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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring kemajuan peradaban manusia dari waktu ke waktu, berkembang juga 

cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya akan barang maupun 

jasa. Dahulu manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginananya dengan cara 

melalui tukar menukar barang kebutuhan antar satu sama lain atas dasar 

kesepakatan bersama. Kemudian mengembangkan penggunaan alat tukar yang 

disepakati bersama dalam suatu masyarakat  dan membuat pasar sebagai tempat 

tukar menukar kebutuhan tersebut dalam rangka saling memenuhi kebutuhan dan 

keinginan manusia.  

Pertukaran barang dan jasa pada umumnya saat ini pada umumnya disebut 

perdagangan. Peradabaan manusia yang maju dan berkembang, telah mendorong 

cara perdagangan barang dan jasa terus berkembang dari tradisional menjadi 

modern. Bahkan saat ini perdagangan modern kian kompleks, yang salah satunya 

adalah  perdagangan eceran atau retail yang semakin berkembang pesat.  Saat ini 

masyarakat dimanjakan dengan banyaknya pusat perbelanjaan modern retail yang 

mudah dijangkau bahkan dekat dengan tempat tinggal, dan hal ini terjadi di 

seluruh dunia termasuk di Indonesia.  

Lembaga Konsultan A.T  Karney (2017) menyatakan bahwa negara yang 

masuk 10 besar pasar ritel dalam Global Ritel Development Index (GRDI), yaitu 

India, Tiongkok, Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab, Vietnam, Maroko, Indonesia, 

Peru dan Colombia.  Indonesia berada di posisi ke 8 dari 30 negara berkembang di 

seluruh dunia yang mencapai skor 55,9, sedangkan India berada diposisi pertama 

dengan skor sebesar 71,7 berhasil menggeser negara Tiongkok sebesar 70,4 yang 

disebabkan oleh investasi asing meningkat, pertumbuhan ekonomi dan pangsa 

pasar berpeluang besar, sepeti terlihat dalam tabel berikut. 
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Grafik 1.1 

10 Besar Pasar Ritel dalam Global Ritel Development Index (GRDI) 

Sumber : A. T Karney (2017). 

 

Grafik di atas juga menunjukkan bahwa Indonesia cukup menjanjikan bagi 

pasar retail dan akan terus berkembang sesuai pertumbuhan ekonomi nasional. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi pasar ritel terbesar 

di Asia Tenggara,  tingkat penjualan ritel tahun 2016 dari penjualan mencapai US 

$ 245  milyar, yang akan ditransaksikan secara digital mencapai US $ 5,29 miliar 

atau 2,2% dari total (Emarketer, 2016). Pada perdagangan retail, masyarakat dapat 

bebas memilih gerai mana saja yang akan dikunjungi sesuai dengan 

kebutuhannya, perubahan gaya hidup masyarakat, yang semakin praktis, cepat, 

dan mengutamakan kenyamanan serta keamanan. Sebagian masyarakat juga lebih 

senang berbelanja ke pasar modern daripada pergi ke pasar tradisional, karena 

pasar modern memiliki keunggulan dibanding pasar tradisional. Hal itu dapat 

terlihat dalam  hal penjualan ritel nasional, baik pasar modern, dan pasar 

tradisional.  



3 
 

Sebagai contoh pada  semester I tahun 2016 – 2017, Nielsen  retail audit 

dalam PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk, menyatakan bahwa pasar tradisional  

2,9%, minimarket sebesar 7%, super/hyper sebesar 0,04 %, pasar modern sebesar 

4,8% dan secara pasar nasional mencapai 3,7% ( PT. Sumber Alfaria Trijaya 

Tbk, 2018).  Hal ini memperlihatkan bahwa pasar retail mini market dan modern 

lebih tinggi dari pasar tradisional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.2 

 Penjualan Ritel Semester I (2016 - 2017) 

Sumber : PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, (2018). 
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Grafik 1.3 

 Proporsi Pasar Ritel di Indonesia 2015 – 2017 

Sumber : Nielsen Shopper Trends, Indonesia Consumer Update (2017) 

 

Memperhatikan grafik data di atas dapat disimpulkan bahwa perdagangan 

ritel saat ini sedang  berkembang dan terus meningkat,  khususnya pada pasar 

mini market. Mini market merupakan salah satu saluran distribusi perdagangan 

barang retail secara langsung kepada konsumen. Kegiatan bisnis ritel bertujuan 

untuk menjual produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginannya serta setiap melakukan kegiatan bisnis tanpa saluran 

distribusi akan sulit bagi konsumen untuk memperoleh barang ataupun jasa 

(Alma, 2016).  Sehingga barang tersebut dapat tersalurkan kepada konsumen atau 

pengecer walaupun produsen dapat menyalurkannya secara langsung kepada 

konsumen atau pengecer. Beberapa contoh perusahaan minimarket dan modern 

yang di Indonesia ada dalam daftar tabel sebagai berikut. 
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Tabel 1.1 

 Jumlah Toko Jaringan Ritel 

 
Sumber : Nielsen Shopper Trends, Indonesia Consumer Update (2017) 

