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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan dan kemajuan bisnis saat ini menjadi salah satu 

peluang yang cukup mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. 

Banyaknya peluang bisnis menjadi salah satu sarana pilihan bagi 

masyarakat untuk mencoba dan mengembangkan minat bisnisnya. Dari 

sekian banyaknya bidang bisnis yang ada di tengah masyarakat, bisnis 

ritel termasuk pada salah satu bidang bisnis yang memiliki peluang yang 

sangat besar dalam memperoleh keuntungan. Bisnis ritel merupakan 

suatu bisnis yang fokus pada penjualan barang secara eceran pada 

berbagai format seperti kios, pasar tradisonal, department store, butik 

dan lain-lain. 

 Usaha ritel ini memiliki peranan penting di dalam perekonomian 

karena tanpa perusahaan ritel, suatu barang dari produsen tidak akan 

sampai ke tangan pelanggan. Dalam skala yang lebih besar untuk 

perusahaan ritel yang memiliki format supermarket dan department store 

ini memiliki beberapa strategi dasar untuk memajukan perusahaannya, 

yang kemudian akan dikembangkan menjadi suatu sistem yang bertujuan 

untuk meningkatkan keuntungan atau laba perusahaan yang sebanyak-

banyaknya. PT Akur Pratama (YOGYA GROUP) merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak di bidang ritel sejak tahun 1982. Seiring 

dengan perjalanan waktu dan perkembangannya, aktivitas perusahaan 

dan cabang pun semakin bertambah. Dari sekian banyaknya cabang yang 

ada saat ini, Griya Cabang Pahlawan memiliki permasalahan tersendiri 
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mengenai kualitas pelayanan terhadap pelanggannya. Rendahnya kualitas 

pelayanan terhadap pelanggan memungkinkan terjadinya penurunann 

loyalitas pelanggan untuk mempercayakan pemenuhan kebutuhannya 

terhadap suatu perusahaan ritel. Adapun salah satu faktor yang 

menyebabkan kemungkinan tersebut yaitu berdasarkan data yang tercatat 

dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terdapat penambahan 

mengenai jumlah SDM (Sumber Daya Manusia), di Griya Cabang 

Pahlawan yang dapat dilihat di tabel 1.1.  

Tabel 1.1 Jumlah SDM Griya Cabang Pahlawan Periode Tahun 2014 - Tahun 2016  

     Sumber: Griya Pahlawan (2017) 

Divisi 

Jumlah SDM 

Tahun 

2014 2015 2016 

Support       

Staff 10 13 13 

ADM 12 13 14 

Non Staff 59 69 65 

Fashion       

Staff 5 6 6 

ADM 1 1 1 

Non Staff 43 53 55 

SPG/B Stay 73 85 89 

SPG/B Mobile 20 29 39 

Supermarket       

Staff 16 17 17 

ADM 3 7 7 

Non Staff 84 114 111 

SPG/B Stay 102 107 107 

SPG/B Mobile 40 45 45 

lanjut 
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Tabel 1.1 Jumlah SDM Griya Cabang Pahlawan Periode Tahun 2014 - Tahun 2016 

     Sumber: Griya Pahlawan (2017) (lanjutan) 

Divisi 

Jumlah SDM 

Tahun 

2014 2015 2016 

Food Life       

Staff 1 2 2 

Non Staff 4 4 4 

SPG/B Stay 26 24 24 

Game Master       

SPG/B Stay 8 8 8 

Outsourcing       

Petugas Jaga Malam 2 2 2 

Kebersihan 34 39 40 

Keamanan 24 27 28 

Total 567 665 677 

 

 Adanya penambahan jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) 

disesuaikan dengan kebutuhan operasional toko, dimana pada tahun-

tahun tersebut terdapat beberapa perubahan baik penambahan atau 

pengurangan brand produk, perubahan layout area, dan sebagainya. 

