
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

 Keberadaan layanan konsultasi psikologi saat ini telah menjadi sebuah 

kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Berbagai macam kebutuhan yang 

berkaitan dengan aspek-aspek psikologi seperti layanan psikotes, training untuk 

meningkatkan potensi diri, dan konsultasi psikologi menjadi sebuah kebutuhan 

untuk mencapai kondisi yang lebih komprehensif. Selain itu dalam dunia 

pendidikan sebuah layanan psikotest dibutuhkan untuk membantu para siswa 

menemukan potensi dalam diri mereka agar mampu menentukan jurusan yang 

akan mereka pilih kedepannya. 

 

Tabel 1.1 

Jumlah Sekolah di Kota Mojokerto 

 

No Jenjang Pendidikan 
Jumlah 
Sekolah 

Total 
Total 

Sekolah 

1 SD 
Negeri 52 

62 

 

Swasta 10 

3 SMP 
Negeri 9 

20 

Swasta 11 

5 SMA 
Negeri 3 

11 

Swasta 8 

6 SMK 
Negeri 2 

11 

Swasta 9 



 

7 Sekolah Luar Biasa 
(SLB) 

Negeri 0 

5 

Swasta 5 

Total Sekolah Keseluruhan 109 

 

Di kota Mojokerto sendiri terdapat 109 sekolah yang terdiri dari 52 sekolah 

dasar (SD) berstatus negeri dan 10 SD swasta, 9 Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) berstatus negeri dan 11 SMP swasta, 3 Sekolah Menengah Atas berstatus 

negeri dan 8 SMA Swasta, 2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berstatus negeri 

dan 9 SMK swasta, serta 5 sekolah luar biasa (SLB) berstatus swasta. (sumber: 

informasi data pokok Kota Mojokerto tahun 2018) 

 

Tabel 1.2 

Jumlah Sekolah di Kab. Mojokerto 

No Jenjang Pendidikan 
Jumlah 
Sekolah 

Total 
Total 

Sekolah 

1 SD 
Negeri 386 

414 

 

Swasta 28 

3 SMP 
Negeri 39 

128 

Swasta 89 

5 SMA 
Negeri 11 

40 

Swasta 29 

6 SMK 
Negeri 8 

64 

Swasta 56 



 

7 Sekolah Luar Biasa 
(SLB) 

Negeri 1 

5 

Swasta 7 

Total Sekolah Keseluruhan 654 

 

Sedangkan di Kab. Mojokerto sendiri terdapat 654 sekolah yang terdiri dari 

386 sekolah dasar (SD) berstatus negeri dan 28 SD swasta, 39 Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) berstatus negeri dan 89 SMP swasta, 11 Sekolah 

Menengah Atas berstatus negeri dan 29 SMA Swasta, 8 Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) berstatus negeri dan 56 SMK swasta, serta 1 sekolah luar biasa 

(SLB) berstatus negeri dan 7 SLB swasta. (sumber: informasi data pokok Kab. 

Mojokerto tahun 2018) 

 Dengan mengacu pada data tersebut, mulai dari tingkat sekolah dasar 

sampai dengan tingkat sekolah menengah atas baik yang terdapat di Kota maupun 

Kabupaten Mojokerto, dapat dijelaskan bahwa peluang bisnis biro layanan 

piskologi ini dalam dunia pendidikan masih terbuka lebar. Kesemptan untuk dapat 

memberikan pelayanan-pelayanan piskologi terhadap institusi pendidikan seperti 

psikotest pendidikan, tes bakat minat, dll. Hal ini dikarenakan jumlah pasar yang 

tersedia sangat besar.  

 Sedangkan dalam aspek dunia industri terdapat 64 perusahaan berskala 

besar, 121 perusahaan berskala sedang, dan 808 perusahaan berskala kecil yang 

terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto (data Disperindag Kabupaten Mojokerto 

tahun 2019). Dari data tersebut dapat diartikan bahwa kesempatan untuk dapat 

memberikan layanan-layanan psikologi yang terkait dengan dunia industry seperti 

rekrutmen karyawan, psikotest, dan training masih sangat tinggi. Hal ini 



 

menandakan bahwa kesempatan bisnis biro layanan konsultasi psikologi di 

Mojokerto.  

