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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Situasi perekonomian dewasa ini berkembang dengan cepat dan pesat, terlebih

pada masa globalisasi seperti sekarang ini dimana perubahan teknologi dan arus

informasi yang cepat mendorong timbulnya laju persaingan dalam dunia usaha,

sehingga masyarakat pun terdorong untuk bekerja cepat dan seefektif mungkin.

Setiap individu dipacu untuk menggali potensinya masing-masing secara

maksimal dengan tujuan dapat bersaing di kehidupan masyarakat.

Aktifitas dan kesibukan di kalangan masyarakat dengan kondisi ini terkadang

menyebabkan tingkat kelelahan yang tinggi bagi tiap individu. Oleh karenanya,

pijat merupakan salah satu hal yang menjadi penyeimbang antara tingkat kinerja

dan juga tingkat kelelahan.

Saat ini, berbagai jenis pijat telah tersedia bagi konsumen dan bahkan memiliki

industri tersendiri seperti industri pijat modern. Di Indonesia, industri pijat

modern merupakan salah satu industri yang paling maju dan diminati oleh

konsumen sebagai pijat modern yang bisa dinikmati secara praktis. Hal ini

mempengaruhi gaya hidup dari konsumen dalam memilih jenis pijat untuk

dinikmati. Jasa pijat moden merupakan salah satu jenis pijat yang diminati karena

pengaruh yang diberikan oleh kondisi industri pijat dan juga gaya hidup

konsumen tersebut. Dengan semakin berkembangnya industri tersebut, keinginan
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untuk menghilangkan lelah dari konsumen mendorong pula naiknya jumlah

konsumen yang meminatinya. Oleh karena itu, konsep pijat modern mulai

bermunculan di tengah-tengah industri pijat yang sebelumnya ada. industri pijat

modern lebih menekankan kepada kenyamanan yang dinikmati oleh semua

kalangan. Target konsumen pada usaha ini adalah seluruh kalangan, baik itu orang

tua, muda, bahkan anak-anak yang ingin sejenak melepas lelah tanpa harus pergi

cukup jauh. Sebagian besar usaha pijat modern tersebut juga disertai dengan

membuka usaha lain yang masih berkaitan seperti reflexy kaki, spa , lulur dan lai-

lain.

Keadaan seperti ini, mendorong semakin berkembangnya industri pijat modern

keluarga di kota-kota yang ada di Indonesia. Bandar Lampung sebagai kota

berkembang, menjadi salah satu tujuan atau sasaran bagi para industri pijat

modern ini untuk mengembangkan bisnis di daerah ini. Hal ini dapat dilihat dari

semakin banyaknya jumlah penyedia jasa Pijat Modern beroperasi di Bandar

Lampung selama 5 tahun terakhir ini.

Dalam 5 tahun ke belakang, hanya ada beberapa penyedia jasa pijat yang

beroperasi di Bandar Lampung, seperti Zen Reflexologi dan Reflexology. Kedua

penyedia jasa ini pada dasarnya tidak berfokus pada jasa pijat modern saja, akan

tetapi lebih berkonsentrasi pada pijat eksekutif dengan target konsumen dewasa.

Pada tahun selanjutnya, industri pijat modern semakin berkembang didorong oleh

kecendrungan yang ditimbulkan oleh gaya hidup masyarakat khususnya anak

muda yang mulai menyukai kegiatan.
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Seiring dengan perkembangan industri jasa pijat tersebut, dalam kurun waktu 5

tahun telah terdapat beberapa penyedia jasa pijat modern yang diminati oleh

masyarakat Bandar Lampung, antara lain :

Tabel 1 Penyedia Jasa Pijat Modern
di Bandar Lampung Tahun 2013

No Penyedia Jasa
Pijat

Lokasi

1 Relax Spa &
Refleksi Plaza
Lotus

Plaza Lotus Lt. 4. Jl.
Raden Intan No. 73.
Bandar Lampung

2 Zen
Reflexiology

Jl. Pangeran Diponegoro
No. 45 Tanjung karang,
Bandar Lampung

3 Happy Feet
Reflexiology

Jl. P. Antasari  no 157,
Bandar Lampung

4 Fusion
Reflexology

Jln. Pangeran Diponegoro
No. 154 (Tanjung Karang)

5 Octopuss Spa Hotel Sahid Lampung (Jl.
Yos Sudarso No.294)

6 Blossom Jalan Kartini no.40

7 dll

Sumber : DISNAKER

Hal ini menunjukkan bahwa industri pijat modern menjadi salah satu pilihan yang

memiliki jumlah peminat yang semakin bertambah di Bandar Lampung.

