingnya dimensi ini adalah kepuasan konsumen akan menurun bila

jasa yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi komponen atau unsur

dimensi reliability ini merupakan kemampuan perusahaan dalam menyampaikan jasa

secara tepat dan pembebanan biaya secara tepat. Keandalan yang dimiliki setiap

karyawan barbershop di Bandar Lampung selalu mengedepankan kepuasan

konsumen dengan cara menyajikan hasil yang maksimal.

Yang keempat adalah responsiveness atau daya tanggap, merupakan kemampuan

perusahaan yang dilakukan langsung karyawan untuk memberikan pelayanan dengan

cepat dan tanggap. Daya tanggap dapat menumbuhkan persepsi yang positif terhadap

kualitas jasa yang diberikan. Termasuk didalamnya jika terjadi kegagalan atau

keterlambatan dalam penyampaian jasa, pihak penyedia jasa berusaha memperbaiki

atau meminimalkan kerugian konsumen dengan segera. Dimensi ini menekankan

pada perhatian dan kecepatan karyawan barbershop di Bandar Lampung yang terlibat

untuk menanggapi permintaan, pertanyaan, dan keluhan konsumen. Jadi komponen

atau unsur dari dimensi ini terdiri dari kesigapan karyawan barbershop di Bandar

Lampung dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam melayani

pelanggan, dan penanganan keluhan pelanggan.

Kemudian yang terakhir adalah emphaty, merupakan kemampuan perusahaan yang

dilakukan langsung oleh karyawan untuk memberikan perhatian kepada konsumen

secara individu, termasuk juga kepekaan akan kebutuhan konsumen. Jadi komponen
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dari dimensi ini merupakan gabungan dari akses (access) yaitu kemudahan untuk

memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh barbershop di Bandar Lampung,

komunikasi merupakan kemampuan melakukan untuk menyampaikan informasi

kepada konsumen atau memperoleh masukan dari konsumen dan pemahaman

merupakan usaha untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan

konsumen barbershop di Bandar Lampung.

Adanya konsep tentang penetapan harga yang ditulis dalam artikel kalsik Zeithaml

(1988) mengidentifikasi nilai berdasarkan perspektif konsumen yang berimplikasi

pada alternative strategi penetapan harga jasa, penilaian suatu kualitas pelayanan

lebih didasarkan pada terbentuknya nilai seseorang terhadap kualitas tersebut, apabila

kualitas yang diberikan dapat membuat konsumen terpuaskan, maka harga pun tidak

menjadi masalah bagi konsumen. Dalam konteks pemasaran jasa, secara sederhana

istilah harga dapat diartikan sebagai sejumlah uang satuan moneter dan atau aspek

lain non moneter yang mengandung utilitas/kegunaan tertentu yang diperlukan untuk

mendapatkan suatu jasa.  Secara singkat utilitas harga ada lima yaitu utilitas bentuk,

utilitas tempat, utilitas waktu, utilitas informasi, dan utilitas kepemilikan.  Dari

kelima utilitas/kegunaan diatas, semua barbershop di Bandar Lampung harus

mengetahui hal apa saja yang menjadi keinginan para konsumen agar tidak terjadinya

kesenjangan antara hasil yang didapat oleh konsumen dengan harga yang ditawarkan

oleh barbershop. Rata-rata harga yang berlaku pada barbershop di Bandar Lampung

adalah berkisar Rp. 30.000 setiap satu kali potong rambut ditambah dengan cuci

rambut.
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Apabila harga telah sepadan dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh

barbershop di Bandar Lampung, tentunya konsumen akan mendapatkan sesuatu yang

bisa disebut sebagai nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah selisih nilai pelanggan

total dan biaya pelanggan total, maka nilai pelanggan total adalah sekumpulan

manfaat yang diharapkan oleh konsumen dari produk atau jasa tertentu dan biaya

pelanggan total adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang

dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan membuang

produk atau jasa, Kotler dalam Hurriyati (2005). Konsumen selalu ingin mendapatkan

hasil yang maksimal dari setiap apa yang mereka beli, dalam penyelarasan model

rambut yang diikuti barbershop di Bandar Lampung juga lebih mengikuti model

rambut pria yang sedang trend saat ini. Suatu produk atau jasa yang dibeli konsumen

dari perusahaan semakin memuaskan jika konsumen itu mendapatkan nilai yang

tinggi.

Konsumen yang sudah terpuaskan oleh pelayanan yang diberikan, harga yang

ditawarkan dan mereka mendapatkan nilai yaitu sekumpulan manfaat dari pelayanan

jasa barbershop maka mereka secara sadar maupun tidak sadar menjadi konsumen

yang memiliki nilai loyalitas yang tinggi. Salah satu bentuk loyalitas adalah word of

mouth Communication (WOM) atau komunikasi dari mulut ke mulut yaitu merupakan

proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun

kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan

informasi secara personal, Kotler & Keller (2007). Dengan kata lain, konsumen akan

menjadi suatu objek promosi bagi barbershop. Kepuasan konsumen akan
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mempengaruhi keinginan konsumen tersebut untuk menyebarkan informasi mengenai

produk atau jasa yang dikonsumsinya. Jika konsumen puas terhadap produk yang

digunakanya maka secara naluriah konsumen tersebut akan bercerita kepada orang-

orang disekitarnya mengenai kepuasannya dan menyebarkan word of mouth, baik

yang positif maupun yang negatif di antara orang-orang tersebut.

Perilaku word of  mouth dapat dihubungkan dengan kepuasan dan ketidakpuasan

konsumen dengan pengalaman konsumsinya terdahulu. Konsumen yang merasa puas

setelah mengkonsumsi suatu produk pastinya akan menyebarkan word of mouth

secara positif, sedangkan konsumen yang merasa tidak puas setelah mengkonsumsi

suatu produk akan menyebarkan word of mouth secara negatif. Word of mouth sangat

bergantung pada kepuasan konsumen barbershop di Bandar Lampung, karena apabila

hasil yang didapatkan oleh konsumen maksimal, konsumen akan

merekomendasikannya kepada teman, kerabat dekat, keluarga dan orang-orang

lainnya yang ia kenal. Menurut Rosen (2000), menyatakan bahwa ada beberapa unsur

yang harus dimiliki suatu produk untuk bisa menghasilkan WOM yang positif dan

berkelanjutan. Sekali konsumen kecewa, mereka tidak akan menggunakan produk

anda lagi bahkan mereka akan memberikan efek word of mouth yang negatif kepada

oran-orang. Untuk itu, kepuasan konsumen barbershop di Bandar Lampung akan

mempengaruhi melakukan word of mouth baik word of mouth positif maupun word of

mouth negatif.

Dari beberapa variabel yang sudah peneliti ungkapkan diatas, salah satu alasan

mendasar peneliti lebih mengambil objek penelitian barbershop dibandingkan
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pangkas rambut adalah karena barbershop bukan sekadar pangkas rambut biasa.

Mereka tahu persis masalah kepala konsumennya dan membuka kesempatan untuk

berkonsultasi. Selain memangkas rambut, konsumen disediakan mencuci kepala

Anda dengan sampo, memberikan handuk panas, dan mengoleskan wax maupun

pomade untuk menata rambut. Standar serupa juga selalu diterapkan oleh seluruh

barbershop di kawasan Kota Bandar Lampung.

Peneliti mengutip dari artikel yang dimuat pada Tempo.co, menurut pemilik Chief

Barbershop, Oky Andris salah satu pemilik barbershop ternama di Indonesia, standar

itulah yang membedakan barbershop dengan tukang pangkas rambut biasa.

“Sebenarnya sih ada tiga kategori untuk tukang cukur pria,” kata Oky kepada Tempo.

Kategori pertama merujuk pada tukang pangkas rambut biasa dengan rentang harga

sekitar Rp 10.000. Lalu, di level berikutnya ada mini barbershop. “Biasanya

tempatnya sudah rapi dan pakai AC,” kata Oky. Sedangkan barbershop semacam

yang tertera pada tabel barbershop di Bandar Lampung dikategorikan sebagai

barbershop yang lebih serius. Mereka bukan hanya menawarkan tempat yang rapi,

tapi juga konsultasi gaya rambut serta layanan yang lebih baik. Tentu, harga yang

dibayarkan relatif lebih mahal dibanding pangkas rambut atau mini barbershop.

Konsumen harus merogoh Rp. 30.000 untuk potong rambut, sampo, dan styling

rambut.

Berkaitan adanya beberapa pandangan tersebut diatas, maka penulis melakukan

penelitian dengan Judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Nilai

Pelanggan terhadap Word of Mouth Menggunakan Jasa Barbershop dengan
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Dimediasi oleh Variabel Kepuasan Konsumen pada Barbershop di Bandar

Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Kepuasan konsumen sangat erat kaitannya dengan kualitas pelayanan, penetapan

harga, dan nilai pelanggan. Hal tersebut menjadi harapan  konsumen yang harus

diwujudkan oleh penyedia layanan jasa. Apabila hal tersebut telah dipenuhi, maka

konsumen akan merasa puas dan secara disengaja maupun tidak disengaja dapat

memicu terjadinya word of mouth (WOM) yaitu komunikasi dari mulut kemulut yang

menyebarkan informasi mengenai barbershop yang ada di Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian diatas maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah

sebagai berikut:

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap word of mouth

pada barbershop di Bandar Lampung ?

