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ABSTRACT - Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui tingkat Repetitive Buying di Alex’s Salon 
Embong Kenongo dengan menggunakan bantuan alat 
ukur Service Quality, Customer Relationship 
Management dan Customer Satisfaction. Alex’s Salon 
Embong Kenongo Surabaya merupakan sebuah 
perusahaan jasa yang bergerak di bidang salon yang 
menggunakan variabel Service Quality dan Customer 
Relationship Management untuk memuaskan para 
pelanggan. Elemen – elemen inilah yang turut berperan 
didalam menentukan Repetitive Buying terhadap Alex’s 
Salon Embong Kenongo Surabaya. 

Teknik analisa yang digunakan didalam 
penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode regresi 
linear berganda untuk mengetahui pengaruh Service 
Quality, Customer Relationship Management, dan 
Customer Satisfaction secara serempak terhadap 
Repetitive Buying di Alex’s Salon Embong Kenongo 
Surabaya dan untuk mengetahui variabel manakah 
yang paling berpengaruh dalam meningkatkan 
Repetitive Buying di Alex’s Salon Embong Kenongo 
Surabaya. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 
Customer Satisfaction dipengaruhi oleh dua variabel 
yaitu Customer Relationship Management dengan 
koefisien regresi sebesar 0.400 dan Service Quality 
dengan koefisien regresi sebesar 0.390. Sedangkan 
Customer Satisfaction mempengaruhi tingkat 
Repetitive Buying dengan koefisien regresi sebesar 
0.600. 
 
Kata kunci :  Service Quality, Customer Relationship 
Management, Customer Satisfaction, dan Repetitive 
Buying. 

I. INTRODUCTION AND SIGNIFICANT 
CONTRIBUTION OF THE STUDY 

Di era globalisasi tahun 2011 ini, kepedulian 
masyarakat terhadap gaya hidup semakin meningkat. 
Hal ini menyebabkan semakin berkembangnya industri 
jasa kecantikan rambut atau yang lebih dikenal dengan 
istilah salon. Pertumbuhan salon di Indonesia 
menunjukkan iklim yang positif terhadap 
perkembangan industri jasa kecantikan rambut. Pada 
tahun 2009, diperkirakan pertumbuhan usaha di bidang 
jasa kecantikan di Indonesia dapat mencapai hingga 
25% tiap tahunnya (Salon Indonesia, 2009). 

Dinamika gaya hidup (life style) masyarakat 
Surabaya sudah mulai mengikuti ibukota Indonesia 
yaitu Jakarta. Di lain sisi, wanita adalah pasar yang 
senantiasa berkembang karena wanita selalu 
memperhatikan kecantikan. Tidak dapat dipungkiri jika 
jasa kecantikan salon identik dengan wanita, dan pada 
kenyataannya salon lebih didominasi oleh pelanggan 
wanita (Salon Indonesia, 2009). Ini menunjukkan 
bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan wanita 
terutama kecantikan dapat selalu mendatangkan 
keuntungan (http://www.entrepreneurmuda.com). 
Bisnis kecantikan tidak akan pernah berhenti karena 
permintaan pasar yang terus berkembang. Besarnya 
keuntungan yang dapat diperoleh dari bisnis kecantikan 
menyebabkan semakin banyaknya pelaku bisnis yang 
bergelut di dalamnya. Banyak pemodal menjalankan 
bisnis kecantikan, karena menjanjikan dan minat pasar 
akan jasa kecantikan makin tinggi (Kotler, 2009). 

Salah satu bisnis kecantikan yang berkembang 
dengan pesat di Surabaya adalah jasa salon (Indo Pos, 
12 November 2008). Prospek bisnis salon makin cerah 
oleh karena permintaan pasar yang makin pesat. Hal ini 
dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah salon yang 
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bervariasi dari salon professional hingga salon 
sederhana. 

