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ABSTRAK 

 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan jasa 

model Haywood Farmer terhadap kepuasan pelanggan Sanno Salon. Kualitas pelayanan 

model Haywood Farmer yaitu physical facilities and processes, people’s behaviour, dan 

professional judgment. Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dan 

diperoleh sampel sebanyak 78 responden. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil koefisien determinasi R
2
 

menunjukkan bahwa variabel physical facilities and processes, people’s behaviour, dan 

professional judgment terhadap kepuasan pelanggan adalah 23,7% dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain sebesar 76,3% seperti produk, harga, dan promosi. 

Secara simultan physical facilities and processes, people’s behaviour, dan professional 

judgment berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Secara 

parsial physical facilities and processes berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan, secara parsial people’s behaviour dan professional judgment 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan.  

 

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan Jasa, Physical Facilities and Processes, People’s 

Behaviour, Professional Judgment dan Kepuasan Pelanggan. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Di dalam zaman modern ini persaingan usaha bisnis terus mengalami 

perkembangan, bahkan banyak usaha bisnis terutama dalam bidang jasa yang 

bermunculan, usaha bisnis dalam bidang jasa yang bermunculan salah satunya adalah 

penyedia jasa salon. Perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi, membuat semua 

orang ingin mengikuti kecenderungan mengikuti zaman ini yaitu dengan cara 

memperhatikan penampilan. Saat ini memperhatikan penampilan menjadi kebutuhan 

sehari-hari. Sehingga banyak usaha bisnis penyedia jasa yang menawarkan jasa untuk 

memperhatikan penampilan seperti usaha salon kecantikan. 

Pakar Kecantikan Indonesia Rudy Hadisuwarno menjelaskan jika dunia 

kecantikan kini bukan lagi berkaitan dengan lifestyle namun sudah menjadi entitas 

bisnis. Bahkan, bisnis ini mampu menyerap banyak tenaga kerja profesional. Apalagi, 

saat ini bisnis kecantikan tidak hanya hadir di hotel bintang, ruko ternama dan pusat 

perbelanjaan saja akan tetapi bisnis salon sekarang sudah menyebar hingga di pasar 
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tradisional, ruang tamu rumahan, dan garasi. Kondisi ini dapat membuktikan bahwa 

bisnis kecantikan sudah sangat pesat perkembangannya (Mitrainvestor.co.id, 20 Mei 

2015). 

Bisnis kecantikan yang sudah menyebar hingga di pasar tradisional, ruang tamu 

rumahan, dan garasi serta yang mengembangkan usaha salon dengan skala rumahan 

salah satunya adalah Sanno Salon. Bisnis jasa Sanno Salon dikembangkan dengan 

konsep memaksimalkan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggan. Ini 

memperlihatkan bahwa persaingan bisnis dalam penyedia jasa khususnya salon semakin 

ketat, sehingga menyebabkan para pemilik salon harus bersaing dan berlomba untuk 

dapat mampu memenuhi kebutuhan pelanggan agar dapat memuaskan para pelanggan. 

Secara umum, kepuasan (satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa yang 

timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (hasil) terhadap 

ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. 

Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan aka puas. Jika kinerja melebihi 

ekspektasi, pelanggan akan sangat puas atau senang (Kotler dan Keller, 2009:139). 

Menurut Lovelock dan Wright (2007) dalam Putri dan Nurcaya (2013) kualitas 

pelayanan jasa merupakan evaluasi kognitif jangka panjang pelanggan terhadap 

penyerahan jasa suatu perusahaan. Pada umumnya pelayanan yang diberikan 

perusahaan akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang sangat 

tinggi pula. 

Haywood-Farmer (1988) dalam Seth dan Deshmukh (2004) menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan jasa memiliki tiga karakteristik utama yaitu : (1) physical facilities 

and processes; (2) people’s behaviour; (3) professional judgment. 

Penelitian yang dilakukan oleh Noviana (2013) dengan judul “Pengaruh 

Marketing Mix terhadap Kepuasan Konsumen Hotel Amaris Surabaya”. Dari hasil 

penelitian bahwa variabel physical evidence, people, and  process secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu Customer Satisfaction 

(Y) di Hotel Amaris Surabaya. Secara parsial masing-masing variabel tersebut memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Customer Satisaction (Y) di Hotel Amaris Surabaya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yarimoglu (2014) dengan judul “A Review on 

Dimensions of Service Quality Models” hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas 
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layanan physical environment, people, and process sangat mempengaruhi persepsi 

pelanggan bagaimana perusahaan memberikan jasa.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Elat et al., (2014) dengan judul 

“Bauran Pemasaran Jasa terhadap Kepuasan Konsumen di Hello Tours and Travel 

Manado”  hasil penelitian menunjukan bahwa  secara simultan people, process, physical 

evidence berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, secara parsial process, 

physical evidence berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, sedangkan secara 

parsial people tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

 Adanya inkonsistensi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya terhadap 

hubungan antara pelayanan kualitas jasa dan kepuasan pelanggan, membuat penulis 

merasa tertarik untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kualitas 

pelayanan jasa Model Haywood Farmer dan kepuasan pelanggan. 