2. Apakah harga berpengaruh signifikan terhadap word of mouth pada

barbershop di Bandar Lampung ?

3. Apakah nilai pelanggan berpengaruh signifikan terhadap word of mouth pada

barbershop di Bandar Lampung ?

4. Apakah variabel kepuasan konsumen berpengaruh signifikan, untuk

memediasi kualitas pelayanan terhadap word of mouth pada barbershop di

Bandar Lampung ?
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5. Apakah variabel kepuasan konsumen berpengaruh signifikan, untuk

memediasi harga terhadap word of mouth pada barbershop di Bandar

Lampung ?

6. Apakah variabel kepuasan konsumen berpengaruh signifikan, untuk

memediasi nilai pelanggan terhadap word of mouth pada barbershop di

Bandar Lampung ?

1.3  Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh signifikan atau tidaknya kualitas pelayanan terhadap word of mouth

pada barbershop di Bandar Lampung.

2. Pengaruh signifikan atau tidaknya harga terhadap word of mouth pada

barbershop di Bandar Lampung.

3. Pengaruh signifikan atau tidaknya nilai pelanggan terhadap word of mouth

pada barbershop di bandar Lampung.

4. Variabel kepuasan konsumen berpengaruh signifikan atau tidak, dalam

memediasi kualitas pelayanan terhadap word of mouth pada barbershop di

Bandar Lampung.

5. Variabel kepuasan konsumen berpengaruh signifikan atau tidak, dalam

memediasi harga terhadap word of mouth pada barbershop di Bandar

Lampung.
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6. Variabel kepuasan konsumen berpengaruh signifikan atau tidak, dalam

memediasi nilai pelanggan terhadap word of mouth pada barbershop di

Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil peneliti dan diharapkan dapat digunakan:

1. Sebagai bahan masukan untuk peningkatan aspek-aspek pemasaran

barbershop di Bandar Lampung.

2. Sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan keilmuan dan

meningkatkan kemampuan akademisi dalam teori kualitas pelayanan, harga,

nilai pelanggan, word of mouth dan kepuasan konsumen.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kualitas Pelayanan

2.1.1 Pengertian Kualitas Pelayanan

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa,

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan Tjiptono

(2001). Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketetapan penyampaiannya

dalam dalam mengimbagi harapan konsumen, Tjiptono (2007). Kualitas pelayanan

dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan

yang nyata-nyata mereka terima dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka

harapkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima

atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan

dipersepsikan baik dan memuaskan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat

baik dan berkualitas. Sebaliknya jika yang diterima lebih rendah dari pada yang

diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan kualitas pelayanan adalah

suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk konsumsi, bersamaan dengan

waktu produksi dan memberikan nilai tambah (seperti kenikmatan, hiburan, santai,
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dan sehat) bersifat tidak berwujud dan apabila jasa yang diterima oleh konsumen

sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan diperpepsikan baik (ideal),

dan sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan

konsumen, maka kualitas pelayanan akan dipersepsikan jelek (kurang ideal), sehingga

kebutuhan dan keinginan konsumen merasa belum terpenuhi.

2.1.2  Dimensi kualitas Pelayanan

Ada lima dimensi dalam menentukan kualitas jasa menurut kotler (2000) yaitu:

1. Tangible yaitu meliputi penampilan fasilitas fisik seperti tersediannya tempat

parkir, kebersihan, kenyamanan ruangan (aroma ruangan yang harum), dan

penampilan karyawan.

2. Assurance, meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk atau

jasa secara tepat, dan perhatian dalam memberi pelayanan perhatian dapat

diposisikan denagn komunikasi secara sopan oleh karyawan barbershop.

3. Reliability yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan

janji yang ditawarkan.

4. Responsiveness yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan

dan memberikan pelayanan yang tanggap, meliputi kesigapan karyawan dalam

melayani konsumen, kecepatan karyawan dalam menangani transaksi.

5. Empaty yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahan kepada

konsumen seperti kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan konsumen,

dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan konsumennya.
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2.1.3  Faktor-Faktor penyebab buruknya kualitas pelayanan

Parasuraman, Zeitmal dan Berry dalam buku Kotler (2000) mengungkapkan

formulasi model kualitas jasa, yang diperlukan dalam layanan jasa. Dalam model ini

dijelaskan ada lima gap yang dapat menimbulkan kegagalan penjualan jasa antara

lain:

1. Kesenjangan harapan konsumen dengan persepsi manajemen.

Yaitu kesenjangan antara harapan konsumen dengan persepsi manajemen timbul

karena manajemen tidak selalu awas, tidak mengetahui sepenuhnya keinginan

konsumen.

2. Kesenjangan persepsi manajemen dengan kualitas jasa

Yaitu manajemen sudah mengetahui keinginan konsumen, tetapi manajemen tak

sanggup dan tak sepenuhnya melayani keinginan tersebut. Spesifikasi jasa yang

ditawarkan oleh manajemen masih ada kekurangan yang dirasakan oleh

konsumen. Inti masalahnya ialah pihak manajemen kurang teliti terhadap detail

jasa yang ditawarkan.

3. Kesenjangan kualitas jasa dengan penyampain jasa

Yaitu kualitas jasa menurut spesifikasi sudah baik tapi karena karyawan yang

melayani, kurang terlatih, masih baru dan kaku. Jadi cara penyampaiannya kurang

baik, tidak sempurna karena manajemen tidak sanggup menyampaikan jasa secara

memuaskan bagi konsumen.
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4. Kesenjangan penyampaian jasa dengan komunikasi eksternal.

Kesenjangan penyampaian jasa dengan komunikasi eksternal dapat terjadi akibat

perbedaan antara jasa yang diberikan dan janji-janji yang diobral dalam iklan

brosur dan sebagainya. ternyata jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai

dengan kenyataan.

5. Kesenjangan jasa yang dialami dengan jasa yang diharapkan.

Kesenjangan ini merupakan kesenjangan antara persepsi konsumen dengan

ekspektasi konsumen. Kesenjangan ini terjadi karena pihak perusahaan tidak dapat

memberikan apa yang diinginkan konsumen. Kesenjangan ini dapat pula terjadi

karena konsumen mengukur kinerja atau prestasi perusahaan dengan cara yang

berbeda serta salah dalam mempersepsikan kualitas jasa tersebut. Supaya dapat

memberikan kualitas pelayanan yang terbaik pada konsumen maka tiap

perusahaan harus mau dan mampu untuk memperbaiki kualitas pelayanan mereka

masing-masing.

2.2 Harga

2.2.1 Pengertian Harga

Harga merupakan salah satu variabel yang harus dikendalikan secara benar, karena

harga akan sangat berpengaruh terhadap beberapa aspek kegiatan perusahan, baik

menyangkut kegiatan penjualan maupun aspek keuntungan yang ingin dicapai oleh

perusahaan. Maka dari pada itu beberapa para ahli mengemukakan definisi harga.

Salah satu pendapat para ahli mengatakan bahwa harga adalah jumlah uang

(kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh
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beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya, Stanton

(2000). Menurut Simamora (2001), pengertian harga adalah sejumlah nilai yang

dipertukarkan untuk memperoleh suatu produk.

Menurut Kotler dan Amstrong (2001) harga merupakan sejumlah uang yang

dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen

atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.

Sedangkan menurut William J Stanton (1993) harga adalah jumlah uang yang

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta

pelayanannya.

Jadi harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan atau ditukarkan kekonsumen untuk

mendapatkan atau memiliki suatu barang yang memiliki manfaat serta

penggunaannya.

Indikator yang mencirikan harga menurut Kotler (2008) yaitu:

1. Keterjangkauan harga.

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk atau jasa.

3. Daya saing harga.

4. Harga mempengaruhi daya beli pelanggan.

5. Harga dapat mempengaruhi pelanggan dalam mengambil keputusan.

Dalam ruang lingkup pemasaran jasa pada bidang barbershop, peneliti hanya

mengambil tiga indikator yang berperan besar untuk menentukan pertanyaan yang

diajukan pada kuesioner.  Indikator yang akan penueliti gunakan yaitu,
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keterjangkauan harga, kesesuaina harga dengan kualitas produk atau jasa, dan daya

saing harga.

2.2.2 Penetapan Harga

Menurut Simamora (2001) ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam penetapan

harga:

1. Starting Point

Situasi pasar, permintaan dan persaingan merupakan titik mulai (starting point)

dalam penetapan harga.

2. Faktor Pembatas

Banyak yang membatasi keleluasan dalam menetapkan harga. Selain biaya, faktor-

faktor lainnya adalah strategi bauran pemasaran, harapan perantara dan faktor-

faktor lingkungan makro (sosial, ekonomi, budaya dan politik) dapat

mempengaruhi penetapan harga sebagai faktor pembatas.