Sebuah jasa pelayanan merupakan aspek yang tidak terlepas dari 

pengaruh globalisasi yang saat ini terjadi. Globalisasi telah merubah tatanan hidup 

masyarakat saat ini. Globalisasi adalah sebuah proses yang menyeluruh atau 

mendunia dimana setiap orang tidak terikat oleh batas-batas geografi atau batas 

negara. Menurut Winarno (2016) globalisasi adalah suatu proses yang 

menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau 

saling terhubungkan dengan semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, 

ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

setiap orang dapat terhubung antara satu dengan yang lainnya dan dapat saling 

bertukar informasi dimanapun, kapanpun, dan menggunakan media apapun. 

Dalam hubungannya dengan dunia psikologi, di sini globalisasi sangat 

mempengaruhi gaya hidup masyarakat secara keseluruhan. Tatanan tentang 

bagaimana cara mereka bersosialisasi dan berkomunikasi sudah jauh berbeda 

dari waktu ke waktu. Sama halnya dengan permasalahan-permasalahan social 

yang timbul di masyarakat terkait dengan budaya dan perilaku masyarakat itu 

sendiri. Masyarakat saat ini lebih berpikiran praktis dan modern mengenai semua 

hal kehidupan. 

 Dari hal tersebutlah, aspek-aspek psikologi saat ini menjadi sesuatu yang 

diinginkan dan dibutuhkan. Jika pada jaman dahulu, orang-orang berpikiran bahwa 

layanan psikologi hanya untuk orang-orang yang memiliki masalah “kejiwaan”, lain 

halnya dengan pemikiran masyarakat modern saat ini. Masyarakat saat ini sudah 



 

mampu berpikiran secara terbuka mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk 

didalamnya adalah bidang psikologi.  

 Masyarakat mulai memahami pentingnya layanan-layanan piskologi bagi 

kehidupan pribadi mereka. Mereka menyadari bahwa hal yang perlu diperhatikan 

bukan hanya kesehatan secara fisik saja, namun mereka juga perlu untuk menjaga 

kesehatin batin. Salah satu cara untuk mendapatkan hal tersebut adalah dengan 

menggunakan layanan-layanan psikologi. 

 Selain itu dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, semakin 

mempercepat proses globalisasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan munculnya 

inovasi-inovasi produk maupun jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 

baru yang berbasis teknologi. Inovasi yang mereka lakukan adalah dengan 

mengubah atau memunculkan sesuatu yang baru dan bertujuan untuk 

memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka 

dengan meggunakan kemajuan dari teknologi informasi. Menurut Rogers (2003) 

inovasi dapat didefinisikan sebagai aplikasi ide-ide baru untuk produk dan proses 

kegiatan perusahaan. Inovasi berkaitan dengan proses komersialisasi atau 

ekstraksi nilai dari ide. Hal ini dapat diartikan bahwa sebuah inovasi lahir dari 

gagasan atau ide-ide maupun kegiatan-kegiatan yang belum pernah ada 

sebelumnya atau merupakan sesuatu yang baru yang dapat dikomersialisasikan. 

 Inovasi dapat diterapkan di berbagai aspek bisnis. Salah satunya adalah 

pada aspek pelayanan jasa. Dinamika perkembangan bisnis pada bidang jasa 

menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini ditandai dengan 

semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan jasa seperti jasa pengiriman 

barang, jasa transportasi, dan jasa konsultansi. Inovasi yang dilakukan pada aspek 



 

pelayanan produk jasa meliputi inovasi yang dikolaborasikan dengan 

perkembangan teknologi infomasi. 

 Inovasi yang dilakukan pada penerepapan aspek-aspek pelayanan 

psikologi saat ini salah satu contohnya adalah dengan adanya layanan psikotest 

secara online. Psikotest online ini muncul karena didasarkan untuk memberikan 

kemudahan kepada klien untuk dapat mengikuti psikotest tanpa terbatas wilayah. 

Selain itu saat ini juga sudah mulai banyak layanan konsultasi online yang juga 

memiliki tujuan untuk mempermudah klien menggunakan jasa layanan psikologi 

tersebut. Pada dasarnya inovasi-inovasi yang dilakukan pada produk layanan jasa 

psikologi saat ini tidak lain adalah untuk mempermudah klien dalam menggunakan 

layanan psikologi dimanapun dan kapanpun sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan konsumen. 

