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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini penampilan pria tidak hanya sekadar fashion melainkan juga 

memperhatikan penampilan fisiknya. Menurut  koranjakarta.com  menjelaskan 

bahwa peluang bisnis barbershop sangat menggiurkan. Pria modern saat ini selalu 

menjaga penampilan rambutnya, ini mengakibatkan pesatnya pertumbuhan 

barbershop di Indonesia dan menjadi kesadaran kaum pria untuk menjaga 

penampilan mereka menurut okezone.com  

Dalam tribunnews.com pria mulai memperhatikan perawatan diri yang 

membuat barbershop menjadi bisnis yang menjanjikan. Barbershop sangat berbeda 

dengan usaha pangkas rambut dimana barbershop menyediakan layanan grooming 

sedangkan pangkas rambut hanya sebatas memotong rambut saja. Di Surabaya 

bisnis barbershop kian menjamur. Berdasarkan data dari Google Maps tercatat 

terdapat 240 bisnis barbershop di Surabaya. Salah satu hal yang membuat bisnis 

barbershop di Surabaya meningkat adalah kegiatan potong rambut bagi pria 

merupakan sebuah kebutuhan.  

Melihat peluang yang terjadi pada masyarakat terutama kaum pria pada saat 

ini yang memperhatikan penampilan fisik khususnya gaya rambut, Man &’ Care 

Barbershop berdiri untuk menjadi salah satu jasa potong rambut khusus pria di 

daerah Sidoarjo. Perusahaan ini bergerak pada bidang jasa yang menawarkan produk 

jasa berupa Men’s Grooming. Man &’ Care telah memiliki 1 outlet yang terletak di 
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Jl. Yos Sudarso no.68, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur dalam konsep barbershop. 

Namun, di awal bulan Maret 2020 ini Man &’ Care telah berpindah lokasi ke Jalan 

Raya Tebel, Stand bunga no. 1-2, Gedangan, Sidoarjo. 

Konsep barbershop dipilih oleh Man &’ Care karena bisnis potong rambut 

mulai menjadi tren gaya hidup laki-laki di Indonesia, sehingga setiap pengembangan 

terhadap produk dan jasa di Man &’ Care akan lebih mudah diterima oleh pasar jika 

dikemas dengan konsep Barbershop. Mengacu pada konsep Man &’ Care diawal, 

pengembangannya akan mengarah pada penyediaan jasa perawatan pria, dan 

produksi produk perawatan pria, tidak hanya perawatan rambut, tetapi dalam 

cakupan yang lebih luas. 

Tabel 1. 1 Perkembangan UMKM Sidoarjo 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 

 

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan UMKM Jasa lainnya di Sidoarjo 

sedang mengalami kenaikan signifikan sejak tahun 2010. Di tahun 2016 tercatat 

ada 501,012 bisnis yang salah satunya adalah bisnis Barbershop. Selagi 
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berkembangnya bisnis barbershop di Sidoarjo, Man &'Care Barbershop mulai 

mengembangkan sayapnya pada tahun 2018 sehingga turut meningkatkan 

perkembangan UMKM di Sidoarjo. Man &’ Care Barbershop memutuskan untuk 

membuka usaha di Sidoarjo dibandingkan dengan Surabaya karena industri 

barbershop di Sidoarjo pada tahun 2016 mulai berkembang. Berbeda dengan 

industri barbershop di Surabaya yang sudah mulai pada tahun 2013 sehingga 

persaingan di Surabaya cukup padat. 

 

Gambar 1.2 Omzet Man &’ Care Barbershop bulan Januari – Desember 

2018  

Sumber: Data diolah 

 

Dari gambar 1.2 menunjukan bahwa perusahaan Man &’ Care juga 

mendukung peningkatan ekonomi UMKM pada bidang jasa lainnya di daerah 

Sidoarjo. Data tersebut menunjukan kecenderungan peningkatan signifikan pada 

penjualan Man &’ Care pada tahun 2018 dimana pelanggan sudah mulai mengenal 

Man &’ Care Barbershop dan menjadi langganan tetap. Konsumen Man &’ Care 

Barbershop yang telah menjadi Pelanggan akan selalu memotong rambutnya di  
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Man &’ Care Barbershop. Tak hanya memotong rambut, pelanggan pun 

membeli hair product untuk memaksimalkan penampilan mereka di Man &’ Care 

Barbershop. Hal ini dapat meningkatkan omzet setiap bulan secara signifikan. 