Penambahan SDM di setiap tahunnya itu ternyata belum memberikan 

perbaikan yang signifikan, meskipun pada pelaksanaannya pihak 

manajemen selalu mengadakan pelatihan bagi karyawan, baik mengenai 

tugas dan tanggung jawab karyawan, product knowledge, dan 

sebagainya. Namun masih saja terdapat keluhan atas ketidakpuasan 

pelanggan akan pelayanan yang diberikan. Dari arsip yang dimiliki oleh 

bagian informasi Griya Cabang Pahlawan, complain atau keluhan 

pelanggan yang tercatat sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, 
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hampir banyak isi keluhan berkaitan dengan pelayanan, yang dapat 

dilihat secara detil pada tabel I.2.  

 Adapun complain tersebut dirasakan pelanggan atas ketidakpuasan 

akan pelayanan yang diberikan baik oleh kasir, service crew, ataupun hal 

lainnya. Seringkali pelanggan yang telah melakukan complain ke bagian 

informasi, mengutarakan complain kembali ke media sosial atau media 

cetak, sehingga kemungkinannya menjadi lebih besar untuk diketahui 

oleh banyak orang. Adanya beberapa kejadian tersebut cukup 

berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan untuk mau 

bertransaksi kembali di Griya Cabang Pahlawan. Oleh karena itu, 

berdasarkan penelitian terdahulu perlu sekali bagi suatu perusahaan 

khususnya perusahaan yang bergerak di bidang ritel untuk 

mengedepankan standar pelayanan dengan pengontrolan secara berkala 

untuk memastikan agar setiap aspek yang terlibat bisa menjalankan 

pelayanan dengan baik. Dimana, standar pelayanan merupakan salah satu 

faktor penting dalam menjaga keberlangsungan suatu perusahaan agar 

mampu bersaing dan mengembangkan usahanya. 

Tabel 1.2 Total Complain Pelanggan di Griya Cabang Pahlawan  

   Sumber: Griya Cabang Pahlawan (2017) 

Complain Pelanggan Cabang Griya Pahlawan 

Tahun Total Complain 

2014 25 

2015 29 

2016 36 

  

 Dengan adanya kesadaran akan pentingnya pelayanan, maka 

perusahaan ritel dapat merebut hati pelanggan dengan berbagai 

strateginya demi memuaskan pelanggan di tengah persaingan yang 
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semakin ketat. Dimana, saat ini dapat diketahui semakin banyak 

produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan yang menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan 

orientasi kepada pemenuhan kepuasan pelanggan sebagai tugas utama. 

Dengan hal yang demikian, maka akan tercipta pelanggan yang loyal, 

yang dimana dampak ke depannya pelanggan tersebut akan terus kembali 

untuk berbelanja ke perusahaan ritel tersebut. Oleh karena itu, 

dibutuhkan analisa mengenai persepsi pelanggan untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat loyalitas pelanggan terhadap perusahaan ritel. 

 Di samping variabel pelayanan yang mempengaruhi tingkat 

loyalitas pelanggan, terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi 

tingkat loyalitas pelanggan di Griya Cabang Pahlawan, yaitu kualitas 

produk. Berdasarkan aktivitas pengiriman dan pengadaan produk, produk 

dibagi kedalam dua kategori barang, yaitu konsinyasi dan putus. Kategori 

barang konsinyasi adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang 

memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu 

untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Sedangkan, 

kategori barang putus adalah barang-barang yang saat terjadi proses 

pembelian dianggap sudah menjadi milik perusahaan. Griya Cabang 

Pahlawan berusaha untuk memastikan pengorderan dan pengadaan stok 

produk yang memang dibutuhkan dan diminati pelanggan, mulai dari 

produk fresh, food, non food, fashion, dan sebagainya. Namun, dari 

pengadaan dan promo acara produk yang berlangsung masih ditemukan 

pelanggan yang merasa tidak puas atau tidak cocok akan produk yang 

disediakan. Contoh ketidakpuasan tersebut salah satunya terlihat dari 

adanya pelanggan yang ingin melakukan proses tukar kembali barang 

(return) yang sudah dibeli, adanya pelanggan yang melakukan 
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pembatalan produk, dan sebagainya. Sehingga hal tersebut menjadi salah 

satu faktor dimana kualitas produk dapat mempengaruhi tingkat loyalitas 

pelanggan untuk mau berbelanja kembali ke Griya Cabang Pahlawan. 

