
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era yang penuh persaingan, perubahan yang cepat dan perekonomian 

global, banyak perusahaan telah menempatkan fokus pelayanan pelanggan sebagai 

cara untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Adanya pelayanan yang baik, 

menjadikan perusahaan berbeda dari pesaing, memperbaiki citra perusahaan 

dimata pelanggan serta meningkatkan laba perusahaan. 

Keberhasilan pemasaran suatu perusahaan tidak hanya dinilai dari 

seberapa banyak konsumen yang berhasil diperoleh, namun juga bagaimana cara 

mempertahankan konsumen tersebut. Dalam pemasaran dikenal bahwa setelah 

konsumen melakukan keputusan pembelian, ada proses yang dinamakan tingkah 

laku pasca pembelian yang didasarkan rasa puas dan tidak puas. Rasa puas dan 

tidak puas konsumen terletak pada hubungan antara harapan konsumen dengan 

prestasi yang diterima dari produk/jasa.  

Pelayanan produk/jasa mungkin dapat mengalami kegagalan dalam 

memberikan kepuasan kepada pelanggan apabila perusahaan tidak mengetahui 

bentuk layanan yang sebenarnya diinginkan pelanggan. Persepsi pelanggan 

terhadap kualitas pelayanan suatu perusahaan mungkin akan memberikan 

kepuasan kepada pelanggan yang kemudian menciptakan minat bagi pelanggan 

untuk melakukan pembelian ulang di perusahaan tersebut 

Salon Wawan adalah sebuah usaha jasa yang melayani berbagai macam 

perawatan kecantikan rambut, wajah, dan tubuh. Mulai dari cuci blow, gunting, 
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creambath, hair mask, hair spa, pewarnaan, pengeritingan, pelurusan, facial, 

make up, mandi lulur dan lain-lain. Salon Wawan selalu berusaha menjaga 

kualitas layanan terhadap pelanggan agar pelanggan merasa puas dan kembali 

memakai jasa Salon Wawan di waktu yang akan datang serta memberikan 

rekomendasi kepada orang lain untuk memakai jasa Salon Wawan. 

Saat ini jasa salon kecantikan semacam ini banyak sekali bermunculan 

yang membuat Salon Wawan harus memikirkan upaya bagaimana caranya Salon 

Wawan mampu mengungguli pesaing, sehingga pelanggan tidak berpindah ke 

pesaing. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian untuk menganalisa pengaruh 

persepsi kualitas layanan dan kepuasan konsumen terhadap keinginan membeli 

jasa di Salon Wawan. Untuk menunjang penelitian ini maka dibutuhkan model 

yang dapat memeriksa apakah ada pengaruh persepsi kualitas layanan dan 

kepuasan konsumen terhadap keinginan membeli jasa di Salon Wawan. 

Dalam penelitian  ini digunakan model Servqual (Service Quality) untuk 

mengukur kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Sedangkan untuk melihat 

hubungan antara persepsi kualitas layanan dan kepuasan konsumen terhadap 

keinginan membeli digunakan teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson. 

Untuk melihat pengaruh persepsi kualitas layanan dan kepuasan konsumen 

terhadap keingingan membeli digunakan multiple regretion. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan 

dalam Tugas Akhir ini, yaitu: “Bagaimana membuat Rancang Bangun Sistem 

Informasi Pengukuran Pengaruh Persepsi Kualitas Layanan Dan Kepuasan 

Konsumen Terhadap Keinginan Membeli” dengan sub masalah sebagai berikut. 
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1. Bagaimana membuat aplikasi untuk mengukur pengaruh persepsi kualitas 

layanan dan kepuasan konsumen terhadap keinginan membeli. 

2. Bagaimana mengukur pengaruh persepsi kualitas layanan dan kepuasan 

konsumen terhadap keinginan membeli. 

 
1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam pembuatan Tugas Akhir Rancang Bangun Sistem Informasi 

Pengukuran Pengaruh Persepsi Kualitas Layanan Dan Kepuasan Konsumen 

Terhadap Keinginan Membeli ini, ruang lingkup permasalahan dibatasi pada:  

1. Pengujian aplikasi diterapkan pada studi kasus dengan melakukan penelitian 

kepada konsumen untuk menilai pengaruh persepsi kualitas layanan dan 

kepuasan konsumen terhadap keinginan membeli/memakai jasa di Salon 

Wawan. 

2. Data yang digunakan terbatas pada hasil survei yang dilakukan di Salon 

Wawan.  

3. Dimensi dan atribut yang menjadi pertimbangan untuk meneliti pengaruh 

persepsi kualitas layanan dan kepuasan konsumen terhadap keinginan 

membeli adalah model Servqual. 

4. Skala jawaban untuk responden menggunakan skala interval empat tingkatan 

dengan skala likert (pembobotan skala). 

5. Untuk menguji pengaruh persepsi kualitas layanan dan kepuasan konsumen 

terhadap keinginan membeli menggunakan korelasi Pearson Product 

Moment dan regresi ganda. 

6. Output sistem berupa nilai pengaruh kualitas layanan dan kepuasan 

konsumen terhadap keinginan membeli. 
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7. Tidak membahas mengenai harga perawatan. 

8. Tidak membahas mengenai stock produk dan arus cash flow Salon Wawan.  

9. Penggunaan aplikasi hanya digunakan untuk satu periode tertentu, dan 

mengacu hanya pada sebuah riset pada periode tertentu yang tidak 

berhubungan dengan riset pada periode-periode sebelumnya. Dengan kata lain 

satu periode riset hanya berlaku untuk satu macam produk. 

 
1.4 Tujuan  

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan dari dibuatnya 

aplikasi ini adalah: 

1. Membuat aplikasi untuk mengukur pengaruh persepsi kualitas layanan dan 

kepuasan konsumen terhadap keinginan membeli. 

2. Mengukur persepsi kualitas layanan dan kepuasan konsumen terhadap 

keinginan membeli. 

 
1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, sistematika penulisan akan 

dibagi menjadi beberapa bab. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah dan penjelasan 

permasalahan secara umum, perumusan masalah serta batasan 

masalah yang dibuat, tujuan dari pembuatan Tugas Akhir dan 

sistematika penulisan buku ini. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini dibahas tentang teori-teori yang berhubungan dan 

mendukung dalam pembuatan Tugas Akhir ini. 

BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini dibahas penjelasan tentang perancangan sistem yang 

digunakan dalam mengolah kuesioner berdasarkan sikap perilaku 

konsumen dan membuat aplikasi untuk mengukur pengaruh 

persepsi kualitas layanan dan kepuasan konsumen terhadap 

keinginan membeli dengan teknik korelasi Pearson Product 

Moment dan regresi ganda. Penjelasan analisa permasalahan dan 

pemecahan, perancangan sistem meliputi pembuatan Diagram Alir, 

System flow, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relational 

Diagram (ERD), struktur database, perancangan antar muka dan 

desain uji coba. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Pada bab ini dibahas penjelasan tentang implementasi dari aplikasi 

yang dibuat secara keseluruhan. Serta dilakukan pengujian 

terhadap aplikasi yang dibuat sehingga diketahui bahwa aplikasi 

tersebut telah dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

sesuai dengan yang diharapkan. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini dibahas tentang kesimpulan dari sistem dan saran 

untuk pengembangan sistem. 


