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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan gaya hidup kaum urban, penampilan 

menjadi kebutuhan yang dianggap penting bagi sebagian masyarakat. 

Penampilan bukan hanya menjadi kebutuhan wanita, kini pria juga ingin 

selalu tampil rapi dan menarik disetiap kegiatan maupun acara. Banyak cara 

yang dapat dilakukan oleh kaum pria agar terlihat lebih menarik, salah 

satunya adalah rambut (Fahrezal, 2017). 

Potong rambut merupakan kebutuhan orang setiap bulannya, tidak 

terkecuali bagi pria. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, bermunculan jasa 

potong rambut yang menawarkan potongan rambut hingga perawatan rambut 

khusus pria. Bentuk bisnis layanan potong rambut khusus pria adalah 

barbershop. Barbershop merupakan sebuah inovasi atau perkembangan dari 

yang dulunya disebut sebagai tukang cukur atau pangkas rambut (Yudiatma 

& Rahayu, 2015). 

Berbeda dengan salon, barbershop memiliki suasana yang lebih 

maskulin dibandingkan dengan salon yang memiliki suasana lebih feminin. 

Suasana maskulin dibentuk dengan desain interior dan eksterisor yang 

bertema pria, tukang cukur juga pria dan hanya menerima konsumen pria. 

Dengan demikian barbershop menjadi tempat yang nyaman bagi kaum pria 

untuk memanjakan mahkota kepalanya tanpa harus malu. 
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Di kota Malang saat ini, barbershop merupakan usaha yang sedang 

berkembang pesat. Perkembangan ini dapat dilihat dengan banyaknya usaha 

barbershop di wilayah kota Malang. Tiap barbershop memiliki daya tarik 

tersendiri. Daya tarik tersebut yang membedakan barbershop satu dengan 

yang lainnya. Menurut website Malang123.com terdapat 10 barbershop keren 

dengan tolak ukur kualitas potong, kualitas layanan, dan suasana yang 

nyaman di kota Malang terdapat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Daftar 10 Barbershop keren di kota Malang. 

No. Nama Barbershop Lokasi 

1 Pullman Barbershop Jalan Jaksa Agung Suprapto 1 E, Kota Malang 

2 GoodFellas Barbershop Jalan Retawu No. 4, Malang 

3 Prosperous Barbershop Jalan Gajayana 19 No. 4, Ketawanggede 

Malang 

4 Seventy Razors 

Barbershop 

Ruko Dinoyo Tanah Agung Square Kavling 

3, Malang 

5 Richdjoe Barbershop Perempatan Jalan Soekarno Hatta Malang 

6 The Roots Barbershop Soekarno Hatta Business Center Kavling 10 

– 12 , Malang 

7 Oryx Barbershop Jalan Bunga Andong No. 5A Jatimulyo, Malang 

8 Coolio Barbershop Jalan Brigjend Slamet Riadi No. 14 Oro – 

Oro Dowo, Malang 

9 E18ht  Barbershop Ruko Villa Bukit Tidar Blok A No. 14, 

Kota Malang 

10 Raja Cukur Barbershop Jalan Candi Panggung Barat No. 171 

Tunggul Wulung, Malang. 

Sumber: Malang123.com 

Raja Cukur Barbershop adalah usaha yang memiliki 135 cabang 

waralaba dan berpusat di kota Semarang. Salah satunya berdiri sejak tahun 

2015 yang berlokasi di Jl. Candi Panggung Barat, No. 171, Tunggul Wulung, 

kota Malang. Persaingan antar barbershop berdampak pada penurunan 

konsumen di Raja Cukur Barbershop Malang. Salah satu ancaman dari 

barbershop baru, yaitu penawaran fasilitas dan layanan yang lebih baik. 
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Selain ancaman tersebut, menurunnya konsumen pada barbershop lama dapat 

disebabkan karena kejenuhan konsumen terhadap suasana barbershop dan 

kecenderungan konsumen mencoba hal yang baru. Kondisi tersebut 

menyebabkan penurunan konsumen di Raja Cukur Barbershop Malang yang 

terdapat pada tabel 1.2. dan grafik 1.1. 

Tabel 1.2. Jumlah Konsumen Raja Cukur Barbershop Malang Tahun 2016 – 2018 

No Bulan 2016 2017 2018 

1 Januari 620 743 756 

2 Februari 634 770 698 

3 Maret  650 789 657 

4 April 698 825 600 

5 Mei 657 980 625 

6 Juni 700 1116 560 

7 Juli 681 975 505 

8 Agustus 723 968 495 

9 September 705 876  

10 Oktober 765 1079  

11 November 755 914  

12 Desember 715 826  

Sumber: Data Raja Cukur Barbershop Malang Tahun 2016 – 2018 

Grafik 1.1. Jumlah Konsumen Raja Cukur Barbershop Malang Tahun 2016 –2018 

Sumber: Data Raja Cukur Barbershop Malang Tahun 2016 - 2018 
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Tabel 1.2. dan grafik 1.1. menunjukkan konsumen Raja Cukur 

Barbershop Malang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 menunjukkan 

jumlah konsumen stabil. Pada tahun 2017 menunjukkan fluktuasi cenderung 

naik, berbeda dengan tahun 2018 dari bulan Januari hingga bulan Agustus 

konsumen Raja Cukur Barbershop Malang mengalami penurunan. Apabila 

permasalahan penurunan konsumen tidak diatasi, maka pengelola tidak bisa 

mengembangkan usahanya bahkan usahanya bisa gulung tikar. Maka pihak 

manajemen dituntut untuk bisa meyakinkan konsumen dalam menggunakan 

jasa di Raja Cukur Barbershop Malang. 

Keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan 

keputusan pembeli dimana konsumen benar-benar membeli produk (Kotler & 

Armstrong, 2012). Menurut Schiffman dan Kanuk (2009) bahwa keputusan 

pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan 

pembelian. Sehingga dapat diketahui bahwa keputusan pembelian adalah proses 

pemecahan yang menggabungkan pengetahuan untuk mengevaluasi dua 

alternatif atau lebih dan memilih salah satu diantaranya (Farli & Tielung, 2015). 

Pentingnya keputusan pembelian membuat pengelola perlu 

melakukan strategi untuk dapat mempengaruhi konsumen agar melakukan 

pembelian. Untuk menentukan strategi yang tepat, perlu melakukan analisis 

apa saja faktor yang mempengaruhi konsumen untuk melakukan suatu 

pembelian. Faktor – faktor yang mempengaruhi secara positif dan signifikan 

keputusan pembelian diantaranya promosi (Harianto & Wibowo, 2017), 

kualitas pelayanan (Alala & Ferdinand, 2016), citra merek (Farli & Tielung, 
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2015), word of mouth (Finanda & Wiwaha, 2017) dan suasana toko 

(Fahimah, DH, & Hidayat, 2015). Variabel yang dipilih pada penelitian ini 

adalah kualitas layanan dan suasana toko. 

Kualitas layanan merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan bagi 

usaha yang bergerak dalam bidang jasa terutama jasa murni. Kualitas layanan 

sangat dibutuhkan untuk memenangkan persaingan. Kualitas layanan juga 

diartikan sebagai pemenuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 

penyampaian jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan (Widodo, 2017). Oleh 

karena itu, barbershop harus memberikan layanan yang berkualitas untuk 

menarik konsumen dalam membuat keputusan menggunakan jasa 

barbershop. Kualitas layanan yang baik dapat meyakinkan konsumen 

menggunakan jasa barbershop tersebut. 

Suasana toko dapat digambarkan sebagai perencanaan lingkungan 

pembelian yang dapat menghasilkan pengaruh emosional khusus yang dapat 

menyebabkan konsumen melakukan tindakan pembelian (Kristanto, 2014). 

Suasana berhubungan dengan bagaimana para pemilik dapat memanipulasi 

desain bangunan, ruang interior, tata ruang, tekstur, dinding, warna, bentuk 

dan suara yang dialami para konsumen (Mowen & Minor, 2002). Suasana 

toko dapat mempengaruhi suasana hati yang dapat menimbulkan keputusan 

pembelian. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan 

diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan permasalahan yang 

terjadi sebagai topik penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Kualitas 
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Layanan dan Suasana Barbershop Terhadap Keputusan Mencukur 

Rambur (Studi pada Konsumen Raja Cukur Barbershop Malang)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang terjadi pada Raja Cukur Barbershop Candi 

Panggung Malang adalah konsumen pada tahun 2017 menunjukkan fluktuasi 

cenderung naik, tetapi pada tahun 2018 dari bulan Januari hingga bulan 

Agustus konsumen Raja Cukur Barbershop Candi Panggung Malang 

mengalami penurunan. Penurunan konsumen disebabkan oleh keputusan 

mencukur rambut konsumen yang terus menurun. Salah satu penyebab 

penurunan keputusan pembelian ini dikarenakan banyaknya barbershop baru 

yang mulai bermunculan dengan menawarkan kualitas pelayanan yang lebih 

baik serta suasana barbershop yang nyaman dan menarik. Hal ini merupakan 

ancaman bagi Raja Cukur Barbershop Malang. Pengelola perlu melakukan 

strategi untuk meningkatkan keputusan pembelian. Maka peneliti ingin 

melakukan suatu penelitian apakah kualitas layanan dan suasana toko 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka 

pengelola Raja Cukur Barbershop Candi Panggung Malang perlu 

meningkatkan keputusan konsumen untuk mencukur rambut di Raja Cukur 

Barbershop Candi Panggung Malang. Sehingga dalam penelitian ini 

diperlukan beberapa pertanyaan untuk menjawab permasalahan pada Raja 

Cukur Barbershop Malang. Pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagaimana kualitas layanan, suasana barbershop dan keputusan memilih 

barbershop yang ada di Raja Cukur Barbershop Candi Panggung Malang? 

2. Apakah kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan  memilih 

barbershop pada Raja Cukur Barbershop Candi Panggung Malang? 

3. Apakah suasana barbershop berpengaruh signifikan terhadap keputusan  

memilih barbershop pada  Raja Cukur Barbershop Candi Panggung Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tentang kualitas layanan, suasana barbershop dan 

keputusan memilih barbershop pada Raja Cukur Barbershop Candi 

Panggung Malang. 

2. Untuk menguji pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan memilih 

barbershop pada Raja Cukur Barbershop Candi Panggung Malang. 

3. Untuk menguji pengaruh suasana barbershop terhadap keputusan memilih 

barbershop pada Raja Cukur Barbershop Candi Panggung Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Bagi Pihak Akademisi 

 Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan 

referensi, wawasan serta pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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2. Bagi Pihak Pengelola

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pengelola Raja Cukur Barbershop Candi Panggung 

Malang dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan suasana 

barbershop agar keputusan konsumen memilih barbershop di Raja Cukur 

Barbershop Candi Panggung Malang meningkat. 