Perkembangan industri ini tentunya juga terjadi karena kegiatan pemasaran yang

dilakukan oleh setiap perusahaan yang terkait didalamnya. Dengan adanya

kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan –perusahaan penyedia jasa

pijat ini, maka keinginan dan kebutuhan konsumen akan jasa pijat menjadi

semakin bertambah.
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Pada hakikatnya pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan

dalam usaha mencari keuntungan demi untuk mempertahankan kelangsungan

hidup perusahaan, jika aktivitas pemasaran ini dapat dilaksanakan dengan baik

oleh perusahaan, maka tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai dengan baik.

Definisi pemasaran yang diberikan oleh Kotler (2002 : 9) adalah :

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu dan
kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan
menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk
yang bernilai dengan pihak lain.

Sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang jasa, dimana menurut Kotler

(2002 : 486) definisi jasa adalah:

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu
pihak-pihak pada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak
mengakibatkan kepemilikan apapun. Produknya dapat dikaitkan dengan
suatu produk fisik.

Perusahaan tentu saja memiliki strategi dalam menjual produk-produknya. Pada

prinsipnya setiap perusahaan tatkala menjual produk-produknya akan dihadapkan

dengan strategi maupun teknik penjualan yang baik, sehingga produk tersebut

dapat terjual dengan baik. Adapun salah satu teknik penjualan yang dimaksud

adalah terkait dengan bagaimana dan seberapa tinggi kualitas pelayanan yang

diberikan kepada konsumen. Terlebih perusahaan-perusahaan diatas merupakan

perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Kualitas pelayanan yang diberikan

merupakan kinerja terpenting bagi perusahaan untuk menciptakan  kepuasan

konsumen atau pelanggan. Perusahaan harus memperhatikan hal-hal penting bagi

konsumen, supaya mereka dapat merasakan kepuasan sebagaimana yang

diharapkan.
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Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan

pelayanan yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih efesien. Apabila pelanggan

merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan

tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efesien. Hal ini terutama sangat

penting bagi pelayanan publik.

Mencapai tingkat kepuasan pelanggan tertinggi adalah tujuan utama pemasaran.

Ketika pelanggan merasa puas atas pelayanan yang didapatkan, maka besar

kemungkinan mereka akan kembali lagi dan melakukan pembelian-pembelian

yang lain dan mereka juga akan merekomendasikan pada teman-teman dan

keluarganya tentang perusahaan tersebut. Pemasaran bukanlah semata-mata

membuat penjualan, melainkan tentang bagaimana memuaskan pelanggan terus-

menerus.

Usaha pemasaran yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan di atas tentu

saja bertujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen sebagai tujuan utama.

Dimana menurut Oliver dalam J. Supranto, kepuasan adalah :

“Tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil

yang dirasakannya dengan harapannya”, (2001 : 233)
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Menurut Pasuraman, Zeithaml dan Berry (1988) dalam Tjiptono dan Chandra

(2005: 217), Terdapat lima dimensi yang dirancang untuk mengukur kualitas

pelayanan bagi kedua perusahaan yang didasarkan pada perbedaan antara nilai

harapan dengan nilai kinerja yang dirasakan oleh konsumen, yaitu :

Responsiveness, Reliability, Assurance, Emphaty dan Tangibles.

1. Responsiveness (daya tanggap/ kesigapan) adalah suatu respon/kesigapan

karyawan dalam membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang

cepat dan tanggap.

2. Reliability (keandalan) adalah suatu kemampuan untuk memberikan jasa

yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya.

3. Assurance (jaminan) adalah kemampuan karyawan atas pengetahuan

terhadap produk secara tepat, kualitas, keramah-tamahan, perkataan atau

kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dalam

memberikan informasi, dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan

konsumen / pelanggan terhadap perusahaan.