3. Aspek Managerial Organisasi

Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga hanya menyangkut

aspek manajerial saja. Perusahaan perlu menjelaskan siapa yang berwenang

menetapkan harga di dalam perusahaan. Menurut Bilson yang dikutip dari Bovee

et. Al (2001), penatapan harga meliputi langlah-langkah sebagai berikut:

a. Analisis keadaan pasar

Aspek paling penting dari analisis ini adalah memahami hubungan permintaan

dan harga.
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b. Identifikasi faktor-faktor pembatas

Faktor pembatas adalah faktor yang membatasi keleluasan perusahaan dalam

menetapkan harga.

c. Tetapkan sasaran

Satu sasaran yang paling umum adalah memperoleh keuntungan. Untuk itu,

harga harus lebih tinggi dari biaya rata-rata.

d. Analisis potensi keuntungan

Apapun sasarannya, perusahaan perlu mengetahui berapa keuntungan ataupun

kerugian dari setiap alternatif harga.

e. Tentukan harga awal

Setelah sifat-sifat pasar diketahui, faktor pembatas dikenali, sasaran

ditetapkan, dan potensial keuntungan dianalisis, langkah selanjutnya saatnya

menetapkan harga awal.

2.3  Nilai Pelanggan

2.3.1  Pengertian Nilai Pelanggan

Menurut Turel, et al. (2007) nilai yang dirasakan memberikan dasar nilai yang baik

untuk menarik orang-orang yang mempunyai persepsi yang sama tentang nilai, bukan

hanya pengetahuan terhadap teknologi secara umum. Suatu merk yang paling unggul

di antara merk-merk lainnya akan menduduki posisi pertama dalam benak konsumen

dan merupakan merk yang paling mudah diingat oleh konsumen. Hal ini sangat

menguntungkan karena apabila konsumen melakukan pembelian, merk yang paling

mudah diingat yang pertama kali akan dipertimbangkan untuk dipilih. Rangkuti
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(2006) mendefinisikan nilai sebagai pengkajian secara menyeluruh manfaat dari suatu

produk, didasarkan persepsi pelanggan atas apa yang telah diterima oleh pelanggan

dan yang telah diberikan oleh produk tersebut.

Konsep nilai pelanggan (customer value) memberikan gambaran tentang konsumen

suatu perusahaan yang mempertimbangkan apa yang mereka inginkan dan percaya

bahwa mereka memperoleh manfaat dari suatu produk yang mereka dapatkan,

Lapierre (2000). Konsep customer value waktu sebagai pengorbanan yang telah

ditemukan satu elemen penting sebagai penentu nilai dan niat pembelian kembali

konsumen, Kumar (2002).

Nilai pelanggan merupakan peningkatan hasil harga dalam peningkatan pengorbanan

moneter bagi pelanggan, sehingga berdampak negatif pada nilai kepada pelanggan,

Teas, et al. (2000). Persepsi pembeli tentang nilai menggambarkan sebuah

perbandingan antara kualitas atas keuntungan yang mereka rasakan dari produk

tersebut dengan pengorbanan yang mereka rasakan ketika membayar harga produk.

Hal serupa juga dikatakan oleh Plewa, et al. (2006), bahwa nilai pelanggan

merupakan kualitas yang dirasakan konsumen yang disesuaikan dengan harga relatif

dari produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Dengan nilai pelanggan kita dapat

mengartikan ikatan emosional yang terbentuk antara konsumen dengan produsen

menggunakan suatu produk atau jasa penting yang diproduksi oleh produsen dan

menemukan produk tersebut memberikan suatu tambahan nilai. Hal ini diindikasikan
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bahwa hubungan emosional yang tercipta antara konsumen dengan produsen dapat

menciptakan timbal balik yang berdampak positif bagi keduanya.

Menurut Sweeny et al. (2007) dalam permodelan dan hasil studinya menunjukan

bahwa nilai pelanggan secara positif dan signifikan mempengaruhi minat konsumen

untuk mereferensikan produk perusahaan, misalnya kepada teman, atasan dan orang

yang dikenal. Semakin tinggi derajat nilai pelanggan yang dihasilkan, maka semakin

tinggi pula minat konsumen untuk mereferensikan produk perusahaan kepada pihak-

pihak lain, Parasuraman, et al. (2000).

2.3.2 Indikator Nilai Pelanggan

Sheth, et al. (2001) menjelaskan bahwa nilai pelanggan dibagi menjadi 3 komponen

penting, yaitu konsumsi dalam hal nilai kualitas, nilai sosial, nilai emosional. Ketiga

dimensi yang paling aspek komprehensif tentang memandang nilai sampai sekarang,

sebagai berikut:

1. Nilai Emosional (Emotional value)

Nilai emosional merupakan nilai yang berasal dari kemampuan produk untuk

menimbulkan perasaan positif pada diri konsumen, meliputi:

a. Kemampuan sebuah produk/jasa untuk menimbulkan rasa ingin

mengkonsumsi produk/jasa tersebut.

b. Kemampuan sebuah produk/jasa untuk menciptakan rasa senang atau puas

pada konsumen.
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2. Nilai Sosial (Social value)

Nilai sosial merupakan nilai yang didapatkan dari kemampuan produk untuk

meningkatkan konsep diri sosial konsumen, meliputi:

a. Kemampuan sebuah produk/ jasa untuk menimbulkan rasa bangga kepada

konsumen.

b. Kemampuan sebuah produk/ jasa untuk menimbulkan kesan yang baik kepada

konsumen.

3. Nilai Kualitas/ Performa Jasa (Quality/performance value)

Nilai kualitas/ performa jasa merupakan nilai yang diperoleh dari persepsi

konsumen terhadap kualitas dan kinerja yang diharapkan atas produk atau jasa,

meliputi:

a. Manfaat yang diperoleh konsumen setelah mengkonsumsi produk tersebut.

b. Konsistensi pelayanan oleh karyawan perusahaan.

2.4 Word Of Mouth

2.4.1  Pengertian Word of Mouth

Sebagai bagian dari bauran komunikasi pemasaran, word of mouth communication

menjadi salah satu strategi yang sangat berpengaruh didalam keputusan konsumen

dalam menggunakan produk atau jasa. Menurut Lupiyoadi (2006), word of mouth

adalah suatu bentuk promosi yang berupa rekomendasi dari mulut ke mulut tentang

kebaikan dalam suatu produk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa word of mouth

merupakan komunikasi yang dilakukan oleh konsumen yang telah melakukan

pembelian dan menceritakan pengalamanya tentang produk atau jasa tersebut kepada
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orang lain sehingga secara tidak langsung konsumen tersebut telah melakukan

promosi yang dapat menarik minat konsumen lain yang medengarkan pembicaraan

tersebut.

Menurut Rosen (2004) ada tiga alasan yang membuat word of mouth menjadi begitu

penting yaitu:

1. Kebisingan (noise)

Para calon konsumen hampir tidak dapat mendengar banyaknya kebisingan yang

dilihatnya di berbagai media setiap hari. Mereka bingung sehingga untuk

melindungi diri, mereka menyaring sebagian pesan yang berjejalan dari media

massa. Sebenarnya mereka cenderung lebih mendengarkan apa yang dikatakan

orang atau kelompok yang menjadi rujukan seperti teman-teman atau keluarga.

2. Keraguan (skepticism)

Para calon konsumen umumnya bersikap skeptis ataupun meragukan kebenaran

informasi yang diterimanya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kekecawaan yang

dialami konsumen saat harapannya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan disaat

mengkonsumsi produk. Dalam kondisi ini konsumen akan berpaling ke teman

ataupun orang yang bisa dipercaya untuk mendapatkan produk yang mampu

memuaskan kebutuhannya.

3. Keterhubungan (connectivity)

Kenyataan bahwa para konsumen selalu berinteraksi dan berkomunikasi satu

dengan yang lain, mereka saling berkomentar mengenai produk yang dibeli
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ataupun bahkan bergosip mengenai persoalan lain. Dalam interaksi ini sering

terjadi dialog tentang produk seperti pengalaman mereka menggunakan produk.

Word of mouth berasal dari suatu bentuk yang timbul secara alamiah dan tidak

didesain oleh perusahaan juga pemasar. Jadi Word of mouth tersebut timbul karena

keunggulan produk atau jasa. Menurut Silverman (2001) word of mouth begitu kuat

karena hal-hal sebagai berikut:

a. Kepercayaan yang bersifat mandiri

Pengambilan keputusan akan mendapatkan keseluruhan, kebenaran yang tidak

diubah dari pihak ketiga yang mandiri.

b. Penyampaian pengalaman

Penyampaian pengalaman adalah alasan kedua mengapa word of mouth begitu

kuat. Ketika seseorang ingin membeli produk, maka orang tersebut akan

mencapai suatu titik dimana ia ingin mencoba produk tersebut. Secara idealnya,

dia ingin mendapat resiko yang rendah, pengalaman nyata dalam menggunakan

produk.

2.4.2  Elemen-elemen Word of Mouth

Menurut Andy (2009), menyebutkan bahwa ada 5 elemen-elemen (Five Ts) yang

dibutuhkan untuk word of mouth agar dapat menyebar yaitu:

1. Talkers yaitu yang pertama dalam elemen ini adalah kita harus tahu siapa

pembicara dalam hal ini pembicara adalah konsumen kita yang telah

mengkonsumsi produk atau jasa yang telah kita berikan, terkadang orang lain
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cenderung dalam memilih atau memutuskan suatu produk tergantung kepada

konsumen yang telah berpengalaman menggunakan produk atau jasa tersebut atau

biasa disebut dengan referral pihak yang merekomendasikan suatu produk atau

jasa.

2. Topics yaitu adanya suatu word of mouth karena tercipta suatu pesan atau perihal

yang membuat mereka berbicara mengenai produk atau jasa, seperti halnya

pelayanan yang diberikan, karena produk kita mempunyai keunggulan tersendiri,

tentang perusahaan kita,lokasi yang strategis.