 Dalam pengukuran analisis perilaku pelanggan maka diperlukan 

suatu metode pengukuran subjektif. Dimana pengukuran ini didasarkan 

pada persepsi subjektif dari para responden atau pelanggan. Data yang 

dibutuhkan untuk metode pengukuran subjektif ini diperoleh dari 

instrumen-instrumen seperti, wawancara atau kuesioner yang berisi 

beberapa pertanyaan mengenai perilaku pelanggan saat berbelanja. 

Adapun beberapa metode pengukuran yang bisa digunakan pada 

penelitian ini, didasarkan pada peneliti terdahulu yang juga mengkaji 

tentang pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan, yang dapat dilihat pada tabel 1.3. 

Tabel 1.3 Metode Pengukuran Dari Peneliti Terdahulu 

  Sumber: Telah Diolah 

No Peneliti/Sumber Judul  Metode Hasil 

1 
Naomi Rentha Uli 

Silaban (2015) 

Pengaruh Kualitas Jasa 

dan Kepuasan 

Pelanggan Terhadap 

Loyalitas Pelanggan di 

Koperasi Simpan 

Pinjam Rentha Jaya 

Purwakarta 

Regresi 

Linier 

Berganda 

1. Kualitas Jasa 

Memberikan 

Pengaruh yang 

Signifikan 

Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan. 

lanjut 
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Tabel 1.3 Metode Pengukuran Dari Peneliti Terdahulu (lanjutan) 

  Sumber: Telah Diolah 

No Peneliti/Sumber Judul  Metode Hasil 

1 

Naomi Rentha 

Uli Silaban 

(2015) 

Pengaruh Kualitas Jasa 

dan Kepuasan Pelanggan 

Terhadap Loyalitas 

Pelanggan di Koperasi 

Simpan Pinjam Rentha 

Jaya Purwakarta 

Regresi 

Linier 

Berganda 

2. Kepuasan 

Pelanggan 

Memberikan 

Pengaruh yang 

Signifikan 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan. 

3. Kualitas Jasa 

dan Kepuasan 

Pelanggan 

Memberikan 

Pengaruh yang 

Signifikan 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan. 

2 
Risky Nurhayati 

(2011) 

Pengaruh Kualitas 

Produk dan Harga 

Terhadap Loyalitas 

Pelanggan (Studi pada 

Mahasiswa Universitas 

Pembangunan Nasional 

"Veteran" Yogyakarta 

Jurusan Ilmu 

Administrasi Angkatan 

2009 Pengguna 

Handphone Merek 

Nokia) 

Regresi 

Linier 

Berganda 

1. Kualitas Produk 

dan Harga 

Menunjukkan 

Adanya Pengaruh 

yang Simultan 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Perkembangan bisnis saat ini memiliki banyak variasinya dan salah 

satu yang memiliki peluang pasar yang cukup luas adalah bisnis usaha 

ritel modern, contohnya seperti bisnis ritel dengan format supermarket 

dan department store. Dalam perkembangannya bisnis ritel ini memiliki 

banyak kendala, salah satunya dari persaingan dengan sesama peritel lain 
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. Oleh karena itu, banyak sekali peritel yang gencar melakukan ekspansi 

pada bisnisnya untuk dapat mengungguli pesaingnya, diantaranya yaitu 

dengan melakukan pengembangan pada sistem pelayanan, persaingan 

harga, kualitas produk, dan sebagainya. 