Sedangkan jumlah gerai Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Cianjur per 

September 2018 : 

1. Alfamart = 153 gerai 

2. Indomaret = 73 gerai 

Perusahaan ritel memiliki proses mata rantai pasokan atau jalur distribusi 

antara produsen ke konsumen terakhir sehubungan dengan barang yang akan di 

jual kepada konsumen.  Pembuatan suatu produk harus melalui beberapa tahapan, 

di mulai dari bahan pokok yang akan di produksi oleh produsen dikirim ke 

distributor, kemudian dari distributor melakukan pengemasan produk dan terakhir 

produk siap jual kepada konsumen atau pengecer. Melalui ritel ini, salah satu 

bentuk bisnis yang menjual barang dan jasa pelayanan yang sudah diberi nilai 

tambah untuk memenuhi kebutuhan individu, keluarga ataupun kelompok, 
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terutama barang yang dijual secara langsung kepada konsumen. Produk yang 

dijual kepada konsumen berbentuk produk eceran, bukan produk yang berbentuk 

kartonan/grosiran dan kebanyakan barang yang dijual kepada konsumen adalah 

barang rumah tangga termasuk bahan pokok. Sehingga, sebagai konsumen akhir 

dapat menggunakan dan menikmati manfaat dari suatu barang.  

Perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang industri ritel untuk terus 

bertahan dan berkembang, maka mereka menentukan strategi–strategi pemasaran 

yang dapat diterapkan untuk usaha ritel, misalnya bauran eceran (Retailing Mix). 

Retailing Mix memiliki peran dalam penentuan strategi pemasaran termasuk 

upaya pengelolaan yang berhubungan dengan sumber daya, pemasaran, keuangan 

serta operasional (Utami, 2017).  Perusahaan ritel terus berupaya meningkatkan 

atau memenuhi kebutuhan konsumen melalui produk yang berkualitas, harga 

terjangkau atau mencoba berbeda harga dengan pesaing, kenyamanan saat 

berbelanja, pelayanan yang cepat tanggap atau prima, serta banyak program 

promosi yang menarik. Hal ini bertujuan untuk memikat atau membuat konsumen 

tertarik pada produk yang dijual oleh pengecer. Sehingga, dapat mendorong 

peningkatkan belanja atau pembelian ulang mendatangkan keuntungan bagi 

perusahaan.  

Bauran eceran terdiri dari 6 (enam) sub variabel yaitu bauran produk 

(Product Assortment), harga (Price), lokasi (Place), promosi (Promotion),  

Layanan toko (Store Service) dan suasana toko (Store Atmosphere).  Kombinasi 

ini sebagai proses upaya menarik perhatian konsumen dan berhubungan dengan 

tujuan untuk meningkatkan nilai produk yang ditawarkan terhadap konsumen, 

sehingga menciptakan kepuasan konsumen, keuntungan bagi perusahaan dan citra 

atas produk yang dibeli. Levy dan Weitz (2004) menyatakan bahwa apabila 

perusahaan ingin menciptakan kepuasan konsumen maka harus menerapkan 

konsep bauran eceran secara konsisten atau tetap. 

Kepuasan pelanggan atau customer satisfaction dipercaya sebagai salah satu 

faktor sukses suatu usaha, maka banyak studi yang dilakukan untuk mengukur 

tingkat kepuasan konsumen. Sejauh mana penerimaan kualitas suatu produk 

terhadap  ekspektasi konsumen. Apabila  kualitas produk melebihi harapan 
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konsumen maka konsumen akan marasa puas, akan tetapi bila berada di bawah 

harapan konsumen maka konsumen tidak puas (Kotler, 2009). Tentu saja dengan 

konsumen yang merasa puas, maka diharapkan konsumen akan datang kembali 

untuk melakukan pembelian sehingga akan tercipta loyalitas pelanggan. 

Tjiptono (1998:24), menjelaskan bahwa terciptanya kepuasan pelanggan 

dapat bermanfaat bagi terciptanya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan 

pelanggan, memberikan dasar yang baik untuk pembelian ulang oleh pelanggan, 

terciptanya loyalitas pelanggan, dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke 

mulut (word of mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan. 

Loyalitas pelanggan menurut Fandy Tjiptono (2000:110) adalah sebagai 

komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, pemasok, berdasarkan sikap 

yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. 

Griffin (2005:5) berpendapat bahwa konsep loyalitas pelanggan lebih 

banyak dikaitkan dengan perilaku (behavior) daripada dengan sikap. Bila 

seseorang merupakan pelanggan loyal, ia menunjukkan perilaku pembelian yang 

didefinisikan sebagai pembelian nonrandom yang diungkapkan dari waktu ke 

waktu oleh unit pengambilan keputusan. 

PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk adalah salah satu perusahaan ritel modern 

di Indonesia dengan format mini market, yang dikenal oleh masyarakat yaitu 

“Alfamart”. CEO Alfamart  yaitu, Bapak Hans Prawira menjelaskan bahwa, 

total jumlah toko Alfamart hingga akhir Desember 2017 mencapai 13.477 unit di 

seluruh Indonesia. Berbagai kegiatan dan program Alfamart memang sengaja 

dirancang khusus untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia. 

