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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa sudah 

seharusnya bisa menawarkan dan mengelolah jasa sebaik mungkin sesuai 

dengan keinginan konsumen. Semakin banyaknya persaingan di dunia 

usaha terutama dalam bidang jasa menyebabkan perusahaan harus 

berjuang keras dalam menghadapi persaingan dalam dunia bisnis. Setiap 

perusahaan harus memberikan jasa yang lebih dari pesaing secara 

konsisten dengan tujuan akhir memenuhi apa yang diharapankan  

pelangga. Jika hal tersebut telah berhasil dilakukan maka kepuasaan 

pelanggan akan tercapai. Kepusaan pelanggan akan terjadi setelah 

memperoleh dan menggunakan produk atau jasa sesuai dengan harapan 

yang diinginkan. 

Pada awal penelitian Parasuraman et, al, dalam Tjiptono 

(2005:133) mengidentifikasi sepuluh dimensi pokok kualitas pelayanan. 

Namun, pada penelitian berikutnya parasuraman menyempurnakan dan 

merangkum sepuluh dimensi tersebut menjadi lima yaitu meliputi bukti 

fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. 

Kepuasan konsumen dapat diketahui dengan membandingkan 

antara persepsi para pelanggan atas layanan yang mereka terima atau 

peroleh dengan layanan yang sesungguhnya yang mereka harapkan atau 



2 
 

 
 

inginkan. Dengan demikian kepuasan konsumen dapat didefinisikan 

seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas 

layanan yang mereka terima atau mereka peroleh. Kepuasan merupakan 

tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas 

kinerja produk/jasa yang diterima atau yang diharapkan (Lupiyoadi, 

2001:158)   

Kepuasan pelanggan sendiri dinilai sebagai indikator kesuksesan 

bisnis jangka panjang di masa depan. Program kepuasan pelanggan relatif 

mahal dan tidak mendatangkan laba dalam jangka pendek akan tetapi 

hasilnya bisa dituai dalam jangka panjang dan manfaat tersebut dapat 

bertahan lama. Pada intinya semua perusahaan mempunyai tujuan yang 

sama yaitu untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada 

konsumen dengan harapan akan dapat memperoleh pelanggan sebanyak 

mungkin. 

Perusahaan yang mampu menciptakan kepuasan pelanggan dengan 

memberikan kualitas pelayanan terbaik, maka kepuasan pelanggan 

tersebut dapat memberikan manfaat diantaranya hubungan antara 

perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik 

bagi konsumen untuk melakukan pembelian ulang dan terciptanya 

loyalitas pelanggan, serta membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke 

mulut (word of mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan. 

Saat ini banyaknya usaha yang bergerak dalam bidang jasa 

semakin memperketat persaingan terutama jasa klinik kecantikan dan 
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perawatan wajah yang semakin banyak bermunculan di daerah Malang. 

Pada awalnya seseorang hanya menggunakan produk-produk kecantikan 

tertentu yang diluncurkan oleh suatu perusahaan dan untuk mempercantik 

penampilan biasanya seseorang akan memilih pergi ke salon. Semakin 

bertambahnya keinginan konsumen maka akan bertambah pula 

perusahaan–perusahaan baru yang selalu memenuhi apa yang diinginkan 

konsumen agar konsumen merasa terpuaskan. Menyikapi hal tersebut, 

maka banyak usaha dibidang jasa perawatan kecantikan yang mulai 

bermunculan dan tidak hanya menawarkan produk saja tetapi juga 

menawarkan perawatan disertai tenaga dokter ahli yang memberikan 

kemudahan dan kepercayaan dalam melakukan perawatan.  

Salah satu usaha jasa perawatan kecantikan yang ada di daerah 

Malang adalah Nanisa BeautyandDental Clinic Malang yang merupakan 

klinik kecantikan dan klinik gigi. Konsep yang ditawarkan tidak hanya 

berupa salon kecantikan saja tetapi juga menawarkan beberapa perawatan 

seperti perawatan wajah, rambut, tubuh serta perawatan gigi. Nanisa 

Beauty and Dental Clinic Malang memberikan pelayanan jasa sesuai 

dengan yang dijanjikan yaitu pelayanan prima, profesional, aman dan 

nyaman. 

