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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi dan budaya di era modern ini, 

perawatan kecantikan telah menjadi kebutuhan yang dianggap penting bagi sebagian 

masyarakat khususnya untuk kaum wanita. Fenomena tersebut mendukung munculnya 

banyak klinik-klinik kecantikan yang menawarkan produk atau jasanya untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan perawatan kecantikan.  

Adanya fluktuasi jumlah pengunjung Larissa Aesthetic Center Cabang Kudus 

tersebut menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetiaan (loyalitas) 

pelanggan dalam menggunakan produk kecantikan. Dengan demikian, pihak Larissa 

perlu untuk menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan loyalitas pelanggannya agar 

tidak beralih ke klinik kecantikan lainnya.  

Secara teori loyalitas pelanggan merupakan suatu faktor yang dapat memberikan 

berbagai keuntungan bagi pemasar. Loyalitas ini merupakan perilaku pasca pembelian 

atau penggunaan produk. Bentuk dari loyalitas yang dapat terlihat secara empiris adalah 

pembelian ulang dan perekomendasian (Hermawan Kertajaya, 2011). Maka dibutuhkan 

usaha untuk membangun dan mempertahankan loyalitas tersebut. 

Loyalitas dari konsumen dianggap sebagai faktor utama pendukung siklus 

hidup dari sebuah perusahaan, sehingga penting bagi Larissa Aesthetic Center untuk 

merencanakan agar konsumen dalam kurun waktu yang panjang bisa loyal terhadap 

perusahaan. Loyalitas adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk 

membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan 
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meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan 

beralih (Kotler dan Keller, 2012:138). 

Tabel 1.1 

Top Brand Index 

Klinik Kecantikan/Perawatan Kulit  

 

No Merek TBI TOP 

1 Natasha Skin Care 40,1% TOP 

2 Erha Clinic 17,4% TOP 

3 London Beauty Center 6,4%  

4 Miracle Skin Care 2,9%  

5 Larissa Aesthetic Center 2,6%  

6 Klinik Dr. Eva Mulia 2,4%  

7 Etetika  1,5%  

         Sumber : Top Brand Index (2018). 

Berdasarkan tabel di atas menujukkan bahwa Larissa Aesthetic Center berada 

diposisi kelima dengan capaian hanya 2,6%, Top Brand Index masih dipegang oleh 

Natasha Skin Care dan Erha Clinic. Belum maksimalnya capaian TBI menjadikan 

alasan peneliti melakukan penelitian di Larissa Aesthetic Center. 

Tabel 1.2 

Jumlah Member Larissa Aesthetic Center Cabang Kudus 

Tahun Jumlah Member 
Kenaikan Jumlah 

Member 

2014 1.138 orang 

40 orang 2015 1.178 orang 

2016 1.193 orang 15 orang 

2017 1.206 orang 13 orang 

         Sumber : Larissa Aesthetic Center Cabang Kudus, 2018. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tiap tahun mengalami 

peningkatan pelanggan. Namun peningkatan tersebut cenderung menurun pada setiap 

tahunnya tidak seperti tahun 2014 s.d 2015 mengalami peningkatan 40 orang, di 

tahun 2017 hanya mengalami peningkatan 13 orang.  
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Tabel 1.3 

Data Pengunjung Pasien Larissa Aesthetic Center Cabang Kudus 

Periode April 2017 s/d Juni 2018 

 

No Bulan Jumlah 

Pengunjung 

Naik Turun 

% 

1 April 308 - 

2 Mei 320 3.90 

3 Juni 346 8.13 

4 Juli 365 5.49 

5 Agustus 401 9.86 

6 September 395 (1.50) 

7 Oktober 392 (0.76) 

8 November 393 0.26 

9 Desember 420 6.87 

10 Januari 445 5.95 

11 Februari 447 0.45 

12 Maret 450 0.67 

13 April 445 (1.11) 

14 Mei   440 (1.12) 

15 Juni 433 (1.59) 

          Sumber : Larissa Aesthetic Center Cabang Kudus, 2018. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tiap bulan diambil dari periode 

April 2017 s/d Juni 2018 mengalami peningkatan maupun penurunan secara 

fluktuatif.  Penurunan terjadi pada 3 bulan terakhir yakni April turun 1,11%, Mei 

turun 1,12%, Juni turun 1,59%. 

Experiential marketing merupakan suatu usaha yang digunakan oleh 

perusahaan atau pemasar untuk mengemas produk sehingga mampu menawarkan 

pengalaman nya hingga menyentuh hati dan perasaan konsumen. Ada berbagai 

strategi yang bisa dipakai untuk menyikapi perubahan yang terjadi di pasar demi 

mempertahankan loyalitas konsumen, salah satunya adalah dengan menggunakan 

Experiential marketing. Inti dari experiential marketing adalah untuk membangun 
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hubungan yang langgeng dengan pelanggan. Hal ini juga diperkuat pendapat 

(Hermawan Kertajaya, 2006:63) dimana experiential marketing dapat dihadirkan 

melalui limaunsur yaitu sense, feel, think, act, dan relate. Dengan begitu experiential 

marketing harus dipastikan mampu memberikan hubungan yang signifikan dengan 

loyalitas konsumen. 