 

2. REVIEW LITERATUR 

2.1  Kualitas Pelayanan 

Haywood-Farmer (1988) dalam Seth dan Deshmukh (2004) menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan jasa memiliki tiga karakteristik utama yaitu : (1) physical facilities 

and processes; (2) people’s behaviour; (3) professional judgment. 

Physical facilities and  processes berarti bahwa pelayanan pada dasarnya bersifat 

bukti fisik dan proses. Physical facilities and processes meliputi layout tempat, lokasi, 

luas, keterandalan fasilitas, alur proses, kapasitas yang seimbang dan dekorasi tempat. 

People’s behaviour berarti adanya penyedia layanan jasa atau orang-orang yang 

terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses layanan itu sendiri. 

People’s behaviour meliputi waktu yang tepat, kecakapan dalam komunikasi (verbal, 

non verbal), kesopan santunan, keramahan, sikap, nada suara, pakaian, dan penyelesaian 

masalah. 

Professional judgment berarti bahwa kualitas jasa meliputi penilaian profesional 

baik secara internal maupun eksternal. Penilaian profesional meliputi melakukan 

diagnose, kompetensi, nasihat, inovasi, kejujuran, petunjuk, kerahasiaan, bijaksana, 

kelenturan, dan pengetahuan. 
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2.2  Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan mencerminkan penilaian seseorang tentang kinerja produk anggapannya 

(hasil) dalam kaitannya dengan ekspektasi (Kotler dan Keller, 2009:14). Pelanggan 

mengalami berbagai tingkat kepuasan atau ketidakpuasan setelah mengalami masing-

masing jasa sesuai dengan sejauh mana harapan mereka terpenuhi atau terlampaui. 

Karena kepuasan adalah keadaan emosional, reaksi paska pembelian, mereka dapat 

berupa kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan, netralitas, kegembiraan, atau 

kesenangan (Lovelock dan Wright, 2007:102). 

 

2.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan 

Kualitas berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan 

dorongan khusus bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan relasi saling 

menguntungkan dalam jangka panjang dengan perusahaan. Ikatan emosional semacam 

ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan dan 

kebutuhan spesifik pelanggan. pada gilirannya, perusahaan dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan, dimana perusahaan memaksimumkan atau meniadakan 

pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan (Tjiptono dan Candra, 2007:115). 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian berpengaruh signifikan antara lain penelitian yang 

dilakukan oleh Noviana (2013), Gultom et al., (2014), Yarimoglu (2014), Elat et al., 

(2014), Tanjaya et al., (2015), Sari (2015), dan penelitian  berpengaruh tidak signifikan 

antara lain penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2013), Wowor (2013), Cahyono 

(2013), Fathimah (2013). 

 

2.5 Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan review literatur diatas terbentuk model analisis  sebagai berikut: 
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Gambar 1. Model Analisis 

Dengan demikian dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Physical facilities and processes berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

H2  : People’s behaviour berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

H3 : Professional judgment berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

H4  : Physical facilities and processes, people’s behaviour, professional judgment 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

 

3.  METODE PENELITIAN 

3.1 Unit Analisis 

Penulis melakukan penelitian mengenai hubungan kualitas pelayanan jasa 

terhadap kepuasan pelanggan di Sanno Salon, maka unit analisisnya adalah pelanggan. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang mengunjungi Sanno 

Salon dalam waktu 1 bulan yaitu pada bulan November 2016. Diperoleh data dari usaha 

jasa Sanno Salon bahwa total pelanggan tercatat ada 365 pelanggan. Sampel dalam 
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penelitian ini adalah pelanggan Sanno Salon pada bulan November 2016 yang 

berjumlah 78 responden. 

 

4. TEMUAN-TEMUAN  

4.1 Rata-Rata, Standar Deviasi dan Korelasi Antar Variabel 

4.1.1 Rata-Rata, Standar Deviasi 

 

Tabel 1. Rata-Rata dan Standar Deviasi 

Variabel N Mean Standar Deviasi 

Physical Facilities and Processes (X1) 78 24,60 2,96 

People’s Behaviour (X2) 78 25,95 2,69 

Professional Judgment (X3) 78 21,44 2,21 

Kepuasan Pelanggan (Y) 78 21,15 2,33 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer 2016 

 

 Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukan rata-rata dan standar deviasi variabel-

variabel yang diteliti. Variabel physical facilities and processes (X1) memiliki rata-rata 

sebesar 24,60 dengan standar deviasi sebesar 2,96, variabel people’s behaviour (X2) 

memiliki rata-rata sebesar 25,95 dengan standar deviasi sebesar 2,69, variabel 

professional judgment (X3) memiliki rata-rata sebesar 21,44 dengan standar deviasi 2,21 

dan kepuasan pelanggan (Y) memiliki rata-rata sebesar 21,15 dengan standar deviasi 

2,33.  
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4.1.2  Korelasi Antar Variabel 