4. Emphaty (perhatian) adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan

perhatian yang bersifat individual atau pribadi kepada para pelanggan /

konsumen.

5. Tangibles (kemampuan fisik) adalah suatu bentuk peralatan fisik, tempat/

lokasi, fasilitas, suasana dari lokasi, serta hal-hal yang lainnya yang

bersifat fisik.
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Dengan adanya dimensi-dimensi diatas sebagai pengukur kualitas pelayanan,

maka dapat diperkirakan dimensi apa yang paling berpengaruh dan tidak

berpengaruh  secara signifikan terhadap kepuasan konsumen pada industri pijat

modern, sehingga perbaikan dan peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan

efektif dan efisien.

Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis mengambil 7 (tujuh) buah penyedia

layanan jasa pijat modern di Bandar lampung sebagai objek atau tempat

penelitian. Dari penjelasan di atas, penulis memilih untuk meneliti kasus tersebut

dan melakukan peninjauan lebih lanjut dengan memberikan judul :

“PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN

KONSUMEN PADA INDUSTRI PIJAT MODERN DI BANDAR

LAMPUNG”.

1.2 Permasalahan

Setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran adalah  untuk

meningkatkan perolehan penjualan, sehingga kelangsungan hidup perusahaan

dapat dipertahankan dan perusahaan dapat terus berkembang. Dalam melakukan

hal tersebut tentu perusahaan perlu memperhatikan kualitas layanan dibutuhkan

oleh konsumen untuk mendapatkan kepuasan konsumen. Namun secara fakta,

penyedia jasa pijat di Bandar Lampung ada beberapa hal yang menunjukkan

bahwa kepuasan konsumen masih belum dapat dipenuhi dengan baik oleh

penyedia jasa. Sebagai contoh, pada beberapa penyedia jasa pijat masih

ditemukan keluhan –keluhan yang diberikan konsumen atas kurangnya kepedulian

karyawan penyedia jasa dalam menanggapi permintaan konsumen (hasil pra-
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survey objek Januari 2014). Keluhan tersebut merupakan induk dari masalah yang

timbul dalam salah satu dimensi pengukur kualitas jasa pada penyedia jasa. Hal

ini jika tidak di antisipasi dapat emberikan akibat yang buruk pda kepuasan

konsumen dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat penjualan perusahaan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diteliti

dalam penulisan ini adalah. Apakah kelima dimensi indikator kualitas

pelayanan memberikan pengaruh terhadap kepuasan konsumen oleh

industri jasa pijat modern di Bandar Lampung

1.3 Tujuan
Mengetahui dimensi yang paling mempengaruhi kualitas pelayanan dalam

industri jasa pijat modern di Bandar Lampung

1.4 Manfaat Penulisan

Sebagai sumbangan pemikiran bagi perusahaan – perusahaan yang bergerak

dalam industri jasa pijat modern untuk memperbaiki kualitas pelayanannya.

Serta sebagai sumbangan bagi penelitian lebih lanjut di masa mendatang.

1.5 Kerangka Pemikiran

Ada 4 (empat) karakteristik pokok pada jasa yang membedakannya dengan

barang, karakteristik tersebut adalah sebagai berikut .

1. Intangibility

Jasa bersifat intangibility artinya jasa tidak dapat dilihat, diraba, dirasa,

dicium, atau didengar sebelum dibeli.
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Konsep intangibility ini sendiri memiliki 2 pengertian (Berry dalam Fandy

Tjiptono, 2006: 114), yaitu sebagai berikut.

1. Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa.

2. Sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, diformulasikan, atau dipahami

secara rohaniah.

Seseorang tidak dapat menilai hasil dari jasa sebelum ia menikmatinya

sendiri. Bila seorang pelanggan membeli jasa, maka ia hanya menggunakan,

memanfaatkan atau menyewa jasa tersebut. Pelanggan tersebut tidak lantas

memiliki jasa yang dibelinya. Oleh sebab itu untuk mengurangi

ketidakpastian, pelanggan memperhatikan tanda-tanda atau bukti-bukti

kualitas jasa tersebut.