Salah satu salon di Surabaya yang dapat 
mempertahankan keberadaannya di tengah ketatnya 
persaingan yaitu Alex’s Salon. Alex’s Salon 
merupakan salah satu salon ternama di Surabaya yang 
dapat menunjukkan konsistensinya dalam 
mempertahankan konsumen. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 
Apakah Service Quality, Customer Relationship 
Management, dan Customer Satisfaction berpengaruh 
positif terhadap Repetitive Buying di Alex’s Salon 
Surabaya? 

Minat beli ulang pada dasarnya adalah perilaku 
pelanggan dimana pelanggan merespons positif 
terhadap kualitas pelayanan suatu perusahaan dan 
berniat melakukan kunjungan kembali atau 
mengkonsumsi kembali produk perusahaan tersebut 
(Cronin & Taylor, 1992). 

Kepuasan merupakan sebuah fungsi persepsi 
terhadap suatu produk atau jasa dan pengharapannya 
terhadap performance produk atau jasa tersebut. Kotler 
(2006) menyebutkan bahwa “Satisfaction is a person’s 
feelings of pleasure or disappointment resulting from 
comparing a product’s perceived performance (or 
outcome) in relation to his or her expectations.” 

Howard dan Sheth (1999) memperlihatkan 
adanya variabel tanggapan (response variabel) yaitu 
keputusan untuk membeli, dimana konsumen yang 
puas akan melakukan konsumsi ulang pada waktu yang 
akan datang dan memberitahukan orang lain atas 
kinerja produk atau jasa yang dirasakannya. 
H1 : Customer Satisfaction berpengaruh positif 
terhadap Repetitive Buying. 
 Kotler (1997) mengemukakan bahwa “The 
quality that a consumer perceives in a service is a 
function of the magnitude and direction of the gap 
between expected service and perceived service.” 
Kualitas layanan merupakan suatu bentuk penilaian 
konsumen terhadap tingkat layanan yang diterima 
(perceived services) dengan tingkat layanan yang 
diharapkan (expected service). 
 Menurut Kotler (2009) antara kualitas 
pelayanan dengan kepuasan pelanggan dan 
memperkirakan bahwa kepuasan pelanggan 
keseluruhan menjadi positif dan substansial ketika 
konsumen merasakan kualitas pelayanan yang tinggi, 
penyampaian pelayanan yang dirasakan pelayanan 
yang tinggi, penyampaian pelayanan yang dirasakan 
sama atau lebih baik dari yang diharapkan. 
H2 : Service Quality berpengaruh positif terhadap 
Customer Satisfaction. 

Kotler (2003) mengemukakan bahwa 
Customer Relationship Management mendukung suatu 
perusahaan untuk menyediakan pelayanan kepada 
pelanggan secara real time dengan menjalin hubungan 
dengan tiap pelanggan yang berharga melalui 
penggunaan informasi tentang pelanggan. Berdasarkan 
apa yang diketahui dari pelanggan, perusahaan dapat 

membuat variasi penawaran, pelayanan, program, 
pesan, dan media. 

Customer Relationship Management adalah 
suatu proses keseluruhan untuk membangun dan 
memelihara hubungan dengan konsumen dengan cara 
menyampaikan nilai superior untuk meningkatkan 
kepuasan konsumen (Kotler & Armstrong, 2006). 
H3 : Customer Relationship Management 

berpengaruh positif terhadap Customer 
Satisfaction. 

II. RESEARCH METHOD 
Penelitian ini tergolong dalam riset konklusif. 

Data primer yang dicari adalah data mengenai 
responden yang melakukan repetitive buying di Alex’s 
Salon serta pengaruh service quality, customer 
relationship management, dan customer satisfaction 
terhadap repetitive buying di Alex’s Salon yang 
diperoleh melalui penyebaran kuesioner. pada 
penelitian ini yang dipergunakan adalah purposive 
sampling (Nasution, 2000). Ciri-ciri spesifik yang 
digunakan dalam penelitian adalah konsumen yang 
berumur 18-40 dan datang ke Alex’s Salon selama 
enam bulan terakhir. 

III. RESULTS 
 

Hasil penelitian dapat terlihat di Gambar 1 dan Tabel 1. 
 

