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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perawatan wajah dan kulit saat ini sudah menjadi hal yang tidak bisa 

dipisahkan dari gaya hidup. Tidak hanya wanita, bahkan pria pun saat ini 

banyak yang melakukannya, karena peningkatan kepedulian terhadap 

penampilan terutama pada bagian wajah mereka. Selain untuk menjaga 

penampilan, alasan lain seseorang melakukan perawatan kulit dan wajah yaitu 

mengikuti tren kehidupan sosialita dan kesibukan yang membuat seseorang 

tidak sempat melakukan perawatan sendiri, sehingga menggunakan jasa 

perawatan kulit agar penampilan kulit dan wajahnya tetap terjaga.  

Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan, 

mempertahankan mereka berarti meningkatkan kinerja keuangan dan 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Manfaat dari loyalitas 

pelanggan adalah berkurangnya pengaruh serangan dari para kompetitor dari 

perusahaan sejenis. Selain itu pelanggan yang loyal dapat mendorong 

perkembangan perusahaan dengan memberikan ide atau saran kepada 

perusahaan agar meningkatkan kualitas jasanya. 

Pelanggan merupakan seseorang yang secara terus menerus dan 

berulang kali datang ke suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan 

membayar produk atau jasa tersebut. Loyalnya seorang pelanggan akan 

memberikan sebuah kekuatan untuk klinik kecantikan untuk terus 
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meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga para pelanggan akan terus loyal 

terhadap klinik kecantikan tersebut. 

Persoalan kualitas pelayanan dalam dunia jasa menjadi sebuah harga 

yang harus dibayar oleh perusahaan supaya tetap survive dalam bisnisnya 

(Lupiyoadi, 2009). Agar tetap survive perusahaan harus memberikan pelayanan 

yang baik agar dapat bersaing dengan pesaing yang sejenis, untuk mencapai 

tujuan maka perusahaan harus memberikan kepuasan pada pelanggan. 

Kualitas pelayanan juga merupakan faktor utama yang mempengaruhi 

loyalitas pelanggan. Karena pelanggan yang merasa puas akan mengalami 

perasaan senang terhadap pelayanan. Sebaliknya, pelanggan seringkali tidak 

loyal disebabkan oleh adanya pelayanan yang buruk atau kualitas pelayanan 

yang semakin menurun dari yang diharapkan pelanggan. Pernyataan tersebut 

relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dennisa dan Santoso 

(2016),dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa  kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Semakin tinggi kualitas layanan 

yang diberikan, maka semakin tinggi pula kepuasan pelanggan. Sebaliknya 

semakin rendah kualitas layanan yang diberikan, maka semakin rendah pula 

kepuasan pelangan. 

Kepuasan pelanggan sangat penting demi mempertahankan keberadaan 

pelanggan tersebut. Untuk itu salah satu cara yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan adalah dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan, karena 

kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Jika 

pelanggan merasa puas terhadap apa yang telah diberikan oleh perusahaan 
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tersebut, maka pelanggan akan setia terhadap jasa tersebut.Pernyataan tersebut 

relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrianto (2014), dengan hasil 

peneitiannya menunjukkan bahwa Kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin puas pelanggan 

atas pelayanan yang diterimanya akan membuat loyalitas mereka semakin 

tinggi. 

Di Kota Malang, sudah terdapat lebih dari lima jenis klinik kecantikan 

dengan cabang yang tersebar hampir di seluruh daerah di Indonesia. Upaya 

membuka cabang tersebut dilakukan demi memenangkan persaingan dan 

memantapkan pilihan pelanggan terhadap klinik kecantikan.Berbagai klinik 

kecantikan tersebut antara lain Natasha Skin Care, ErhaClinic, Miracle 

Aesthetic Clinic, Larrissa Aesthetic Clinic, dan  Navaa green. Sumber: 

BiteBrands.2016 

 Diantara beberapa klinik kecantikan tersebut, Natasha Masuk kedalam 

Top Brand Indonesia. Berikut data Top Brand Index Pada  Tahun 2013 – 2017 

yang disajikan pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Top Brand Index Perawatan kulit tahun 2013-2017 

 

MEREK 

TOP BRAND INDEX  

2013 2014 2015 2016 2017 

Natasha Skin Care 35,0% 34,9% 26,1% 40.1% 38.2% 

Erha Clinic 14,2% 17,1% 21,8% 17.4% 17.4% 

London Beauty Center 3,0% 5,1% 3,5% 6.4% 6.0% 

Klinik Dr. Eva Mulia - 2,8% 5,1% 24,1% 3.1% 

Miracle Skin Care 6.5% 2.5% 4.8% 2.9% 2.4% 

Sumber : //topbrand-award.com/,2017  

 Berdasarkan pada Tabel 1.1 Natasha Skin Care dalamTop Brand Index  

menempati posisi tertinggi selama lima tahun berturut-turut hingga pada tahun 

2016 Natasha Skin Care memperoleh persentase index tertinggi sebesar 40,1%. 

Jika dibandingkan dengan pesaingnya yang hanya mencapai kisaran 2-24 % 

saja, Natasha Skin Care memiliki persentase yang jauh diatasnya. Meskipun 

menempati posisi tertinggi dalam Top Brand Index 2013-2017, Natasha Skin 

Care juga mengalami penurunan persentase sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 

2015 dan 2017. 