2. Insparability

Insparability berarti bahwa hasil (outcome) jasa dipengaruhi oleh interaksi

antara penyedia jasa dan pelanggan yang merupakan ciri khusus dalam

pemasaran jasa. Dalam hubungan antara penyedia jasa dan pelanggan ini,

efektifitas individu yang menyampaikan jasa merupakan unsur penting. Unsur

lain yang tidak kalah penting adalah tingkat pertisipasi/keterlibatan pelanggan

dalam proses pembelian jasa.

3. Variability

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan nonstandardized output,

artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa,

kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan.



10

Definisi kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan

keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi

harapan konsumen. Menurut Fandy Tjiptono (2006:60) ada dua faktor utama yang

mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu expected service dan perceived service.

Kualitas pelayanan dipersepsikan baik apabila pelayan yang diterima (expected

service) atau pelayan yang dirasakan (perceived service) sesuai dengan apa yang

diharapkan oleh konsumen. Kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas

yang ideal atau memuaskan apabila pelayanan yang diterima melampaui harapan

konsumen, sebaliknya kualitas pelayanan dipersepsikan buruk apabila pelayanan

yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan oleh konsumen. Kualitas

pelayanan dapat dinilai baik atau buruk tergantung pada kemampuan penyedia

pelayanan dalam memenuhi harapan konsumennya secara konsisten.

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (dalam Fandi Tjitono, 2006 : 122) membentuk

model kualitas pelayanan yang menuruti syarat-syarat utama untuk memberikan

kualitas pelayanan yang tinggi. Model tersebut mengidentifikasikan lima

kesenjangan yang mengakibatkan kegagalan penyampaian pelayanan, yaitu :

1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi produsen.

Produsen tidak selalu memahami dengan tepat apa yang diinginkan konsumen.

2. Kesenjangan antara persepsi produsen dan spsifikasi kualitas pelayanan.

Produsen mungkin memahami dengan tepat keinginan-keinginan konsumen

tetapi tidak menetapkan suatu standar kinerja.

3. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan dan penyerahan pelayanan.
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Produsen mungkin kurang terlatih, tidak mampu atau tidak mau mematuhi

standar kinerja; atau mungkin dihadapkan pada standar kinerja yang saling

bertentangan, seperti menyediakan waktu luang untuk mendengarkan

konsumen dan melayani dengan cepat.

4. Kesenjangan antara penyerahan pelayanan dan komunikasi eksternal.

Harapan-harapan konsumen dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan yang

dikeluarkan perwakilan dan pemerintah.

5. Kesenjangan antara pelayanan yang dialami dan pelayanan yang diharapkan.

Kesenjangan ini terjadi apabila konsumen tersebut memiliki persepsi yang

keliru kualitas pelayanan tersebut.
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Model dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry

dalam Rambat Lupiyoadi (2001 : 123) dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy

Tingkat Tingkat
Kepentingan Kinerja

Kepuasan
Konsumen

Sumber : Rambat Lupiyoadi (2001 : 123)

Gambar 1  Lima Kreteria Penentu Kualitas Jasa

Dimensi kualitas pelayanan tersebut memegang peranan yang sangat penting

dalam pemberian pelayanan, sehingga menjadi hal yang harus diperhatikan jika

ingin memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dan memberikan kepuasan bagi

konsumen atau pelanggannya.

Berdasarkan determinan di atas, dapat dibandingkan dimensi apakah yang paling

berpengaruh dan diperhatikan oleh kosumen terhadap kualitas pelayanan yang



13

diberikan oleh penyedia jasa. Dengan begitu, perbaikan terhadap dimensi yang

masih kurang baik dapat dilakukan dan kualitas pelayanan pada industri jasa pijat

modern dapat ditingkatkan.

Gambar 2 Kerangka Pemikiran

1.6 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan kerangka pemikiran di atas, maka

hipotesis yang penulis ajukan adalah :

Dimensi kualitas jasa (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance,

Emphaty) berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pada industri jasa pijat

modern di Bandar Lampung.

Kualitas Pelayanan (X)

Tangibles (X1)

Reliability (X2)

Responsiveness(X3)

Emphaty (X5)

Assurance (X4)

Kepuasan
Konsumen

(Y)