 Selain itu inovasi yang diterapkan pada proses layanan yang diberikan 

kepada konsumen tidak lain adalah untuk dapat memberikan kualitas pelayanan 

yang lebih baik lagi. Hal tersebut dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi 

perusahaan jasa dengan selalu menjaga, meningkatkan, dan memperbarui 

kualitas layanan mereka. Menurut Tjiptono (2007), kualitas pelayanan dapat 

diartikan sebagai upaya pemenuhan keinginan dan kebutuhan konsumen serta 

ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Hal tersebut 

dapat diartikan bahwa kualitas layanan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan dengan selalu memperhatikan keinginan konsumen 

menggunakan strategi-strategi yang tepat untuk dapat memenuhi harapan dan 

kepuasan konsumen.  



 

 Pelayanan juga dapat disebut sebagai “produk” yang tidak berwujud. 

Perusahaan harus mempertimbangkan empat karakteristik layanan khusus ketika 

merancang program pemasaran yaitu intangibility, inseparability, variability, dan 

perishability (Kotler & Armstrong, 2012).  

 Kotler dan Keller (2012) mengatakan bahwa kualitas merupakan totalitas 

fitur dan karakteristik dari suatu produk atau layanan yang bergantung pada 

kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Hal ini 

mengungkapkan bahwa kualitas produk atau jasa selalu didefinisikan dari sudut 

pandang pelanggan. Dengan begitu, kita dapat menjelaskan bahwa pemberi jasa 

telah memberikan kualitas yang baik kapanpun produk layanan jasanya dapat 

memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Hal ini berarti bahwa biro psikologi 

dikatakan memiliki pelayanan jasa psikologi yang baik bila layanan yang diberikan 

mampu memenuhi dan melampaui harapan konsumennya. 

 Kualitas juga dapat menjadi jaminan terbaik untuk kesetiaan pelanggan, 

pertahanan terkuat untuk bersaing dengan competitor, dan merupakan satu-

satunya jalan menuju keberlanjutan pertumbuhan dan pendapatan perusahaan 

(Kotler & Keller, 2012). Dengan memiliki tingkat kualitas yang lebih tinggi dapat 

menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, mendukung harga yang lebih 

tinggi, dan seringkali memiliki biaya yang lebih rendah. Kualitas merupakan kunci 

penciptaan nilai dan kepuasan pelanggan.  

 Kualitas layanan pelanggan dapat didefinisikan sebagai cara yang tepat 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan barang atau jasa 

yang diperlukan (Janahi & Almubarak, 2017). Sedangkan menurut Kotler & Keller 



 

(2006) mengatakan bahwa kualitas layanan merupakan upaya untuk memenuhi 

harapan pelanggan. 

 Perusahaan jasa yang memiliki tingkat pelayanan yang baik bagi 

konsumennya akan cenderung lebih diminati. Konsumen akan memilih 

perusahaan jasa yang mampu untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. 

Essiam (2013) mengatakan bahwa konsep kualitas pelayanan selaras dengan 

konsep persepsi dan harapan konsumen. Persepsi konsumen terhadap sebuah 

layanan meruapakan sebuah dasar dari terbentuknya kualitas dan dapat 

digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan (Zeithaml, 2003). 

 Lovelock et.al (2010) mengemukakan tentang dimensi dari kualitas 

layanan jasa (SERVQUAL) yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan 

dengan berbagai aspek kualitas layanan. Skala SERVQUAL meliputi lima dimensi 

yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty. Kelima 

dimensi tersebut yang digunakan untuk mengetahui kepusasan konsumen 

terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh biro psikologi. 

 Kelima dimensi tersebut yang menjadi tolak ukur Biro Psikologi Cahyaning 

Perwita untuk dapat memberikan pelayanan jasa psikologi terbaik dan yang 

mampu untuk memenuhi kebutuhan dan kinginan konsumen serta mampu untuk 

melampaui harapan konsumennya. Dimensi tangibles meliputi aspek fisik layanan, 

perlengkapan, sumber daya manusia, dan yang lainnya yang mampu dilihat dan 

diamatai secara visual seperti bangunan biro psikologi, alat tes yang digunakan, 

penampilan psikolog ataupun karyawan biro tersebut. 

 Sedangkan pada dimensi reliability meliputi kemampuan biro psikologi 

untuk dapat memberikan layanan yang dijanjikan dengan Segera, akurat dan 



 

memuaskan seperti, ketepatan waktu dalam melakukan layanan psikologi sesuai 

dengan waktu yang telah disepakati, memberikan hasil layanan sesuai dengan 

waktu yang telah disepakati. Pada dimensi responsiveness yaitu merupakan 

kemampuan psikolog ataupun staff biro psikologi untuk dapat membantu 

konsumen dengan cepat dan tepat serta mampu memberikan pelayanan dengan 

tepat dan akurat. 