Tabel 1. 2 Omzet Man &’ Care Barbershop 

Sumber: Data diolah 

 

Berdasarkan Tabel 1.2 tentang omzet Man &’ Care Barbershop pada tahun 

2019, menjelaskan bahwa terjadi ketidak stabilan omzet dari bulan ke bulan. Pada 

kuartal kedua pada tahun 2019 cenderung menurun. Tidak seperti pada tahun 

pertama dimana omzet setiap bulan cenderung naik banyak konsumen yang telah 

menjadi pelanggan loyal Man &’ Care Barbershop. Fenomena ini menjadi salah 

satu urgensi dari penelitian ini. 

Fenomena lainnya yang terjadi di Man &’ Care Barbershop adalah pada 

bulan Maret 2020 telah berpindah lokasi yang lebih jauh dari sebelumnya. Hal ini 

mengakibatkan penurunan omzet yang sangat drastis dimana pada bulan tersebut 
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hanya mendapat omzet sebesar Rp. 5.895.000 saja. Maka dari itu, dengan meneliti 

faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan Man &’ Care 

diharapkan mampu meningkatkan jumlah pelanggan serta mendongkrak omzet 

perusahaan. 

Tabel 1. 3 Pra Survey penelitian 

 

 

Sumber: Data diolah peneliti 

  

Dari pra-survey tersebut terlihat bahwa pelanggan Man &’ Care Barbershop 

mengutamakan pelayanan, harga dan fasilitas dalam memilih barbershop. 

Fenomena ini juga menjadi hal menarik dimana peneliti menganalisa pengaruh dari 

Kualitas Pelayanan, Harga dan Fasilitas Man &’ Care Barbershop terhadap 

Loyalitas Pelanggan. Peneliti memperkirakan Loyalitas Pelanggan akan sangat 

berpengaruh pada omzet Man &’ Care Barbershop.  

Tjiptono & Diana (2015) mengatakan bahwa loyalitas pelanggan (customer 

loyalty) adalah gabungan antara kemungkinan pelanggan untuk melakukan 

pembelian ulang dari pemasok yang sama dikemudian hari dan kemungkinan untuk 

membeli produk atau jasa perusahaan pada beragam tingkat harga (toleransi harga). 

Man &’ Care Barbershop memiliki pelanggan loyal yang sering melakukan 
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pembelian ulang dan dapat meningkatkan omzet Man &’ Care Barbershop 

perbulannya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan Man &’ Care 

Barbershop salah satunya yaitu kualitas pelayanan. Menurut Crosby (dalam 

Wahyuni, Sulistiyowati, & Khamin, 2015)  juga kualitas adalah barang atau jasa 

yang dapat memenuhi spesifikasi atau persyaratan dari pelanggan. Sejauh ini, 

pelanggan tetap Man &’ Care Barbershop menilai kualitas pelayanan yang 

diberikan perusahaan menjadi faktor pertama yang menjadikan mereka menjadi 

pelanggan tetap. Perusahaan Man &’Care Barbershop memiliki chapster yang 

berpengalaman dibidangnya serta keramahannya terhadap pelanggan membuat 

pelanggan menjadi nyaman dalam menggunakan layanan Man &’ Care Barbershop. 

Kemudian, faktor lain yang mempengaruhi loyalitas pelanggan yaitu dari 

segi harga. Menurut Sudaryono (2017) harga (price) adalah suatu nilai tukar yang 

dapat disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari 

suatu barang atau jasa bagi seorang atau kelompok pada waktu tertentu. Dalam 

pemasaran barang atau jasa, perusahaan akan menetapkan harga secara tepat. 