3. Tools yaitu setelah kita mengetahui pesan atau perihal yang membuat mereka

berbicara mengenai produk atau jasa tersebut dibutuhkan suatu alat untuk

membantu agar pesan tersebut dapat berjalan, seperti website game yang

diciptakan untuk orang-orang bermain, contoh produk gratis, postcards, brosur,

spanduk, melalui iklan diradio apa saja alat yang bisa membuat orang mudah

membicarakan atau menularkan produk anda kepada temannya.

4. Taking Part atau partisipasi perusahaan yaitu suatu partisipasi perusahaan seperti

halnya dalam menanggapi respon pertanyaan-pertanyaan mengenai produk atau

jasa tersebut dari para calon konsumen dengan menjelaskan secara lebih jelas dan

terperinci mengenai produk atau jasa tersebut, melakukan follow up ke calon

konsumen sehingga mereka melakukan suatu proses pengambilan keputusan.

5. Tracking atau pengawasan akan hasil WOM marketing perusahaan setelah suatu

alat tersebut berguna dalam proses word of mouth dan perusahaan pun cepat

tanggap dalam merespon calon konsumen, perlu pula pengawasan akan word of



29

mouth yang telah ada tersebut yaitu dengan melihat hasil seperti dalam kotak saran

sehingga terdapat informasi banyaknya word of mouth positif atau word of mouth

negatif dari para konsumen.

Dalam melakukan word of mouth terdapat lima elemen dasar dari word of mouth

menurut Brown, et all. (2009) yaitu:

a. Identified the influences (identifikasi pemberi pengaruh). Mengidentifikasi

seberapa besar pengaruh positif atau negative yang diberikan oleh opinion

leader kepada konsumen terhadap produk yang sedang dibicarakan baik itu.

b. Creates simple ideas that are easy to communicate (menciptakan gagasan

yang mudah dan sederhana untuk berkomunikasi). Menciptakan gagasan

mudah dan sederhana untuk berkomunikasi maka proses terjadinya

komunikasi word of mouth maka akan mengurangi timbulnya kendala-kendala

yang tidak diinginkan dalam penyampaian informasi.

c. Give people the tools they need to spread the word (memberikan alat yang

dibutuhkan untuk menyebarkan informasi). Dengan didorong alat pembantu

dalam penyebaran informasi seperti menggunakan brosur dan fakta yang ada,

maka akan memudahkan seorang opinion leader dalam penyampaian

informasi.

d. Host a conversation (membawa percakapan). Sebagai opinion leader harus

memperhatikan metode penyampaian komunikasi dengan membawa

percakapan yang menarik untuk disampaikan yang mendorong keingintahuan

penerima pesan terhadap topik yang sedang dibicarakan.
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e. Evaluate and measure (mengevaluasi dan mengukur). Setelah membicarakan

informasi yang disampaikan maka seorang opinion leader harus mengevaluasi

dan mengukur sejauh mana penerima pesan menerima informasi yang

diberikan dan seberapa besar ketertarikannya terhadap produk yang

ditawarkan.

2.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Word Of Mouth

Menurut Sutisna (2002), ada beberapa faktor yang dapat dijadikan dasar motivasi

bagi konsumen untuk membicarakan sebuah produk yaitu sebagai berikut:

1. Seseorang mungkin begitu terlibat dengan suatu produk tertentu atau aktivitas

tertentu dan bermaksud membicarakan mengenai hal itu dengan orang lain

sehingga terjadi proses word of mouth

2. Seseorang mungkin banyak mengetahui mengenai produk dan menggunakan

percakapan sebagai cara untuk menginformasikan kepada yang lain. Dalam hal ini

word of mouth dapat menjadi alat untuk menanamkan kesan kepada orang lain,

bahwa kita mempunyai pengetahuan dan keahlian tertentu

3. Seseorang mungkin mengawali suatu diskusi dengan membicarakan sesuatu yang

keluar dari perhatian utama diskusi. Dalam hal itu mungkin saja karena ada

dorongan atau keinginan bahwa orang lain tidak boleh salah dalam memilih

barang dan jangan menghabiskan waktu untuk mencari informasi mengenai suatu

merek produk
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4. Word of mouth merupakan suatu cara untuk mengurangi ketidakpastian, karena

dengan bertanya kepada teman, tetangga, atau keluarga, informasinya lebih dapat

dipercaya, sehingga akan mengurangi penelusuran dan evaluasi merek.

Word of mouth sangat berkaitan erat dengan pengalaman penggunaan suatu merek

produk. Komunikasi dari mulut ke mulut akan sangat berbahaya bagi perusahaan

yang mempunyai citra negatif, sebaliknya akan sangat menguntungkan jika dalam

komunikasi dari mulut ke mulut itu adalah mengenai citra yang baik dan kualitas

yang baik.

Didalam word of mouth terdapat beberapa hal yang digunakan untuk mengukur Word

Of Mouth tersebut berhasil atau tidak Menurut Babin, Barry “ Modeling Consumer

Satisfication And Word Of Mouth Communication: Restorant Petronage Korea”

Journal of Servive Marketing Vol.19 pp 133-139 indikator Word Of Mouth

Communication adalah sebagai Berkut:

1. Membicarakan

Kemauan seseorang untuk membicarakan hal-hal positif tentang kualitas produk

kepada orang lain. Konsumen berharap mendaptkan kepuasan yang maksimal dan

memiliki bahan menarik untuk dibicarakan dengan orang lain.

2. Merekomendasikan

Konsumen menginginkan produk yang bisa memuaskan dan memiliki keunggulan

dibandingkan dengan yang lain, sehingga bias di rekomendasikan kepada orang

lain.
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3. Mendorong

Dorongan terhadap teman atau relasi maupun bisa dibilang sebagai ajakan untuk

teman atau relasi melakukan transaksi atas produk dan jasa. Konsumen

menginginkan timbal balik yang menarik pada saat mempengaruhi orang lain

untuk memakai produk atau jasa yang telah diberitahukan.

Sudah seharusnya diakui bahwa komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth

communication) memang memiliki nilai pemasaran yang lebih tinggi. sebagai bagian

dari model mikro komunikasi pemasaran, word of mouth communication memliki

model hirarki respon yaitu AIDDA oleh Wilbur Schramm Effendy (2003),

merupakan akronim dari kata-kata sebagai berikut:

a. Attention, dalam tahap ini konsumen mempunyai perhatian atau minat

terhadap suatu produk.

b. Interest, kemudian konsumen merasakan tertarik dan berusaha untuk

memahami apakah produk tersebut berguna atau tidak baginya.

c. Desire, tahap selanjutnya konsumen tersebut menunjukkan perasaan suka

atau tidak suka.

d. Decision, langkah yang diambil seseorang dalam menetapkan suatu hal yang

diinginkannya.

e. Action, merupakan tahapan terakhir yang mencerminkan tindakan yang

diambil konsumen, membeli atau tidak.
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2.5  Kepuasan Konsumen

2.5.1  Pengertian kepuasan konsumen

Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan

antara apa yang dia terima dan harapannya Umar (2005). Seorang konsumen, jika

merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar

kemungkinannya menjadi konsumen dalam waktu yang lama. Menurut Philip Kotler

dan Kevin Lane Keller yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran mengatakan

bahwa Kepuasan Konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang

muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap

kinerja yang diharapkan (2007).

Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Selain faktor

penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan konsumen

dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Konsumen yang puas terhadap

produk dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli kembali produk dan

menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul kembali

dikemudian hari. Hal ini berarti kepuasan merupakan faktor kunci bagi konsumen

dalam melakukan pembelian ulang yang merupakan porsi terbesar dari volume

penjualan perusahaan.

2.5.2  Faktor Kepuasan Konsumen

Dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen, terdapat lima faktor utama yang

harus diperhatikan oleh perusahaan yaitu:
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1. Kualitas produk

Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa

produk yang mereka gunakan berkualitas.

2. Kualitas pelayanan

Terutama untuk industri jasa. Konsumen akan merasa puas bila mereka

mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan.

3. Emosional

Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain

akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang

cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang

diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai sosial yang membuat

konsumen menjadi puas terhadap merek tertentu.

4. Harga

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang yang

relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya.

5. Biaya

Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu

membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas

terhadap produk atau jasa itu.

2.5.3 Indikator Kepuasan Konsumen

Hawkins dan Lonney dikutip dalam Tjiptono (2001) atribut pembentuk kepuasan

terdiri dari:
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1. Kesesuaian harapan

Merupakan tingkat kesesuaian antara kinerja produk atau jasa yang diharapkan

oleh konsumen dengan yang dirasakan oleh konsumen, dengan kata lain produk

atau jasa yang diperoleh sesuai atau melebihi dengan yang diharapkan konsumen.

2. Minat berkunjung kembali

Merupakan kesedian konsumen untuk berkunjung kembali atau melakukan

pembelian ulang terhadap produk atau jasa terkait.