 
Gambar 1 Full Structural Equation Model  

Sumber: dari pemrosesan data dengan program Amos 
16.0. 
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repetitive buying di Alex’s Salon dipengaruhi oleh 
service quality, customer relationship management, 
dan customer satisfaction. Hal ini ditunjukkan melalui 
diterimanya hipotesis yang diajukan dalam penelitian 
ini melalui nilai CR yang lebih besar dari 2 untuk 
masing-masing hipotesis. 
 Variabel customer satisfaction dipengaruhi oleh 
varibel service quality dan variabel customer 
relationship management, dengan pengaruh terbesar 
adalah varibel customer relationship management. Hal 
ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0.400, 
Service quality juga memiliki pengaruh terhadap 
customer satisfaction yang tidak berbeda jauh dengan 
customer relationship management. Hal ini 
ditunjukkan melalui koefisien regresi sebesar 0.390. 
Sedang Customer satisfaction berpengaruh secara 
positif terhadap repetitive buying konsumen Alex’s 
Salon, dengan koefisien regresi sebesar 0.600. Hal ini 
menjelaskan walaupun ada faktor lain yang 
mempengaruhi repetitive buying, tetapi customer 
satisfaction merupakan variabel penting yang harus 
ditingkatkan. 

Customer relationship management memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap customer 
satisfaction. Customer relationship management perlu 
ditingkatkan untuk meningkatkan customer satisfaction 
yang akan meningkatkan repetitive buying di Alex’s 
Salon. Berdasar indikator-indikator yang dipergunakan 
untuk variabel customer relationship management 
dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa koefisien 
lambda loading terbesar dimiliki oleh indikator 
pelayanan yang baik (0.641), program yang ada di 
Alex’s Salon (0.602), Alex’s Salon menggunakan 
berbagai media untuk menjalin hubungan yang lebih 
erat kepada pelanggan (0.462), adanya feedback dari 
Alex’s Salon (0.443), dan penawaran variasi yang 
menarik pada pelanggan (0.421). 

Variabel service quality juga tidak kalah 
penting dalam meningkatkan customer satisfaction di 
Alex’s Salon. Customer satisfaction yang meningkat 
akan berpengaruh positif terhadap repetitive buying di 
Alex’s Salon. Berdasar indikator-indikator yang 
dipergunakan untuk variabel service quality dalam 
penelitian ini, diperoleh hasil bahwa koefisien lambda 
loading terbesar dimiliki oleh indikator adanya 
karyawan yang cepat dalam melayani konsumen 
(0.805), karyawan yang mampu melayani konsumen 
dengan tepat (0.778), adanya meja kursi di Alex’s 
Salon yang nyaman (0.661), udara ruangan yang sejuk 
(0.638), Karyawan yang mampu berkomunikasi dengan 
jelas dan dimengerti oleh pelanggan (0.624), adanya 
karyawan yang memahami kebutuhan konsumen 
(0.605), suasana ruangan yang nyaman (0.587), adanya 
karyawan yang bekerja secara professional (0.575), 
adanya karyawan yang ramah tamah (0.571), adanya 
karyawan yang dapat bertanggungjawab dari awal 
hingga akhir (0.507), dan karyawan yang memilik 
sopan santun (0.482). 

Repetitive buying dipengaruhi oleh variabel 
customer satisfaction. Indikator  yang paling 

berpengaruh dapat dilihat dari koesisien lambda 
loading terbesar yaitu Alex’s Salon yang dapat 
memenuhi harapan pelanggan sebelum pembelian 
sudah dapat membuat pelanggan merasa puas (0.663), 
pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan 
oleh Alex’s Salon (0.473), dan harapan pelanggan yang 
dipenuhi oleh Alex’s Salon (0.413). 