Terdapat tiga dasar yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam proses 

penetapan hargadyaituLkonsumen, perusahaan yang bersangkutan, dan pesaing. 

Man &’ Care akan memperhatikan apa yang diingkan oleh konsumen, 

yaitulmembayar harga yang sepadan dengan nilai yang diperoleh. (Haryanto, 2013) 

mengungkapkan perusahaan akan cenderung untuk meendapatkan laba sebesar-

besarnya, dengan memperhatikan penetapan harga oleh kompetitor. Jika 

perusahaan gagal dalam proses penetapan harga dimana harga tidak sesuai dengan 
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nilai yang diperoleh oleh pelanggan, tentu saja dapat menurunkan kepuasan serta 

loyalitas kepada perusahaan tersebut dan sebaliknya harga sesuai dengan nilai yang 

diterima oleh pelanggan akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.  

Selain faktor kualitas pelayanan dan harga, menurut Tjiptono (1995) 

fasilitas merupakan sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar 

pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda-benda maupun uang. Suatu usaha 

dapat dipermudah atai diperlancar dengan fasilitas. Man &’ Care Barbershop 

mempunyai fasilitas yang jarang ditemui di barbershop lain seperti board game, 

gitar, majalah maupun buku sejarah. 

Berdasarkan fenomana dan fakta yang telah dipaparkan di atas, perpindahan 

lokasi Man &’ Care Barb+ershop merupakan permasalahan utama yang 

menyebabkan penurunan omzet yang sangat jauh dari omzet pada bulan-bulan 

sebelumnya. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, menganalisa faktor-

faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan diharapkan dapat mengatasi 

masalah yang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, Man &’Care Barbershop perlu 

meninjaunya dengan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan di Man &’ Care Barbershop 

Sidoarjo”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada rumusan masalah berikut adalah tujuan dari penelitian ini : 

1.   Apakah Kualitas Pelayanan mempengaruhi Loyalitas pelanggan Man &’ Care 

Barbershop? 



8 
 

2. Apakah Harga mempengaruhi Loyalitas pelanggan Man &’ Care Barbershop? 

3. Apakah Fasilitas mempengaruhi Loyalitas pelanggan Man &’ Care 

Barbershop? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Mengacu pada rumusan masalah berikut adalah tujuan dari penelitian ini : 

1. Mengkaji pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas pelanggan Man &’ 

Care Barbershop. 

2. Mengkaji pengaruh Harga terhadap Loyalitas pelanggan Man &’ Care 

Barbershop. 

3. Mengkaji pengaruh Fasilitas terhadap Loyalitas pelanggan Man &’ Care 

Barbershop. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis : 

- Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan refrensi penelitian 

selanjutnya tentang Kualitas Pelayanan, Harga dan Fasilitas yang dapat 

mempengaruhi Loyalitas Pelanggan Man &’ Care Barbershop. 

2. Manfaat Praktis 

- Penelitian ini bermanfaat untuk memperbaiki Kualitas Pelayanan, 

Pemilihan Harga dan Meningkatkan Fasilitas pada Man &’ Care 

Barbershop. 
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- Penelitian ini diharapkan untuk memberikan pemahaman lebih kepada 

Man &’ Care Barbershop untuk menyadari akan pentingnya Kualitas 

Pelayanan, Harga dan Fasilitas dan dapat meningkatkan Loyalitas 

Pelanggan Man &’ Care Barbershop. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Loyalitas pelanggan Man &’ Care 

Barbershop. Adanya batasan pada penelitian ini bertujuan untuk menghindari 

penyimpangan pada penelitian ini, Batasan yang diberikan pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

 Penelitian ini dilakukan di Jawa Timur khususnya di wilayah Sidoarjo 

 Penelitian ini dilakukan pada konsumen Man &’ Care Barbershop yang 

telah melakukan pembelian jasa di Man &’ Care Barbershop minimal 

sebanyak 3 kali. 

 Penelitian ini ditujukan pada pelanggan Man &’ Care Barbershop yang 

telah terdaftar di database setmore. 

  