 Data lain di peroleh dari website ICSA ( Indonesia Customer Satisfaction 

Award ) yang merupakan sebuah ajang penghargaan untuk merk/brand, dimana 

penilaiannya didasarkan pada survei kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh 

Frontier Consulting Group menunjukkan bahwa Natasha Skin Care Masuk 

dalam kategori Skin Care/Beauty Clinic terbaik pada tahun 2016. Kemudian 

http://topbrand-award.com/
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hal tersebut dimuat dalam majalah SWA yang merupakan majalah bisnis 

ternama di Indonesia.  

 Masuknya Natasha Skin Care sebagai penerima Penghargaan dalam ajang 

tersebut menunjukkan bahwa Natasha Skin Cara mampu memberikan kepuasan 

kepada pelanggannya baik dari segi produk maupun segi pelayanannya. 

(www.icsa-indo.com.2017 / Peringkat ICSA/diakses  28 November 2017 ) 

Pesaing yang hadir dalam Klinik Kecantikan menjadi suatu tantangan dan 

menimbulkan permasalahan tersendiri bagi pelaku bisnis. Agar  dapat bersaing 

ditengah persaingan para pelaku bisnis harus bisa mengetahui apa yang menjadi 

kebutuhan para pelanggannya guna mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang 

tinggi sehingga akan menghasilkan loyalitas dari pelanggan. Salah satu untuk 

memenangkan persaingan yaitu dengan melakukan pelayanan yang baik kepada 

pelanggannya agar merasa puas 

Kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa baik tingkat layanan yang 

diberikan mampu sesuai dengan harapan pelanggan. Pelayanan yang baik juga 

merupakan kunci penting dalam kesuksesan suatu bisnis atau perusahaan, 

pelayanan yang ditawarkan Natasha Skin Care meliputi pelayanan konsultasi 

dokter kulit, pelayanan dalam melakukan berbagai macam treatment dan 

pelayanan pembelian obat atau krim maupun produk-produk lainnya. 

 Masalah yang terjadi pada kualitas pelayanan akan memberikan 

dampak negatif bagi keberlangsungan perusahaan untuk kedepannya. 

Pelanggan yang merasa kurang puas karena pelayanan klinik kecantikan karna 

belum baikcenderung, akan beralih ke klinikkecantikan lainnya sebagai 

http://www.icsa-indo.com/
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pengganti. Jika pelanggan merasa puas maka mereka akan melakukan 

pembelian kembali secara berulang-ulang yang pada akhirnya akan loyal dan 

bahkan bisa merekomendasikan kepada orang lain. Berdasarkan latar belakang 

dan fenomana inilah maka penelititertarik untuk mengambil topik” Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Yang Dimediasi Oleh 

Kepuasan Pelanggan (Natasha Skin Care di Malang )” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Kualitas Pelayanan bepengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan  pada Natasha Skin Care? 

2. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan pada Natasha Skin Care? 

3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan pada Natasha Skin Care ? 

4. Apakah Kepuasan Pelanggan merupakan variabel yang dapat memediasi 

pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan pada 

Natasha Skin Care ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan secara Positif dan 

Signifikan  terhadap kepuasan pelanggan di Natasha Skin Care. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Kepuasan pelangganSecara positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan di Natasha Skin Care. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas Pelayanan secara positif dan signifikan  

terhadap loyalitas pelanggan  di Natasha Skin Care . 
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4. Untuk mengetahui Kepuasan pelanggan merupakan variabel yang dapat 

memediasi pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas pelanggan pada 

Natasha Skin Care. 

D. Manfaat Penelitian 
 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran terhadap  

konsep-konsep, teori mengenai ilmu ekonomi tentang,  kualitas Pelayanan, 

Loyalitas dan Kepuasan pelanggan. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat berguna secara teknis sebagai bahan masukan, 

referensi bagi perusahaan guna untuk mengetahui dan seberapa besar 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap Loyalitas pelanggan yang dimediasi 

oleh kepuasan pelanggan . Serta diharapkan bisa menjadi acuan bagi 

peneliti selanjutnya. 

 