Selain bergantung dari bagaimana cara penerapan experiential marketing, 

kualitas layanan juga menjadi pendukung utama untuk mendapatkan loyalitas 

konsumen. Kualitas layanan sering kali digunakan oleh konsumen sebagai salah satu 

bahan pertimbangan dalam memutuskan untuk menggunakan kembali produk atau 

jasa yang ditawarkan oleh pemasar. Jika klinik kecantikan Larissa Aesthetic Center 

bisa memberikan kualitas pelayanan yang baik terhadap pelanggannya, maka dapat 

dipastikan bahwa kualitas pelayanan dapat mempengaruhi loyalitas konsumen. 

Fenomena lapangan pada Larissa Aesthetic Center Cabang Kudus antara lain 

pemberian pelayanan masih belum maksimal jika dilihat dari banyaknya pelanggan yang 

masih mengantri yang membutuhkan waktu yang cukup lama sampai lebih dari satu jam. 

Experiential Marketing dilihat dari Sarana parkir yang masih kurang luas, sehingga 

ketika waktu weekend kendaraan sampai pada bahu jalan.  

Research gap penelitian ini adalah Wisdha Ratih Trisnawati Wijayanti, 2011 

menunjukkan Kualitas Layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Larissa Aesthetic Center Semarang.  Maulida Erni Wati, Diah yulisetiarini, 

Adi Prasodjo, (2015) menunjukkan bahwa  Kualitas Layanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan Larissa Aesthetic Center Semarang. Berbeda 

dengan hasil penelitian Hapsari Yuli Widowati (2016) menyatakan bahwa kualitas 
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layanan tidak signifikan berpengaruh pada loyalitas konsumen pada onlineshop di 

kota Solo.  Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil dengan judul 

penelitian Pengaruh Experiential Marketing dan Kualitas Pelayanan terhadap 

Loyalitas Pelanggan pada Larissa Aesthetic Center Cabang Kudus. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada masalah berikut ini. 

1.2.1. Penelitian ini dibatasi pada permasalahan yang berkaitan experiential 

marketing, kualitas pelayanan, dan loyalitas pelanggan. 

1.2.2. Objek penelitian ini dilakukan pada Larissa Aesthetic Center Cabang 

Kudus. 

1.2.3. Penelitian dilakukan selama 4 bulan (Desember-Maret 2017). 

1.2.4. Subjek Penelitian adalah pelanggan  pada Larissa Aesthetic Center 

Cabang Kudus. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang muncul dalam penelitian pada Larissa Aesthetic Center 

Cabang Kudus  antara lain. 

1) Larissa Aesthetic Center berada diposisi kelima dengan capaian hanya 

2,6%, Top Brand Index masih dipegang oleh Natasha Skin Care dan Erha 

Clinic hal ini mengindikasikan bahwa masih perlunya peningkatan loyalitas 

pelanggan pada Larissa Aesthetic Center. 

2) Terjadi penurunan pengunjung sehingga hal tersebut diindikasikan dari 

loyalitas pelanggan Larissa Aesthetic Center juga mengalami penurunan.  
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Permasalahan tersebut menunjukkan loyalitas pelanggan belum mampu 

meningkat sesuai harapan pihak Larissa Aesthetic Center Cabang Kudus. 

Berdasarkan dua masalah tersebut maka penelitian ini ingin menjelaskan cara  

bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan Larissa Aesthetic Center Cabang 

Kudus dengan cara meningkatkan experiential marketing dan kualitas layanannya 

sehingga bisa dimulculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1.3.1. Apakah variabel experiential marketing berpengaruh positif terhadap 

loyalitas pelanggan pada pada Larissa Aesthetic Center Cabang Kudus? 

1.3.2. Apakah variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap 

loyalitas pelanggan pada pada Larissa Aesthetic Center Cabang Kudus? 

1.3.3. Apakah variabel experiential marketing dan kualitas pelayanan 

berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan pada Larissa Aesthetic 

Center Cabang Kudus? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1.4.1. Menganalisis pengaruh variabel experiential marketing terhadap 

loyalitas pelanggan pada Larissa Aesthetic Center Cabang Kudus. 

1.4.2. Menganalisis pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan pada Larissa Aesthetic Center Cabang Kudus. 

1.4.3. Menganalisis variabel experiential marketing dan kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas pelanggan pada Larissa Aesthetic Center Cabang 

Kudus. 
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1.5. Kegunaan Penelitian  

1.5.1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif 

bagi Larissa Aesthetic Center Cabang Kudus khususnya berkaitan 

dengan bagaimana meningkatkan experiential marketing dan kualitas 

pelayanan. 

1.5.2. Sebagai dasar acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian lebih 

lanjut dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dengan 

experiential marketing dan kualitas pelayanan pengaruhnya terhadap 

loyalitas pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


