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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Merawat dan memperindah tubuh akhir-akhir ini telah menjadi salah satu 

faktor penting dalam mencapai psycho-physical well-being. Saat ini moto “ look 

good and feel nice” menjadi moto yang diyakini oleh banyak orang karena 

seseorang ingin memiliki penampilan yang baik untuk menunjang rasa percaya 

dirinya, tanpa mengenal jenis kelamin, usia, status ekonomi maupun status sosial 

dari orang tersebut (Vaccaro, 2010). Kebutuhan konsumen untuk merasa nyaman 

dan bahagia dengan penampilannya dinilai semakin meningkat (Baudrillard, 

1976) dan menciptakan seseorang mencari informasi mengenai jasa maupun 

produk yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas gambaran dirinya 

yang mana memberikan dampak pada keseimbangan psikologinya. 

Indonesia memiliki jumlah populasi terbesar keempat di dunia, dengan 

jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 265 juta jiwa dan diperkirakan pada 

tahun 2020 akan mencapai 271 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019). 

Mengacu pada jumlah penduduk Indonesia yang kian meningkat setiap tahunnya, 

membuat Indonesia menjadi salah satu target pasar dengan peluang yang besar, 

terutama bagi industri kecantikan yang saat ini kian marak diminati baik oleh 

wanita maupun pria. Saat ini Indonesia menempati posisi ketiga pasar industri 

kecantikan terbesar di Asia.  
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Di Indonesia, industri kosmetik mengalami kenaikan 20% atau empat kali 

lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 yang mana menggambarkan 

bahwa masyarakat Indonesia saat ini mulai memperhatikan penampilan dan 

perawatan tubuhnya. Hal ini menunjukkan peluang bisnis yang bila digarap 

dengan efektif dapat memberikan sumbangsih pada pertumbuhan di sektor 

industri jasa, khususnya pada bidang estetika.  

Menurut Yosanova Savitry (Kemenperindo, 2018), bahwa industri 

kecantikan di Indonesia akan terus berkembang, dengan angka pertumbuhan dua 

digit, sedangkan di dunia hanya 2 negara yang dapat mencapai angka 

pertumbuhan sebanyak dua digit, yaitu Indonesia dan Mesir, yang kurang lebih 

sekitar 16%.  

Begitu pula dengan Industri klinik kecantikan yang setiap tahun terus 

mengalami peningkatan, dikarenakan perawatan estetika di klinik kecantikan telah 

menjadi lifestyle dan juga kebutuhan bagi masyarakat modern saat ini, dimana 

tren merawat penampilan tidak hanya terbatas pada orang tua saja, tetapi juga 

sangat diminati oleh generasi milenial. Menurut dr. Lanny Juniarti (Kompas, 

2018), tren perawatan kecantikan non-bedah terus meningkat dalam 4 tahun 

terakhir, dengan kisaran peningkatan sebesar 15%. Hal ini dipicu karena 

perkembangan teknologi dan tren sosial media yang berimbas pada meningkatnya 

awareness masyarakat akan penampilan dirinya  

Berdasarkan data dari ZAP Beauty Index 2018 melalui survei terhadap 

17.889 wanita Indonesia konsumen industri kecantikan, terdapat peningkatan 

sebesar 5,5% untuk minat melakukan perawatan kecantikan, dibandingkan 5 
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tahun lalu yang hanya mencapai angka 1,7%. Selain itu, digambarkan juga 

mengenai pengeluaran rata-rata pengeluaran perempuan milenial dan Generasi X 

di Indonesia untuk melakukan perawatan kecantikan.  

 

 
Gambar 1.1 Pengeluaran Bulanan Wanita Milenial dan Generasi X 

Sumber: ZAP Beauty Index (2018) 
 

Gambar di atas  menjelaskan perempuan milenial dan Generasi X di 

Indonesia menghabiskan setidaknya Rp 1 juta- Rp 2,999 juta untuk perawatan 

kecantikan. Sementara kisaran pengeluaran perempuan milenial untuk produk 

kecantikan adalah Rp 600.000 – Rp 999.000, dan Generasi X antara Rp 1 juta– Rp 

2,999 juta.  