Selain itu Alfamart telah berkomitmen untuk menjadi “Alfamart Sahabat 

Indonesia”, mitra belanja anda satu-satunya. Alfamart dengan berbagai 

layanan  yang akan memanjakan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Semua produk yang ditawarkan Alfamart selalu terjangkau 

harganya. Alfamart Indonesia memiliki kartu Ponta Alfamart sebagai kartu 

keanggotaan yang akan memberikan fasilitas lebih ketika berbelanja di Alfamart, 

selain itu konsumen juga bisa bergabung dengan berinvestasi di Alfamart. Melalui 

Program CSR Alfamart, minimarket berslogan “Belanja Puas Harga Pas” ini 
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selalu menggalakkan budaya memberi untuk orang-orang yang membutuhkan.  

Lokasi Alfamart yang umumnya terletak di area yang mudah dijangkau oleh 

konsumen, dekat dengan pemukiman, dekat transportasi umum, dan tersedia area 

parkir yang cukup luas. Sehingga berbagai macam keinginan dan kebutuhan 

konsumen yang beragam, dapat dipenuhi oleh Alfamart. 

Namun demikian, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk juga mengalami masalah 

tersendiri yang perlu diteliti. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tanggal 

31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta 

laporan auditor independen, menyatakan “Laba Usaha”  tahun 2016 sebesar 

1.272.180 (dalam Jutaan Rupiah) sedangkan pada tahun 2017 hanya sebesar 

1.036.957 (dalam Jutaan Rupiah), Kemudian “Laba Tahun Berjalan” tahun 2016 

sebesar 553.835 (dalam Jutaan Rupiah) sedangkan pada tahun 2017 hanya sebesar 

257.735 (dalam Jutaan Rupiah). 

Hasil laporan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan laba 

yang didapatkan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Jika hal ini dibiarkan, tentu saja 

akan terus merugikan perusahaan. Maka hal itu  perlu diteliti lebih lanjut, 

sehingga dapat dipastikan penyebab turunnya laba perusahaan, apakah hal ini 

berkaitan dengan strategi penjualan atau marketing yang dijalankan ?  Untuk itu  

peneliti  menyusun  judul tesis sebagai berikut : PENGARUH  BAURAN 

PRODUK  DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN SERTA 

DAMPAKNYA PADA LOYALITAS PELANGGAN (Studi Kasus Pada Mini 

Market Alfamart Cipetir Haurwangi). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, bahwa ada masalah yaitu 

penurunan laba.  Masalah ini untuk sementara diduga karena belum baiknya 

strategi marketing, menurunnya loyalitas konsumen yang dipengaruhi oleh 

produk, harga, dan kepuasan konsumen. Maka,  muncul pertanyaan-pertanyaan 

yang harus dijawab dalam penelitian ini,  adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Bauran Produk berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan pada 

Alfamart ? 



9 
 

2. Apakah Harga berpengaruh  terhadap Kepuasan Pelanggan pada Alfamart ? 

3. Apakah Bauran Produk berpengaruh terhadap Loyalitas pada Alfamart ? 

4. Apakah Harga berpengaruh terhadap Loyalitas pada Alfamart ? 

5. Apakah Kepuasan Pelanggan berpengaruh terhadap Loyalitas pada Alfamart ? 

6. Apakah Bauran Produk dan Harga berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan 

serta dampaknya terhadap Loyalitas pada Alfamart ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian  di atas,  maka tujuan 

penelitian yang disusun ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis, sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui pengaruh Bauran Produk terhadap Kepuasan Pelanggan pada 

Alfamart 

2. Mengetahui pengaruh Harga terhadap Kepuasan Pelanggan pada Alfamart 

3. Mengetahui pengaruh Bauran Produk terhadap Loyalitas pada Alfamart 

4. Mengetahui pengaruh  Harga terhadap Loyalitas pada Alfamart 

5. Mengetahui pengaruh Kepuasan pelanggan  terhadap Loyalitas pada Alfamart 

6. Mengetahui pengaruh Bauran Produk dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan 

serta dampaknya terhadap Loyalitas pada Alfamart 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu manajemen ritel 

modern yang berhubungan dengan perilaku konsumen yang mengarah 

pada terciptanya loyalitas pelanggan. Sehingga pihak perusahaan dapat 

membuat strategi apa saja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan ataupun 

keinginan para konsumen atau calon konsumen. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Instansi  

Sebagai bahan masukan dan membantu perusahaan khususnya ritel 

dalam memperbaiki atau menentukan strategi memasarkan produk yang 

dihasilkan dengan lebih baik. 

b. Bagi Penulis 

Sebagai langkah awal bagi peneliti untuk media pengaplikasian atau 

menerapkan ilmu berupa teori – teori di bidang pemasaran yang didapat 

di bangku kuliah, terutama berkaitan dengan masalah yang menjadi 

obyek penelitian dan penerapan di lapangan serta menambah wawasan 

ilmu pengetahuan dari pengalaman pada bidang manajemen pemasaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