Alasan konsumen berkunjung kembali menggunakan jasa barbershop meliputi:

a. Berminat untuk berkunjung kembali karena pelayanan yang diberikan

barbershop menawarkan fasilitas cuci rambut.

b. Berminat untuk berkunjung kembali karena nilai dan manfaat yang diperoleh

setelah mengkonsumsi produk menyebabkan konsumen merasa lebih tampan.

c. Berminat untuk berkunjung kembali karena fasilitas penunjang yang

disediakan memadai, seperti ketersediaan pelayanan pijat setelah mencukur

rambut.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Dalam jurnal yang disusun oleh Kurniasih (2012) tentang “Pengaruh Harga

dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Variabel

Kepuasan (Studi pada Bengkel AHASS 0002-ASTRA MOTOR Siliwangi

Semarang)”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa

variabel harga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel
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kepuasan sebesar 44,7%, sedangkan variabel mempunyai pengaruh positif dan

signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan sebesar 42,8%.

2. Dalam penelitian terdahulu yang disusun oleh Taufiq Dwi Satmoko, Handojo,

dan Ngatno (2015) tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan, dan Nilai

Pelanggan terhadap Word Of Mouth, Melalui Kepercayaan dan Kepuasan

Konsumen Sebagai Variabel Intervening Pada Star Clean Car Wash

Semarang “ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa

kualitas pelayanan, nilai pelanggan, kepercayaan dan kepuasan konsumen

secara bersama-sama (simultan) maupun secara parsial mempengaruhi

variabel word of mouth. Berdasarkan hasil uji sobel, pengaruh langsung

kualitas pelayanan terhadap word of mouth lebih besar dibandingkan

pengaruh tidak langsungnya melalui kepercayaan maupun melalui kepuasan

konsumen.

3. Penelitian oleh Livia Margarita Widjiono dan Edwin Japarianto (2015)

dengan mengambil judul “Analisa Pengaruh Self Image Congruity, Retail

Service Quality, dan Customer Perceived Service Quality terhadap

Repurchase Intention dengan Customer Satisfaction Sebagai Variabel

Intervening di Broadway Barbershop Surabaya”. Hasil penelitian ini yaitu Self

Image Congruity tidak berhubungan signifikan terhadap Customer

Satisfaction, Retail Service Quality berhubungan signifikan terhadap

Customer Satisfaction, Customer Perceived Service Quality tidak

berhubungan signifikan terhadap Custo-mer Satisfcation, Customer

Satisfaction berhubungan signifikan terhadap Repurchase Intention, Self
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Image Congruity berhubunga signifikan terhadap Repur-chase Intention,

Customer Perceived Service Quality berhubungan signifikan terhadap

Repurchase Intention.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka dapat dilihat hasil penelitian

sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Judul Penelitian Tahun Nama
Peneliti Hasil Penelitian

1. Pengaruh Harga dan
Kualitas Pelayanan
terhadap Loyalitas
Pelanggan Melalui
Variabel Kepuasan
(Studi pada Bengkel
AHASS 0002-
ASTRA MOTOR
Siliwangi Semarang)

2012 Kurniasih Berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan diketahui bahwa
variabel harga mempunyai
pengaruh positif dan signifikan
terhadap variabel kepuasan
sebesar 44,7%, sedangkan
variabel kualitas pelayanan
mempunyai pengaruh positif
dan signifikan terhadap variabel
loyalitas pelanggan sebesar
42,8%.

2. Pengaruh Kualitas
Pelayanan dan Nilai
Pelanggan terhadap
Word Of Mouth,
Melalui
Kepercayaan dan
Kepuasan
Konsumen Sebagai
Variabel Intervening
Pada Star Clean Car
Wash Semarang

2015 Taufiq Dwi
Satmoko,
Handojo, dan
Ngantno

Berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan diketahui bahwa
kualitas pelayanan, nilai
pelanggan, kepercayaan dan
kepuasan konsumen secara
bersama-sama (simultan)
maupun secara parsial
mempengaruhi variabel word of
mouth. Berdasarkan hasil uji
sobel, pengaruh langsung
kualitas pelayanan terhadap
word of mouth lebih besar
dibandingkan pengaruh tidak
langsungnya melalui
kepercayaan maupun melalui
kepuasan konsumen.

3. Analisa Pengaruh
Self Image
Congruity, Retail
Service Quality, dan
Customer Perceived
Service Quality

2015 Livia
Margarita
Widjiono
dan Edwin
Japarianto

Hasil penelitian ini yaitu Self
Image Congruity tidak
berhubungan signifikan
terhadap Customer Satisfaction,
Retail Service Quality
berhubungan signifikan
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No Judul Penelitian Tahun Nama
Peneliti Hasil Penelitian

terhadap Repurchase
Intention dengan
Customer
Satisfaction sebagai
Variabel Intervening
Di Broadway
Barbershop
Surabaya

terhadap Customer Satisfaction,
Customer Perceived Service
Quality tidak berhubungan
signifikan terhadap Custo-mer
Satisfcation, Customer
Satisfaction berhubungan
signifikan terhadap Repurchase
Intention, Self Image Congruity
berhubunga signifikan terhadap
Repur-chase Intention,
Customer Perceived Service
Quality berhubungan signifikan
terhadap Repurchase Inten-tion.

Sumber: Data Diolah, 2016

Dari ringkasan penelitian terdahulu di atas terdapat beberapa perbedaan dalam

penelitian ini, peneliti menggabungkan beberapa variabel dari penelitian terdahulu

yaitu dengan X1 kualitas pelayanan, X2 harga, X3 nilai pelanggan adalah sebagai

variabel independen, Y Word of mouth adalah sebagai variabel dependen dan Z

kepuasan konsumem sebagai variabel intervening. Selanjutnya peneliti mencoba

mengambil objek penelitian pada para konsumen Barbershop di Bandar Lampung,

sehingga lokasi penelitian dan waktu penelitian adalah berbeda dengan penelitian

terdahulu.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun

dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Selanjutnya dianalisis secara kritis dan

sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel

penelitian. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk

merumuskan hipotesis.



39

Berdasarkan pemaparan pada teori di atas, maka dapat dijelaskan kerangka pemikiran

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.8 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya

maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap word of mouth pada

barbershop di Bandar Lampung.

2. Diduga harga berpengaruh signifikan terhadap word of mouth pada barbershop

di Bandar Lampung.

3. Diduga nilai pelanggan berpengaruh signifikan terhadap word of mouth pada

barbershop di Bandar Lampung.

Kualitas
Pelayanan (X1)

Harga (X2)

Nilai Pelanggan
(X3)

Kepuasan
Konsumen (Z)

Word Of Mouth
(Y)

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran
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4. Diduga variabel kepuasan konsumen dapat berpengaruh signifikan, untuk

memediasi kualitas pelayanan terhadap word of mouth pada barbershop di

Bandar Lampung

5. Diduga variabel kepuasan konsumen dapat berpengaruh signifikan, untuk

memediasi harga terhadap word of mouth pada barbershop di Bandar Lampung.

6. Diduga variabel kepuasan konsumen dapat berpengaruh signifikan, untuk

memediasi nilai pelanggan terhadap word of mouth pada barbershop di Bandar

Lampung.
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BAB III
MEDOTE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat eksplanasi, menurut Singarimbun dan Effendi (2008).

Penelitian eksplanasi yaitu tipe penelitian yang menyoroti hubungan antar variabel

penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebulumnya. Dalam

penelitian ini penulis berusaha menjelaskan pengaruh variabel kualitas pelayanan,

harga, dan nilai pelanggan terhadap word of mouth menggunakan jasa barbershop di

Bandar Lampung dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening.

3.2 Sumber Data

Data yang akan digunakan peneliti diperoleh sebagai berikut:

3.2.1 Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden, khususnya data yang diperoleh

berdasarkan pada jawaban responden terhadap kuesioner.

3.2.2 Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,

misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.
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3.3  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket). Kuesioner merupakan

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat

pertanyaan atau pertanyaan tertulis responden untuk dijawabnya. Penelitian

inimenggunakan skala Likert sebagai skala pengukurannya. Nazir (2011)

menjelaskan bahwa skala likert hanya menggunakan item yang secara pasti baik dan

secara pasti buruk. Skala likert dalam memperlihatkan item yang dinyatakan dalam

beberapa respon alternatif.

Tabel 3.1 Instrumen Skala Likert
No. Alternatif Jawaban Skor

1 Sangat Setuju (SS) 5
2 Setuju (S) 4
3 Netral (N) 3
4 Tidak Setuju (TS) 2
5 Sanagat Tidak Setuju (STS) 1

Sumber: Nazir (2011)

3.4   Populasi dan Sampel

Populasi atau sering juga disebut universe adalah keseluruhan atau totalitas objek

yang diteliti yang ciri-cirinya akan diduga atau ditaksir (estimated). Ciri-ciri populasi

disebut parameter. Oleh karena itu, populasi juga sering diartikan sebagai kumpulan

objek penelitian dari mana data akan dijaring atau dikumpulkan. Dalam menentukan

populasi, peneliti terlebih dahulu menetapkan area dimana akan ditetapkan sebagai

populasi area yang pada penelitian ini peneliti memilih Kecamatan Rajabasa sebagai

populasi area yang mewakili Kota Bandar Lampung. Alasan mendasar mengapa

peneliti memilih Kecamatan Rajabasa sebagai populasi area dikarenakan target utama
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pada usaha barbershop adalah pemuda. Menurut draft RUU Kepemudaan, pemuda

adalah mereka yang berusia antara 18 hingga 35 tahun.