Tabel 2. Correlations 

 Physical 

Facilities 

and 

processes 

People's 

Behaviour 

Professional 

Judgment 

Kepuasan 

Pelanggan 

Physical 

Facilities 

and 

processes 

Pearson 

Correlation 

1 .452
**

 .508
**

 .414
**

 

Sig. (2-

tailed) 

 .000 .000 .000 

N 78 78 78 78 

People's 

Behaviour 

Pearson 

Correlation 

.452
**

 1 .595
**

 .401
**

 

Sig. (2-

tailed) 

.000  .000 .000 

N 78 78 78 78 

Professional 

Judgment 

Pearson 

Correlation 

.508
**

 .595
**

 1 .380
**

 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000  .001 

N 78 78 78 78 

Kepuasan 

Pelanggan 

Pearson 

Correlation 

.414
**

 .401
**

 .380
**

 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .001  

N 78 78 78 78 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Output perhitungan besar koefisien korelasi physical facilities and processes (X1) 

adalah 0,414 mempunyai hubungan positif dan sig. (2-tailed)  bernilai 0,000 < 0,05, 

dengan demikian hal ini menunjukan bahwa physical facilities and processes 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Output perhitungan besar koefisien korelasi people’s behaviour (X2) adalah 0,401 

mempunyai hubungan positif dan sig. (2-tailed)  bernilai 0,000 < 0,05, dengan 

demikian hal ini menunjukan bahwa people’s behaviour memiliki hubungan yang 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

3. Output perhitungan besar koefisien korelasi professional judgmentt (X3) adalah 

0,380 mempunyai hubungan positif dan sig. (2-tailed)  bernilai 0,001 < 0,05, dengan 
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demikian hal ini menunjukan bahwa professional judgment memiliki hubungan 

yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

 

4.2  Pengujian Hipotesis 

4.2.1 Uji F (Simultan) 

Tabel 3 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 99.308 3 33.103 7.683 .000
b
 

Residual 318.846 74 4.309   

Total 418.154 77    

 

Berdasarkan tabel 3 hasil uji anova menunjukan bahwa nilai F hitung sebesar 

7,683 dengan tingkat probabilitas signifikan pada level 0,000. Berdasarkan kriteria 

bahwa tingkat probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka nilai hipotesis ini 

menunjukan bahwa kualitas pelayanan jasa (X) memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y). Maka hipotesis yang diajukan adalah H1 

diterima yang menyatakan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara physical 

facilities and processes (X1), people’s behaviour (X2), professional judgment (X3) 

terhadap kepuasan pelanggan (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel 

bebas physical facilities and processes (X1), people’s behaviour (X2), professional 

judgment (X3) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan.  

 

4.2.2 Uji T (Parsial) 

Tabel 4 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 8.657 2.664  3.249 .002 

Physical Facilities and 

processes 
.201 .095 .255 2.111 .038 

People's Behaviour .183 .112 .212 1.638 .106 

Professional Judgment .131 .141 .124 .926 .357 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 
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Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukan bahwa nilai koefisien regresi untuk 

variabel physical facilities and processes (b1) adalah 0,201 dengan kolom sig. terdapat 

angka 0,038, koefisien regresi people’s behaviour (b2) adalah 0,183 dengan kolom sig. 

terdapat angka 0,106, dan koefisien regresi  professional judgment (b3) adalah 0,131 

dengan kolom sig. terdapat angka 0,357.  

Hasil ini menunjukan bahwa secara parsial variabel physical facilities and 

processes (X1) dengan angka probabilitas signifikansi 0,038 < 0,05, maka untuk 

variabel physical facilities and processes (X1) H1 diterima dan H0 ditolak, sedangkan 

secara parsial people’s behaviour (X2) dengan  angka probabilitas signifikansi 0,106 > 

0,05, maka untuk variabel people’s behaviour (X2) H2 ditolak dan H0 diterima, dan 

secara parsial professional judgment (X3) dengan angka probabilitas signifikansi 0,357 

> 0,05, maka untuk variabel professional judgment (X3) H3 ditolak dan H0 diterima. 

 

4.2.3 Koefisien Determinasi 

Tabel 5 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .487
a
 .237 .207 2.076 

 

Besarnya Koefisien determinasi adalah : 

Kd = R
2
 x 100% 

    = 0,237 x 100% 

  = 23,7% 

Berdasarkan tabel 5 besarnya koefisien determinasi adalah 23,7% artinya 

perubahan-perubahan pada variabel kepuasan pelanggan dapat dijelaskan sebesar 23,7% 

yang dipengaruhi oleh variabel kualitas pelayanan jasa (physical facilities and 

processes, people’s behaviour, dan professional judgment). Sedangkan sisanya sebesar 

76,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini yaitu 

variabel product, price, dan promotion. 
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5. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

physical facilities and processes berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan, people’s behaviour dan professional judgment berpengaruh positif namun 

tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan, secara simultan hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa physical facilities and processes, people’s behaviour, dan 

professional judgment berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
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