Maraknya permintaan dan awareness masyarakat untuk merawat 

penampilannya membuat bisnis klinik kecantikan menjadi peluang bisnis yang 

menarik dan semakin diminati, sehingga saat ini bisnis klinik kecantikan semakin 
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menjamur, terutama di kota-kota besar. Dr. Danu Mahandaru SpBP-RE selaku 

direktur dari The Clinic Beautylosophy berpendapat untuk menghadapi persaingan 

yang kian ketat, agar sebuah klinik kecantikan tersebut dapat semakin maju dan 

bertahan lama dalam industri kecantikan, maka klinik tersebut harus terus 

berinovasi dan memahami kebutuhan pelanggan (Kompas, 2018) 

Klinik-klinik kecantikan yang telah beroperasi di Indonesia menawarkan 

jenis perawatan yang bervariasi, mulai dari perawatan Invasive seperti injeksi 

botox filler dan mesotherapy, prosedur tanam benang, hingga prosedur bedah 

plastik. Untuk perawatan non-invasive dapat berupa facial baik manual maupun 

dengan alat, skincare sebagai home treatment, ataupun perawatan menggunakan 

teknologi canggih menggunakan peralatan seperti laser, Intense Pulsed Light 

(IPL), PDT Lamp, radio frequency, dan High Intensity Focused Ultrasound 

(HIFU), dan peralatan canggih lainnya yang sangat beragam di dunia kecantikan. 

Adapun strategi yang digunakan oleh tiap klinik kecantikan untuk menjaring dan 

mempertahankan pelanggannya bervariasi, mulai dari menyempurnakan servis 

melalui upgrade alat dan skill, memberikan penawaran promo menarik, hingga 

melakukan promosi menarik di berbagai event dan media sosial. 

Menurut data dari Kementrian Keuangan Indonesia (Kemenkeu,2018), 

lebih dari 50 juta masyarakat Indonesia merupakan golongan menengah atas dan 

120 juta masyarakat Indonesia lainnya merupakan kelas menengah harapan, yang 

mana tidak lagi miskin dan akan menjadi kelas menengah yang lebih mapan. 

Melihat besarnya segmen pasar menengah yang cukup besar serta peluang dalam 
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bisnis klinik kecantikan, maka PT Avona Beauty Indonesia mendirikan klinik 

kecantikan Avona, yang bertempat di Ruko Sudirman Park, Jakarta Pusat.  

Klinik Avona hadir untuk mewujudkan mimpi bahwa layanan treatment 

estetik yang selalu ditakuti oleh masyarakat karena stigma mahal, dihadirkan 

dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan tanpa harus mengorbankan 

kualitas servis dari treatment itu sendiri dan juga dikemas secara inovatif. Klinik 

Avona sendiri merupakan pendatang baru di industri klinik estetik saat ini, yang 

mana Klinik Avona telah berdiri selama 6 bulan. Klinik Avona sendiri 

menyediakan treatment invasive non surgical dan non-invasive, dengan peralatan 

yang cukup update dengan tren teknologi di bidang kecantikan saat ini, sehingga 

dalam segi variasi treatment dari Klinik Avona cukup lengkap dan juga dengan 

harga yang sangat ekonomis.  

Klinik Avona sendiri saat ini memiliki 1 cabang utama, dengan jumlah 

staf 16 orang, yang terdiri dari 2 dokter estetik, 2 perawat, 6 beautician, 2 kasir, 1 

clinic manager, 2 office boy, dan 1 admin. Klinik Avona beroperasi dari hari 

Senin sampai Minggu, dari pukul 10.00 – 21.00. Jumlah pelanggan yang datang 

ke Klinik Avona bervariasi, dengan kisaran 20-40 orang per hari, dengan 

persentase 70% pelanggan perempuan dan 30 % pelanggan laki-laki, dengan 

mayoritas berprofesi sebagai karyawan dan pelajar di area Jakarta Pusat – Jakarta 

Timur.30 % pelanggan Klinik Avona datang karena mendapatkan informasi dari 

media sosial, 32 % pelanggan Klinik Avona datang karena direfer oleh orang 

terdekat, 26 % pelanggan Klinik Avona datang karena mendapatkan kupon diskon 

dari aplikasi, dan 12 % sisanya datang karena konvensional marketing. 
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Mengacu pada persentase detail dari pelanggan klinik Avona, dapat 

disimpulkan bahwa penyumbang pelanggan terbanyak bagi Klinik Avona berasal 

dari media sosial baik Facebook dan Instagram yang mana juga merupakan 

platform untuk promosi dan menyebarkan Electronic Words of Mouth (E-WOM).  