Kecamatan Rajabasa dapat dikatakan sebagai kawasan pendidikan, dikarenakan

terdapat beberapa sekolah, dan salah satu Universitas terbesar di Bandar Lampung,

dimana didalamnya terdapat populasi sasaran yaitu para pemuda yang berusia 18 -35

tahun. Walaupun dapat dilihat juga pada Kecamatan lainnya di Kota Bandar

Lampung mempunyai beberapa Perguruan Tinggi dan sekolah, tetapi wilayah

Rajabasa lebih mewakili dikarenakan kebanyakan pemuda bertempat tinggal didaerah

Kecamatan Rajabasa, terbukti dengan banyaknya pemukiman kos-kosan didaerah

Kecamatan Rajabasa.

Pada Kecamatan Rajabasa, terdapat tiga barbershop yang menjadi objek penelitian.

Ketiga barbershop tersebut adalah, Alzio Barbershop, Mary Jane Barbershop, dan

Bronx Barbershop.

Populasi dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Populasi Area, pada penelitian ini peniliti mengambil konsumen barbershop di

Kecamatan Rajabasa sebagai populasi area. sedangkan yang diteliti adalah pemuda

berusia 18-35 tahun yang menjadi konsumen barbershop di Kecamatan Rajabasa,

maka seluruh konsumen barbershop di Kecamatan Rajabasa adalah populasi area.

2. Populasi sasaran, sesuai dengan pernyataan diatas, maka seluruh pemuda berusia

18-35 tahun yang menjadi konsumen barbershop di Kecamatan Rajabasa adalah

populasi sasaran.
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Menurut Arikunto (2009) sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil

populasi yang diteliti). Sampel peenelitian adalah sebagian dari populasi yang

diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Jumlah populasi

sendiri pada penelitian ini tidak ada data yang menunjukkan secara spesifik jumlah

konsumen barbershop di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang

berkunjung ke barbershop. Sehingga untuk ukuran sample dalam penelitian ini

peneliti merujuk kepada pendapat Roscoe dalam Sugiyono (2011) adalah sebagai

berikut:

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30-500 orang.

2. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya pria-wanita, pegawai negeri-pegawai

swasta, dan lain-lain), maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30

orang.

3. Bila di dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi

atau regresi ganda) maka jumlah anggota sampel, minimal 10-12 kali dari jumlah

variabel yang diteliti.

4. Untuk penelitian eksperimen dan kelompok yang sederhana, yang menggunakan

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel

masing-masing antara 10-20 orang.

Berdasarkan pada isi poin ketiga dijelaskan bahwa jumlah anggota sampel minimal

12 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

5 variabel, maka besar sampelnya minimal 60 orang (5×12). Dengan demikian,

jumlah 60 sampel responden dianggap sudah memenuhi syarat.
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Pada penelitian ini, teknik sampling yang peneliti gunakan adalah probability

sampling yaitu dengan cara cluster sampling (Penarikan sampel berkelompok). Cara

ini digunakan karena mengalami 2 permasalahan, yaitu peneliti kekurangan kerangka

sampling yang baik dikarenakan suatu populasi yang menyebar sehingga jumlahnya

tidak diketahui pasti, dan biaya yang tingi untuk menyusun kerangka sampling yang

akan menjangkau setiap elemen. Tahapan-tahapan menentukan elemen sample final

adalah dengan cara mengelompokkan populasi area menjadi populasi sasaran.

Pengelompokkan dilakukan dengan cara turun langsung pada ketiga barbershop yang

terdapat di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung untuk memilih konsumen

mana saja yang pada akhirnya menjadi elemen sample final. Cara peneliti

memilihnya adalah secara acak dengan bertanya langsung kepada konsumen yang

sedang berkunjung pada ketiga barbershop yang berada di Kecamatan Rajabasa Kota

Bandar Lampung kemudian mengelompokkannya.

Pembagian elemen sample final yaitu, dari keseluruhan sampel yang berjumlah 90

responden, maka peneliti harus menentukan berapa jumlah responden dalam 1

barbershop dari 3 barbershop yang ada di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar

Lampung. Karena hasil dari 60÷3 = 20, maka jumlah responden pada setiap

barbershop yang berada di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung adalah 20

responden.

Berikut adalah proses tahapan pengelompokkan teknik cluster sampling (Penarikan

sampel berkelompok):
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3.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kualitas Pelayanan (X1)

Kualitas pelayanan dalam penelitian ini merupakan seberapa jauh perbedaan

antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima atau

peroleh. Adapun indikator kualitas pelayanan pada barbershop di Bandar

Lampung yaitu Tangibel, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Emphaty.

2. Harga (X2)

Harga dalam jasa barbershop di Bandar Lampung merupakan penentu bagi

minatnya konsumen. Harga juga dapat mempengaruhi posisi persaingan

barbershop di Bandar Lampung dan juga mempengaruhi market share-nya. Bagi

Konsumen Barbershop Kecamatan
Rajabasa Kota Bandar Lampung

Pemuda berusia 18-35 tahun

Pemuda berusia 18-35 tahun yang
berkunjung ke barbershop Kecamatan

Rajabasa Kota Bandar Lampung

Pemuda berusia 18-35 tahun yang
berkunjung lebih dari 3 kali ke barbershop

Kecamatan Rajabasa Kota Bandar
Lampung

Populasi Area

Populasi Sasaran

Penentuan Sampel

Elemen sample final

Gambar 3.1

Tahapan Cluster Sampling
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barbershop di Bandar Lampung, harga tersebut akan memberikan hasil dengan

menciptakan sejumlah pendapatan dan keuntungan bersih.

3. Nilai Pelanggan (X3)

Nilai pelanggan dalam  penelitian ini adalah pilihan yang dirasakan pelanggan dan

evaluasi terhadap atribut produk dan jasa, kinerja atribut dan konsekuensi yang

timbul dari penggunaan produk untuk mencapai tujuan dan maksud konsumen

ketika menggunakan jasa barbershop di Bandar Lampung.

4. Word of Mouth (Y)

Word of mouth dalam penelitian ini adalah suatu bentuk promosi yang berupa

rekomendasi dari mulut ke mulut tentang kebaikan dalam jasa. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa word of mouth merupakan komunikasi yang dilakukan oleh

konsumen yang telah menggunakan jasa barbershop di Bandar Lampung dan

menceritakan pengalamanya tentang produk atau jasa tersebut kepada orang lain

sehingga secara tidak langsung konsumen tersebut telah melakukan promosi yang

dapat menarik minat konsumen lain yang medengarkan pembicaraan tersebut.

5. Kepuasan Konsumen (Z)

Kepuasan konsumen didefinisikan sebagai suatu perasaan senang atau kecewa

seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (hasil)

suatu produk dengan harapannya. Kepuasan konsumen adalah suatu respon yang

berkaitan dengan fokus tertentu dan terjadi pada waktu tertentu, Carpenter (2005).
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3.6   Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam pengukuran konsep, maka suatu konsep dijabarkan

dalam bentuk definisi operasional. Variabel bebas (indepandent) dalam penelitian ini

yaitu Kualitas pelayanan (X1), Harga (X2) dan, Nilai Pelanggan (X3). Sedangkan

variabel terikat (dependent) yaitu Word of Mouth (Y) dengan Kepuasan Konsumen

sebagai variabel intervening (Z).

Tabel 3.2 Variabel Operasional

Variabel Indikator Skala
Ukur

Kualitas pelayanan (X1) (Tangible)
1. Tersedianya tempat parkir pada barbershop
2. Kebersihan ruangan pada barbershop
3. Kenyamanan ruangan seperti aroma harum

pada barbershop
4. Kebersihan penampilan karyawan

barbershop
(Assurance)
5. kemampuan karyawan atas pengetahuan

terhadap produk atau jasa secara tepat
6. Karyawan berperilaku sopan dalam

melayani pelanggan
(Reliability)
7. kemampuan untuk memberikan pelayanan

yang sesuai dengan janji yang ditawarkan
(Responsive)
8. Memberikan pelayanan yang tanggap
(Emphaty)
9. Kemampuan karyawan untuk

berkomunikasi mengenai model rambut
dengan pelanggan

10. Memahami keinginan pelanggan

Likert

Harga (X2) 1. Keterjangkauan harga barbershop
2. Kesesuaian harga dengan kualitas jasa

barbershop
3. Harga sesuai dengan persaingan

Likert

Nilai Pelanggan (X3) (nilai emosional)
1. Kemampuan untuk menimbulkan rasa ingin

menggunakan jasa barbershop
2. Kemampuan untuk menciptakan rasa

senang dan puas
(nilai sosial)

Likert
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Variabel Indikator Skala
Ukur

3. Kemampuan untuk menimbulkan rasa
bangga pada pelanggan barbershop

4. Kemampuan untuk menimbulkan kesan
yang baik pada pelanggan

(nilai kualitas)
5. Manfaat yang diperoleh pelanggan setelah

menggunakan jasa barbershop dalam hal
ini bentuk manfaat yaitu pelanggan terlihat
tampan

6. Konsistensi pelayanan oleh karyawan
barbershop

Word of Mouth (Y) 1. Memperbincangkan keunggulan
barbershop

2. Merekomendasikan barbershop kepada
orang lain

3. Mendorong orang lain untuk berkunjung di
barbershop yang sama

Likert

Kepuasan Konsumen
(Z)

1. Pelayanan yang diberikan barbershop
sesuai dengan yang diharapkan

2. Kesediaan konsumen untuk berkunjung
kembali.

3. Tersedianya pelayanan seperti fasilitas cuci
rambut

4. Konsumen mendapatkan fasilitas pijat
setalah mencukur rambut

Likert

Sumber: Data Diolah, 2016

3.7 Teknik Pengujian Instrumen

3.7.1 Uji Validitas Instrumen Penelitian

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan

suatu instrumen validitas menunjukan sejauh mana suatu alat pengukuran cukup

akurat, stabil atau konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur, Arikunto (2010).

Pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan dengan menggunakan rumus

Korelasi Product Moment:

  2222 )()(
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Keterangan:

rxy = Nilai Validitas
X = Total Item Variabel X
Y = Total Item Variabel Y

Hasil perhitungan per item pertanyaan dengan menggunakan rumus korelasi product

moment memperoleh angka korelasi (rhitung) yang harus dibandingkan dengan angka

kritik tabel korelasi nilai (r rtabel ). Jika nilai r hitung > nilai rtabel maka pertanyaan valid

dan jika nilai r hitung < nilai rtabel maka pertanyaan tidak valid.

3.7.2 Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2010), suatu kuesioner dikatakan reliabel jika kuesioner tersebut

memiliki taraf kepercayaan yang tinggi dan memiliki kemantapan atau ketepatan.

Untuk mencari reliabilitas digunakan rumus Koefisien Alfa (CronBach Alpha) yaitu:

Keterangan:

Nilai reliabilitas
k = jumlah item pertanyaan

= Nilai varians masing-masing item

= Varians total

Setelah hasil nilai Koefisien Alfa (CronBach Alpha) didapatkan maka nilai tersebut

dibandingkan dengan rhitung pada tabel nilai r. Jika nilai Alfa > rhitung maka pertanyaan

tersebut reliabel. Sebaliknya Jika nilai Alfa <  rhitung maka pertanyaan tersebut tidak

reliabel (Arikunto, 2010).
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3.8   Teknik Analisis Data

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan secara rinci, dengan

interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui pendekatan teoritis. Dalam hal ini

adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan

diinterpretasikan melalui pendekatan teori, kemudian dideskripsikan atau dijelaskan.

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan mendeskriptifkan semua data seluruh

variabel dalam bentuk distribusi frekuensi dan dalam bentuk table yang kemudian

diberikan interpretasi terhadap data pada table tersebut.

3.8.1.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi

yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, gejala

multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan alat

estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (Best Linear

Unbiased Estimator) yakni tidak terdapat heteroskedastistas, tidak terdapat

multikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi (Sunyoto, 2009). Jika terdapat

heteroskedastistas, maka varian tidak konstan sehingga dapat menyebabkan biasnya

standar error. Jika terdapat multikolinearitas, maka akan sulit untuk mengisolasi

pengaruh-pengaruh individual dari variabel, sehingga tingkat signifikan koefisien

regresi menjadi rendah. Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan. Pengujian

pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
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3.8.1.1.1  Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi

antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada

korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara

variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Dikatakan tidak

terjadi multikolonieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau

sama dengan 0,60 (r ≤ 0,60) (Sunyoto, 2009).

3.8.1.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varians

dari residual dari observasi yang satu dengan observasi lain. Jika residualnya

mempnyai varians yang sama disebut terjadi homoskedastisitas. Persamaan yang baik

adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi jika pada

scatterplot titik-titiknya mempunyai pola yang teratur, baik menyempit, melebar

maupun bergelombang-gelombang (Sunyoto, 2009).

3.8.1.1.3 Uji Normalitas

Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y)

pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau

berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data

variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal

sama sekali (Sunyoto, 2009).
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3.8.2 Analisis Jalur (Path Analysis)

Teknik analisis jalur ini akan digunakan dalam menguji besarnya sumbangan

(kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap digram jalur dari

hubungan kausal antar variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y serta dampaknya kepada

Z. Analisis korelasi dan regresisi yang merupakan dasar dari perhitungan koefisien

jalur.

3.8.3 Analisis Inferensial

Analisis Inferensial dilakukan dengan menggunakan regresi linier yang

mengestimasikan besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang

bersifat linier, yang melibatkan variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan hasil

perhitungan melalui program SPSS 16.00 diketahui pengaruh Citra Perusahaan dan

Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian sebagai berikut.

3.8.3.1  Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis Regresi Linear Sederhana adalah Metode Statistik yang berfungsi untuk

menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara Variabel Faktor Penyebab (X)

terhadap Variabel Akibatnya. Faktor Penyebab pada umumnya dilambangkan dengan

X atau disebut juga dengan Predictor sedangkan Variabel Akibat dilambangkan

dengan Y atau disebut juga dengan Response. Regresi Linear Sederhana atau sering

disingkat dengan SLR (Simple Linear Regression) juga merupakan salah satu Metode

Statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun

prediksi tentang karakteristik kualitas maupun Kuantitas.
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Model Persamaan Regresi Linear Sederhana adalah seperti berikut ini :

Y = a + bX

Keterangan :
Y =  VariabelAkibat (Dependent)
X =  Variabel Faktor Penyebab (Independent)
a =  Konstanta
b =  Koefisien regresi (kemiringan); besaran Response yang ditimbulkan oleh
Predictor.

3.8.3.2  Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih

variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel

dependen apakah masing- masing variabel independen berhubungan positif atau

negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya

berskala interval atau rasio. Persamaan regresi linier berganda dengan variabel

intervening adalah sebagai berikut:

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + Z + €

Keterangan:

Y = Word of Mouth
α =  Parameter intercept
β =  Keofisien regresi
X1 =  Kualitas Pelayanan
X2 =  Harga
X3 =  Nilai Pelanggan
Z =  Kepuasan Konsumen
€ = Error term (kesalahan Penggunaan)
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Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

H0 : 0 = 0 (Regresi tidak ada artinya bila dipakai untuk membuat kesimpulan)

H1 : 0 ≠ 0 (Regresi ada artinya bila dipakai untuk membuat kesimpulan)

3.8.4 Pengujian Hipotesis

3.8.4.1 Uji R2

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model

independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan

variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi

variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang

(crosssection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing

pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai

nilai koefisien determinasi yang tinggi Ghozali (2005).

3.8.4.2 Uji t (Uji Parsial)

Untuk menguji kebenaran hipotesis secara parsial (satu per satu) menggunakan Uji t,

dengan terlebih dahulu menentukan nilai thitung, menggunakan rumus sebagai berikut :

2hitung
r-1

2-nr
t 

Keterangan:

thit = Pengujian signifikansi Korelasi product moment
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r2   = Korelasi Product moment
n   = Jumlah anggota sampel

Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Kriteria

pengujiannya adalah:

a. Jika thitung < ttabel maka tidak ada pengaruh signifikan

b. Jika thitung > ttabel maka ada pengaruh signifikan

Sugiyono (2009)

3.8.4.3 Uji F (Uji Simultan)

Untuk menguji kebenaran hipotesis secara simultan (bersama-sama) menggunakan

Uji F, dengan terlebih dahulu menentukan nilai Fhitung, menggunakan rumus sebagai

berikut, :

)R-(1k

1)-k-(nR
F

2

2

hit 

Keterangan:

Fhit = Nilai Uji F
R = Korelasi ganda
k = Jumlah variabel independen
n = Jumlah anggota sampel

Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel Kriteria

pengujiannya adalah:

a. Jika Fhitung < Ftabel maka tidak ada pengaruh signifikan

b. Jika Fhitung > Ftabel maka ada pengaruh signifikan

Sugiyono (2009).
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan nilai

pelanggan terhadap word of Mouth menggunakan jasa barbershop dengan dimediasi

oleh variabel kepuasan konsumen pada barbershop di Bandar Lampung, maka dapat

diambil kesimpulan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Adapun

kesimpulannya:

1. Kualitas Pelayanan berpengaruh tidak signifikan terhadap Word of Mouth pada

Barbershop di Bandar Lampung. Tetapi Kualitas Pelayanan tetap memiliki arah

yang positif untuk mempengaruhi Word Of Mouth pada Barbershop di Bandar

Lampung. Hal tersebut terjadi karena Barbershop kurang mampu memberikan

pelayanan sesuai janji, karyawan yang kurang mampu berkomunikasi dengan

baik mengenai model rambut, dan barbershop kurang mampu memahami

keinginan konsumen. Maka menurut konsumennya kurang baik dan kurang dapat

membuat konsumen mendapatkan kepuasan yang akan dibagikan kepada orang

lain (word of mouth) agar datang ke Barbershop di Kecamatan Rajabasa Kota

Bandar Lampung. Alasan lain yang menjadikan kualitas pelayanan tidak

signifikan mendorong word of mouth dikarenakan konsumen yang telah menjadi
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pelanggan tetap pada barbershop tidak terlalu merasa dikecewakan akan masalah

rambut yang pada kenyataannya akan tumbuh dengan waktu yang relatif tidak

begitu lama. Dapat dibuktikan juga apabila konsumen merasa tidak puas atas

hasil potongan rambut yang didapatkan, kebanyakan mereka akan memendam

perasaan kecewanya dengan alasan rambut yang dipotong tidak sesuai, seperti

terlalu pendek pun akan tumbuh dengan sendirinya dalam interval waktu yang

tidak terlalu lama. Atas dasar tidak terlalu dirugikan inilah konsumen lebih

memilih diam dan tidak cenderung membicarakannya kepada orang lain.