Pelanggan yang melakukan frekuensi 
pembelian berulang-ulang di Alex’s Salon dapat 
meningkatkan repetitive buying. Hal ini dapat dilihat 
dari koefisien lambda loading sebesar 0.819. Selain 
frekuensi pembelian berulang-ulang, rekomendasi 
positif kepada orang lain juga akan meningkatkan 
repetitive buying di Alex’s Salon. Hal ini dapat dilihat 
dari koefisien lambda loading sebesar 0.573. Selain itu 
indikator yang dapat berpengaruh untuk meningkatkan 
pembelian ulang adalah memiliki komitmen untuk 
menggunakan produk baru yang ditawarkan konsumen. 
Hal ini dapat dilihat dari koefisien lambda loading 
sebesar 0.544. 

 

IV. CONCLUSION  
Penulisan ini disusun sebagai usaha untuk 

melakukan pengujian terhadap faktor-faktor service 
quality, customer relationship management, dan 
customer satisfaction terhadap repetitive buying di 
Alex’s Salon Surabaya. Sesuai uraian pada bab I telah 
dikemukakan adanya research problem yang 
mendasari penelitian ini yakni masih banyak faktor-
faktor yang mempengaruhi repetitive buying pada 
konsumen Alex’s Salon Surabaya. 

Melalui telaah pustaka yang dilakukan maka 
diperoleh dukungan yang signifikan bahwa service 
quality dan customer relationship management dapat 
meningkatkan customer satisfaction yang secara 
langsung mempengaruhi repetitive buying secara 
positif. Dengan demikian variabel-variabel tersebut 
merupakan jawaban atas masalah penelitian ini yaitu 
apakah Service Quality, Customer Relationship 
Management, dan Customer Satisfaction berpengaruh 
positif terhadap Repetitive Buying di Alex’s Salon 
Surabaya. 

Penelitian ini memberikan bukti yang 
signifikan bahwa bila service quality dan customer 
relationship management di Alex’s Salon meningkat, 
maka customer satisfaction juga meningkat. 
Peningkatan pada customer satisfaction akan 
berpengaruh secara positif terhadap repetitive buying di 
Alex’s Salon Surabaya. 

Customer relationship management 
merupakan elemen yang penting dalam meningkatkan 
customer satisfaction. Kepuasan pelanggan 
dipengaruhi oleh hubungan yang baik dengan 
pelanggan, sehingga dengan adanya penawaran yang 
beragam, program yang menarik, dan layanan yang 
baik akan menungkatkan hubungan dengan pelanggan. 
Pelanggan akan memberikan informasi mengenai 
keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi, 
sehingga Alex’s Salon dapat memenuhi harapan 



Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 1 No. 1, Desember 2012 

 

76 
 

pelanggan tersebut dan akan menciptakan kepuasan 
pelanggan. 

Service quality juga merupakan elemen 
penting kepuasan konsumen di Alex’s Salon. Dengan 
adanya service quality yang baik maka konsumen akan 
merasa puas karena Alex’s Salon memenuhi harapan. 
Untuk itu kualitas pelayanan baik dari sisi sumber daya 
manusia maupun sarana prasana di Alex’s Salon lebih 
ditingkatkan. Misalnya  dengan memberikan training 
terus menerus kepada karyawan sehingga karyawan 
dapat melebihi harapan pelanggan, menambah fasilitas 
dan interior yang lebih menarik, dan menciptakan 
atmosfer salon yang nyaman. 

Customer satisfaction merupakan hal yang 
penting dan mendasar dalam meningkatkan repetitive 
buying. Karena customer satisfaction ini yang 
menyebabkan konsumen melakukan pembelian ulang 
di Alex’s Salon. Untuk itu Alex’s Salon harus berusaha 
untuk dapat meningkatkan customer satisfaction 
dengan memenuhi harapan pelanggan. Misalnya 
dengan menyediakan layanan jasa kecantikan dengan 
lengkap sehingga dapat memenuhi harapan pelanggan 
sebelum pembelian dan menyediakan layanan yang 
tidak ada di salon-salon lainnya. Hal ini akan 
menciptakan kepuasan pelanggan yang akan 
mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau 
kesetiaan yang berlanjut. 
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