Fenomena yang pertama dapat dilihat dari engagement dengan followers 

di media sosial, yang mana dapat dibandingkan jumlah followers dan angka 

capaian engagement rate dari Klinik Avona masih sangat rendah bila 

dibandingkan dengan engagement rate dari Klinik Instabeauty dan Klinik 

Dermapro yang merupakan 2 klinik estetik yang telah lebih dahulu berkecimpung 

di dunia estetik dan mengambil segmen pasar menengah, dan berlokasi di Jakarta 

Pusat. Hal ini tergambar pada tabel perbandingan capaian followers dan 

engagement rate yang diinformasikan oleh SocialBlade. 

Tabel 1.1  Perbandingan Engagement Rate dan Followers Trend Antara Klinik Avona, 
Klinik Instabeauty, dan Klinik Dermapro 

Nama 
Instagram  @Avona.aesthetic.jakarta @Instabeautycenter @klinikdermaprojakarta 

Followers  2684 43.031 202688 
Engagement 

Rate 0,05% 0,10% 0,27% 

Daily 
Followers +9 +57 +79 

 

Sumber: Data diambil dari https://socialblade.com per tanggal 24 Oktober 2019. 

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari 

jumlah followers dan Engagement Rate (ER) Klinik Avona yang hanya mencapai 

angka 2.684 followers dengan ER 0,05%, Klinik Instabeauty sebanyak 43.031 

followers dengan ER 0,10%, dan Klinik Dermapro sebanyak 202.688 dengan ER 

0,27%. Engagement rate yang tinggi menandakan bahwa interaksi antara 

followers dengan konten yang ditayangkan di media sosial tersebut berlangsung 
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dengan baik dan menarik bagi followers dari account tersebut, interaksi dapat 

berupa komentar, share, maupun like yang diberikan oleh followers untuk account 

tersebut.  

Fenomena berikutnya yang dihadapi oleh Klinik Avona adalah angka 

capaian re-visit rate dalam 4 bulan terakhir yang mana masih belum memenuhi 

re-visit rate yang seharusnya dicapai jika dibandingkan dengan jumlah pelanggan 

yang datang untuk melakukan treatment setiap bulannya. 

Tabel 1.2 Tabel Data Kunjungan dan Re-visit Pelanggan Klinik Avona  
Periode Juni – September 2019 

Bulan  Visit rate Re-visit Rate Expected Re-visit rate 

Juni  636 478 597 

Juli 679 547 636 

Agustus 697 601 679 

September 721 613 697 

Sumber: Data Visit Pelanggan Klinik Avona 

Dari Tabel di atas  dapat disimpulkan bahwa re-visit rate dari Klinik 

Avona belum mencapai expected re-visit rate yang ingin dicapai. Re-visit rate 

merupakan indikator kepuasan pelanggan terhadap servis dan outcome yang 

diberikan oleh Klinik Avona. Jangka waktu yang disarankan oleh dokter untuk 

melakukan treatment ulangan adalah 28 – 30 hari, sesuai dengan skin turnover 

rate dari manusia. Sehingga penilaian re-visit rate dari Klinik Avona 

menunjukkan terdapat kisaran 84-119 pelanggan yang tidak berkunjung kembali 

setelah melakukan perawatan di Klinik Avona, yang kemungkinan besar 

disebabkan karena ketidak-puasan pelanggan terhadap klinik Avona. 

Dari kedua fenomena tersebut, maka dilakukan penelitian untuk menguji 

faktor-faktor yang berpengaruh pada kepuasan pelanggan dari Klinik Avona serta 
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melihat dampaknya pada positive e-WOM dan re-visit intention dari pelanggan 

Klinik Avona, dengan memodifikasi model penelitian yang dilakukan oleh Wu et 

al., (2016) mengenai Behavioral Intentions, Patients Satisfaction, Perceived 

Value, Patient Trust and Experiential Quality for Medical Tourists di Mainland 

China, yang mana bagi medical tourists faktor yang berpengaruh pada patient 

trust adalah environment quality, diikuti oleh faktor lainnya yaitu interaction 

quality, administration quality, dan perceived enjoyment. yang kemudian 

dihubungkan dengan model penelitian dari Luo et al., (2018), yang berjudul 

Cognitive appraisal of incident handling, affects, and post-adoption behaviors: A 

test of affective events theory, yang mempelajari mengenai 3 (tiga) tindakan 

afektif dari konsumen yang telah mendapatkan pelayanan, jika konsumen 

mencapai satisfaction dari service dapat dinilai dari indikator penggunaan ulang 

(continuous usage intention), keinginan untuk merekomendasikan hal yang baik 

(recommendation) dan jika tidak mencapai satisfaction dari service maka dapat 

dinilai dari keluhan terhadap layanan (complaint).  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai 

faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada kepuasan pelanggan Klinik Estetik 