2. Harga berpengaruh signifikan terhadap Word Of Mouth pada Barbershop di

Bandar Lampung. Hal tersebut terjadi karena Barbershop di Kecamatan Rajabasa

Kota Bandar Lampung memberikan Harga yang menurut konsumennya baik dan

sepadan sehingga dapat membuat konsumen merasa puas, dan akan dibagikan

kepada orang lain (word of mouth) agar datang ke Barbershop di Kecamatan

Rajabasa Kota Bandar Lampung. Munculnya hipotesis Ha2 diterima yaitu ada

pengaruh yang signifikan antara Harga (X2) terhadap Word Of Mouth (Y) pada

Barbershop di Bandar Lampung. Namun ada poin yang harus diperbaiki untuk

kedepannya, yaitu pada hasil hitung kuesioner pada pernyataan yang

menjelaskan harga yang ditawarkan pada barbershop sesuai dengan persaingan

mendapatkan jumlah nilai yang kurang dibandingkan pernyataan lainnya. Untuk

itu harus ada kesetaraan harga pada barbershop-barbershop yang ada di Kota

Bandar Lampung, agar persaingan yang terlihat semakin kompetitif.
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3. Nilai Pelanggan berpengaruh signifikan terhadap Word Of Mouth pada

Barbershop di Bandar Lampung. Hal tersebut terjadi karena Barbershop di

Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung mampu memberikan Nilai

Pelanggan yang menurut konsumennya baik dan sepadan sehingga dapat

membuat konsumen merasa memperoleh manfaat, dan akan dibagikan kepada

orang lain (word of mouth) agar datang ke Barbershop di Kecamatan Rajabasa

Kota Bandar Lampung. Munculnya hipotesis Ha3 diterima yaitu ada pengaruh

yang signifikan antara Nilai Pelanggan (X3) terhadap Word Of Mouth (Y) pada

Barbershop di Bandar Lampung. Namun ada poin yang harus diperbaiki untuk

kedepannya, yaitu pada hasil hitung kuesioner pada pernyataan yang

menjelaskan barbershop selalu mengedepankan konsistensi pelayanan kepada

konsumennya mendapatkan jumlah nilai yang kurang dibandingkan pernyataan

lainnya. Untuk itu barbershop yang ada di Kota Bandar Lampung harus lebih

mengedepankan pelayanan yang konsisten kepada konsumen agar untuk

kedepannya konsumen akan lebih menjadi loyal pada barbershop yang ia

kunjungi.

4. Pengaruh tidak langsung Kualitas Pelayanan terhadap Word of Mouth pada

Konsumen Barbershop di Bandar Lampung dengan Dimediasi oleh Kepuasan

Konsumen lebih kecil dibandingkan pengaruh total Pengaruh total Kualitas

Pelayanan terhadap Word of Mouth pada Konsumen Barbershop di Bandar

Lampung. Hal tersebut terjadi karena Konsumen Barbershop di Kecamatan

Rajabasa Kota Bandar Lampung baik besar atau kecilnya kepuasan yang mereka
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dapatkan pada variabel Kualitas Pelayanan tidak mempengaruhi konsumen untuk

membagikan informasi kepada orang lain (word of mouth) agar datang ke

Barbershop di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Dikarenakan Word

of Mouth akan langsung terjadi setelah konsumen merasakan Kualitas Pelayanan

yang diberikan oleh Barbershop di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

5. Pengaruh tidak langsung Harga terhadap Word of Mouth pada Konsumen

Barbershop di Bandar Lampung dengan Dimediasi oleh Kepuasan Konsumen

memiliki arah yang negatif dibandingkan pengaruh total Pengaruh total Harga

terhadap Word of Mouth pada Konsumen Barbershop di Bandar Lampung. Hal

tersebut terjadi karena Konsumen Barbershop di Kecamatan Rajabasa Kota

Bandar Lampung baik positif atau negatifnya kepuasan yang mereka dapatkan

dari variabel Harga tidak mempengaruhi konsumen untuk membagikan informasi

kepada orang lain (word of mouth) agar datang ke Barbershop di Kecamatan

Rajabasa Kota Bandar Lampung. Dikarenakan Word of Mouth akan langsung

terjadi setelah konsumen merasa Harga yang diberikan oleh Barbershop di

Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan apa yang telah

mereka bayarkan.

6. Pengaruh tidak langsung Nilai Pelanggan terhadap Word of Mouth pada

Konsumen Barbershop di Bandar Lampung dengan Dimediasi oleh Kepuasan

Konsumen memiliki arah yang negatif dibandingkan pengaruh total Pengaruh

total Nilai Pelanggan terhadap Word of Mouth pada Konsumen Barbershop di

Bandar Lampung. Hal tersebut terjadi karena Konsumen Barbershop di
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Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung baik positif atau negatifnya

kepuasan yang mereka dapatkan dari variabel Nilai Pelanggan tidak

mempengaruhi konsumen untuk membagikan informasi kepada orang lain (word

of mouth) agar datang ke Barbershop di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar

Lampung. Dikarenakan Word of Mouth akan langsung terjadi setelah konsumen

mendapatkan Nilai Pelanggan yang diberikan oleh Barbershop di Kecamatan

Rajabasa Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan apa yang telah mereka

terima, dan rasakan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari hasil penelitian ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan

memiliki keterbatasan-keterbatasan yang mungkin akan mempengaruhi hasil yang

digunakan, oleh karena itu keterbatasan ini diharapkan lebih diperhatikan untuk

peneliti-peneliti yang akan datang, dimana kelemahan-kelemahan yang peneliti temui

antara lain:

1. Penyebaran dan pengambilan data melalui kuisioner mempunyai kelemahan yang

menimbulkan pembiasan perceptual, yaitu perbedaan seseorang dalam memandang

sesuatu, sehingga peneliti tidak dapat mengendalikan jawaban dari masing-masing

responden.

2. Penelitian ini tidak mempertimbangkan atau tidak mengikutsertakan beberapa

variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi variabel Word of Mouth diluar

variabel yang peneliti teliti.
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5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha Barbershop

Barbershop diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya, agar

konsumen dapat terpuaskan menggunakan jasa yang ditawarkan oleh

barbershop. Karena apabila konsumen terpenuhi keinginan dan kebutuhannya,

secara tidak langsung konsumen akan menjadi konsumen yang loyal dan

memberikan informasi tentang keunggulan yang ia terima dalam pelayanan

barbershop.

Dalam menawarkan harga, ada poin yang harus diperbaiki untuk kedepannya,

yaitu pada hasil hitung kuesioner pada pernyataan yang menjelaskan harga yang

ditawarkan pada barbershop sesuai dengan persaingan mendapatkan jumlah nilai

yang kurang dibandingkan pernyataan lainnya. Untuk itu harus ada kesetaraan

harga pada barbershop-barbershop yang ada di Kota Bandar Lampung, agar

persaingan yang terlihat semakin kompetitif.

Kemudian poin berikutnya yang harus diperbaiki untuk kedepannya, yaitu pada

hasil hitung kuesioner pada pernyataan yang menjelaskan barbershop selalu

mengedepankan konsistensi pelayanan kepada konsumennya juga mendapatkan

jumlah nilai yang kurang dibandingkan pernyataan lainnya. Untuk itu

barbershop yang ada di Kota Bandar Lampung harus lebih mengedepankan

pelayanan yang konsisten kepada konsumen, konsisten dalam pelayanan berarti

kualitas yang diberikan sekarang akan sama dengan kualitas yang diberikan
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selanjutnya. Sehingga untuk kedepannya konsumen akan lebih menjadi loyal

pada barbershop yang ia kunjungi.

Bagi yang ingin memulai usaha Barbershop berikut akan peneliti tampilkan

Analisa Biaya Awal untuk memulai Usaha Barbershop:

Analisa Biaya Usaha Barbershop Secara Sederhana
Pengeluaran

Sewa Tempat/Bulan Rp.    1.500.000

Dekorasi Ruangan Rp.    7.000.000

Peralatan dan Perlengkapan Cukur Rp. 10.000.000

Gaji Pekerja 2 x Rp. 1.200.000 Rp.     2.400.000

Listrik dan Air/Bulan Rp.       300.000

Total Rp. 21.2000.000

Sumber data diolah: 2017

Pemasukan

Dimisalkan Basrbershop mendapatkan konsumen sebanyak 30 orang/hari (dengan

pekerja 2 orang), dengan biaya cukur Rp. 35.000/orang:

Rp. 35.000 x 30 = Rp. 1.050.000/hari, jadi pendapatan per bulan:

Rp. 1.050.000 x 30 hari = Rp. 31.500.000

Sehingga dalam waktu sebulan barbershop sudah bisa balik modal, dan untuk

selanjutnya hanya perlu membayar sewa tempat, membayar listrik, dan gaji pegawai.
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2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya lebih menggunakan variabel independen

terhadap dependen saja, karena jika melalui variabel intervening maka hasilnya

akan mengurangi signifikansi hasil penelitian. Lalu dalam pengisian kuesioner

oleh responden harus diberi timbal balik berupa cendramata agar responden

mengisi kuesioner dengan subjektif.
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