 Berikutnya pada dimensi assurance meliputi pengetahuan, kompetensi, 

kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh psikolog maupun 

staff biro psikoklogi. Dimensi ini juga memiliki pemahaman bahwa biro psikologi 

harus mampu memberikan rasa aman dalam melakukan pelayanan psikologi 

kepada para konsumennya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan jaminan 

kerahasiaan identitas, kemanaan dalam melakukan transaksi keuangan dan yang 

lainnya. 

 Terakhir adalah dimensi emphaty yang meliputi baik psikolog maupun staf 

biro psikologi harus mampu untuk berkomunikasi dengan baik kepada konsumen, 

mampu memberikan perhatian secara personal kepada setiap konsumennya, 

serta mampu memahami kebutuhan dan keinginan konsumennya. Kelima dimensi 

tersebut bertujuan untuk dapat memberikan kepuasan konsumen biro psikologi 

Cahyaning Perwita. 

 Kepuasan konsumen dapat dilihat dari adanya pembelian kembali ataupun 

respon yang baik terhadap suatu layanan yang diterimanya. Namun jika konsumen 

merasa tidak puas terhadap layanan yang mereka terima, maka hal yang mungkin 

akan terjadi adalah mereka akan pindah ke produk jasa lain atau konsumen akan 



 

menceritakan pengalaman ketidakpuasannya ke orang lain dan akan memberikan 

citra yang tidak baik bagi perusahaan di mata konsumen yang lain. 

 Kepuasan konsumen adalah kunci bagi perusahaan untuk dapat menjaga 

konsumennya agar tidak beralih ke kompetitor. Banyak manfaat yang akan 

diterima oleh perusahaan dengan tercapainya tingkat kepuasan pelanggan yang 

tinggi, yaitu selain dapat meningkatkan loyalitas konsumen juga dapat mencegah 

terjadinya turnover konsumen, mengurangi sensitivitas konsumen terhadap harga, 

mengurangi biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya operasi yang 

diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan, meningkatkan efektivitas iklan, 

dan meningkatkan reputasi bisnis (Aryani & Febrina, 2010)dalam hal ini adalah 

untuk meningkatkan reputasi dari biro psikologi Cahyaning Perwita. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin melakukan analisa 

pengaruh kualitas layanan yang meliputi lima dimensi yaitu tangibles, 

reliability, responsiveness, assurance, dan empathy terhadap kepuasan 

pelanggan pada biro psikologi Cahyaning Perwita.  

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah tangibles memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

konsumen pada biro psikologi Cahyaning Perwita? 

2. Apakah empathy memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

konsumen pada biro psikologi Cahyaning Perwita? 

3. Apakah assurance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

konsumen pada biro psikologi Cahyaning Perwita? 

4. Apakah responsiveness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan konsumen pada biro psikologi Cahyaning Perwita? 



 

5. Apakah reliability memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

konsumen pada biro psikologi Cahyaning Perwita? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh tangibles terhadap 

kepuasan konsumen pada biro psikologi Cahyaning Perwita. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh reliability terhadap 

kepuasan konsumen pada biro psikologi Cahyaning Perwita. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh responsiveness terhadap 

kepuasan konsumen pada biro psikologi Cahyaning Perwita. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh assurance terhadap 

kepuasan konsumen pada biro psikologi Cahyaning Perwita. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh emphaty terhadap 

kepuasan konsumen pada biro psikologi Cahyaning Perwita. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan pemaparan tujuan di atas, dapat diperoleh manfaat penelitian 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti ingin memberikan informasi dan sebagai referensi 

pengetahuan mengenai ilmu manajemen pemasaran yang 

berkaitan dengan dimensi kualitas layanan dan kepuasan 

konsumen.  

2. Bagi Pembaca 



 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk 

menambah pengetahuan tentang ilmu manajemen pemasaran 

terutama mengenai dimensi kualitas layanan dan kepuasan 

konsumen. 

b. Manfaat Praktis 

1.  Bagi Biro Psikologi 

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat 

kepada Biro Psikologi agar dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam mengembangkan layanan serta meningkatkan kepuasan 

konsumen melalui peningkatan dimensi kualitas layanan. 

 