Avona dan hasil yang diharapkan adalah re-visit rate yang meningkat serta positif 

e-WOM mengenai klinik Avona. Karena itu, dibuat rumusan masalah penelitian 

dalam bentuk pertanyaan penelitian (research question) sebagai berikut:   

1. Apakah interaction quality memiliki pengaruh positif terhadap patient 

satisfaction? 
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2. Apakah Medical activity memiliki pengaruh positif terhadap patient 

satisfaction? 

3. Apakah outcome quality memiliki pengaruh positif terhadap patient 

satisfaction? 

4. Apakah administration quality memiliki pengaruh positif terhadap 

patient satisfaction? 

5. Apakah perceived value memiliki pengaruh positif terhadap patient 

satisfaction? 

6. Apakah servicescape memiliki pengaruh positif terhadap patient 

satisfaction? 

7. Apakah patient satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap patient 

positive e-WOM? 

8. Apakah patient satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap patient 

re-visit intention? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan fenomena dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh positif dari interaction quality terhadap 

patient satisfaction. 

2. Untuk menguji pengaruh positif dari medical activity terhadap patient 

satisfaction. 

3. Untuk menguji pengaruh positif dari outcome quality terhadap patient 

satisfaction. 
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4. Untuk menguji pengaruh positif dari administration quality positif 

terhadap patient satisfaction. 

5. Untuk menguji pengaruh positif dari perceived value terhadap patient 

satisfaction. 

6. Untuk menguji pengaruh positif dari servicescape terhadap patient 

satisfaction. 

7. Untuk menguji pengaruh positif dari patient satisfaction terhadap 

patient positive e-WOM. 

8. Untuk menguji pengaruh positif dari patient satisfaction terhadap 

patient re-visit intention. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis 

maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini dijabarkan sebagai 

berikut: 

 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dengan model 

penelitian yang memodifikasi variabel aspek interaction quality, medical activity, 

outcome quality, administration quality, perceived value, servicescape, patient 

satisfaction, positive e-WOM, dan patient re-visit intention di Industri Medical 

Aesthetic. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan untuk para penyedia layanan medical aesthetic 

dalam meningkatkan mutu pelayanan dan juga strategi marketing dari layanan 

medical aesthetic dengan memperhatikan faktor-faktor yang berperan terhadap 

kepuasan pasien . 

1.5 Batasan Penelitian  

Penelitian hanya dilakukan terbatas pada variabel yang ada dalam model 

penelitian, dengan populasi hanya dari pelanggan Klinik Estetik Avona, dan 

pengambilan data diambil hanya pada bulan Oktober – November 2019. 

1.6 Sistimatika Penulisan  

Berikut ini adalah penjabaran dari urutan penulisan penelitian ini:  

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang dari penelitian, 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat secara akademis dan praktis, serta sistematika penulisan 

dalam penulisan tesis. 

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dibahas secara detail mengenai variabel yang akan 

diteliti, serta teori-teori dasar yang menjadi landasan bagi 

penelitian ini. Variabel yang dibahas dalam bab ini antara lain: 

interaction quality, medical actiity, outcome quality, 

administration quality, perceived value, servicescape, patient 
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satisfaction, positive e-WOM, dan patient re-visit intention. Selain 

itu juga dibahas penelitian terdahulu yang menjadi latar belakang 

modifikasi model penelitian ini.  

 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dibahas mengenai obyek penelitian, unit analisis, 

tipe penelitian, operasional variabel penelitian, populasi, metode 

penarikan sampel, model penelitian, penentuan jumlah sampel lalu 

metode pengumpulan data, metode analisis data secara statistik 

deskriptif dan statistik inferensial yang mencakup outer model dan 

inner model serta hasil uji instrumen penelitian. 

 

BAB IV:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini dibahas mengenai hasil dari penelitian yang yang 

mencakup karakteristik responden, deskripsi dari variabel 

penelitian, analisa data penelitian yang berbentuk outer model dan 

inner model, serta pembahasan penelitian. 

 

BAB V:  KESIMPULAN 

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan, implikasi manajerial serta keterbatasan dan saran untuk 

penelitian selanjutnya.  