 Dari sekian banyaknya hal yang dapat menjadi permasalahan di 

bisnis ritel dengan format supermarket dan department store ini, 

penyediaan produk dan sistem pelayanan menjadi salah satu indikator 

yang cukup penting dalam menentukan keberlangsungan hidup suatu 

bisnis ritel, karena dalam suatu sistem pelayanan biasanya sudah 

mencakup banyak hal seperti dari ketersediaan produk, standar 

pelayanan, harga yang kompetitif, lingkungan belanja yang nyaman, dan 

sebagainya. Perlu diketahui pula bahwa keuntungan bukanlah satu-

satunya tujuan utama dari sebuah bisnis, namun tujuan lain dari 

terbentuknya suatu bisnis adalah menciptakan pelanggan yang loyal.  

 Adapun cara yang bisa dilakukan oleh para pelaku bisnis ritel 

adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik sehingga pelanggan 

menjadi puas. Dimana akhirnya pelanggan tersebut akan kembali lagi 

untuk berbelanja di ritel tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

akan dilakukan pengukuran terhadap perilaku pelanggan selama 

berbelanja serta mengidentifikasi pengaruh antara kualitas produk dan 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan tersebut yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas produk Griya Cabang Pahlawan dalam 

persepsi pelanggan? 

2. Bagaimana kualitas pelayanan Griya Cabang Pahlawan dalam 

persepsi pelanggan? 
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3. Bagaimana loyalitas pelanggan Griya Cabang Pahlawan 

berpengaruh terhadap loyalitas? 

4. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? 

5. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kualitas produk Griya Cabang Pahlawan dalam 

persepsi pelanggan. 

2. Menganalisis kualitas pelayanan Griya Cabang Pahlawan dalam 

persepsi pelanggan. 

3. Menganalisis loyalitas pelanggan Griya Cabang Pahlawan 

berpengaruh terhadap loyalitas. 

4. Menganalisis kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan. 

5. Menganalisis kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Bagi pelanggan 

Manfaat yang bisa diperoleh oleh pelanggan yaitu dapat menambah 

pengetahuan serta pemahaman mengenai standar produk dan 

standar pelayanan yang diberikan perusahaan ritel bagi para 

pelanggan. 
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2. Bagi manajemen Griya Cabang Pahlawan 

Manfaat yang bisa diperoleh oleh pihak manajemen dari penelitian 

ini adalah dapat digunakan sebagai informasi tambahan khususnya 

mengenai kualitas produk dan kualitas pelayanan perusahaan 

terhadap pelanggan sehingga manajemen dapat melakukan evaluasi 

dan melakukan perancangan sistem kerja yang lebih baik.  

3. Bagi pembaca dan komunitas akademik 

Manfaat yang bisa diperoleh oleh para pembaca dan komunitas 

akademik adalah dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian sejenis. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan yang berjudul ”Pengaruh Kualitas Produk 

dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Pada 

Pelanggan Ritel Griya Cabang Pahlawan Di Kota Bandung” ini terdapat 

lima bab, dimana setiap bab nya terdiri dari beberapa subbab. Adapun 

sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat diurutkan sebagai 

berikut: 

  BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab I pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan, yang merupakan gambaran umum dari tesis 

yang dibuat. 
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BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA 

PEMIKIRAN 

Bab II merupakan landasan teori atau tinjauan pustaka, yang berisi 

tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan tesis. Teori-

teori tersebut digunakan sebagai dasar untuk  memecahkan 

permasalahan yang ada.  

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab III ini menguraikan metode penelitian yang digunakan 

untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan, jenis 

penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel yang 

digunakan, data yang digunakan, cara pengolahan, analisis data, 

dan operasionalisasi variabel penelitian. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab IV ini menguraikan hasil penelitian mengenai variabel-

variabel dan perhitungan statistik mengenai hubungan antar 

variabel serta analisis terhadap hasil penelitian tersebut. Sehingga, 

dapat diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab V Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan yang 

menjawab rumusan masalah dan saran sehingga diharapkan saran 

tersebut dapat bermanfaat bagi pihak Griya Cabang Pahlawan.  

 

 