Penanganan langsung secara profesional oleh 3 dokter kecantikan, 

2 dokter gigi spesialis ditunjang dengan peralatan yang canggih, pelayanan 

yang ramah oleh para tenaga terapis serta suasana tempat sejuk, alami dan 

asri membuat kenyaman bagi para pelanggan. Selain itu, tersedia juga 



4 
 

 
 

fasilitas berupa wifi, snack serta antar jemput pasien secara gratis dengan 

mobil dan 2 driver yang telah disediakan. Tersedianya fasilitas antar 

jemput dengan tujuan untuk mempermudah konsumen yang akan 

melakukan perawatan karena lokasinya memang berada di daerah yang 

kurang strategis dan tidak dilewati oleh angkutan umum.  (Sumber: Nanisa 

Beauty and Dental Clinic Malang, 2012). 

Dalam usaha memenuhi keinginan konsumen dan mendapatkan 

banyak pelanggan, Nanisa Beauty and Dental Clinic melakukan promosi 

melalui radio dan menyebarkan brosur dengan harga terjangkau. Usaha 

jasa yang tergolong masih baru ini melakukan kegiatan promosi dengan 

memberikan diskon 10% - 15% pada setiap awal tahun serta pada saat 

acara tertentu.  

Setiap pelanggan yang ingin menyampaikan keluhan terhadap 

masalah khususnya perawatan wajah dapat berkonsultasi langsung dengan 

dokter kecantikan secara gratis. Pasien yang datang untuk pertama kalinya 

langsung bias terdaftar menjadi member. Selanjutnya dokter akan 

memberikan tindakan perawatan sesuai dengan keluhan, kemudian dokter 

akan memberikan cream wajah. Untuk hasil yangmaksim al, pasien bias 

melakukan perawatan secara rutin dan bertahap dengan syarat minimal 2 

minggu setelah perawatan pertama. Biasanya pelanggan dapat merasakan 

hasilnnya setelah melakukan proses perawatan 3 kali. 

Kendati baru berdiri 3 tahun tetapi Nanisa Beauty and Dental 

Clinic dinilai mampu bersaing dengan klinik perawatan kecantikan yang 
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lain. Hal ini terbukti bahwa semakin meningkatnya jumlah pelanggan 

pengguna jasa setiap tahun yakni diawali dari tahun 2009 sampai tahun 

2011 yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini: 

Jumlah Pelanggan Pengguna jasa Nanisa Beautyand Dental 

ClinicTahun 2009 – 2011 

 

No. Tahun Jumlah Pelanggan 

1 2009 584 

2 2010 780 

3 2011 1.254 

Sumber :Nanisa Beauty andDental Clinic, 2012. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa selama tiga tahun 

jumlah pelanggan mengalami peningkatan. Hasil tersebut menunjukkan 

adanya rasa kepercayaan konsumen untuk menggunakan jasa perawatan 

khususnya perawatan wajah yang ditawarkan oleh Nanisa Beauty and 

Dental clinic. Kondisi meningkatnya pelanggan tersebut membuktikan 

bahwa pihak manajemen Nanisa Beautyand Dental clinic selalu berusaha 

memberikan yang terbaik kepada pelanggan dalam usaha menciptakan 

kepuasan secara maksimal. 

Adanya jaminan keamanan produk dan perawatan dari pihak 

Nanisa Beauty and Dental clinic Malang semakin menumbuhkan 

kepercayaan bagi pasien yang ingin melakukan perawatan sehingga 

pelanggan tidak perlu merasa takut lagi dan ragu-ragu untuk melakukan 

perawatan. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KEPUASAN 

PELANGGAN PADA NANISA BEAUTY AND DENTAL CLINIC 

MALANG”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berkenaan dengan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tingkat kepuasan pelanggan 

pada Nanisa Beauty and Dental Clinic Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih fokus dan tidak melebar, maka batasan 

masalahnya adalah Ruang lingkup pengambilan permasalahan hanya 

dibatasi pada lima dimensi kualitas jasa menurut Parasuraman yaitu 

(BuktiFisik, Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan dan Empati,) dan 

penelitihanya melakukan penelitian pada pelanggan yang melakukan 

perawatan wajah. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan pada Nanisa Beauty 

and Dental Clinic Malang. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi 

bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam 

upaya meningkatkan kepuasan pelanggan. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi untuk peneliti 

selanjutnya terutama yang membahas permasalahan kepuasan 

pelanggan.
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