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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, perkembangan bisnis dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

semakin berkembang dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sehingga banyak 

pelaku usaha yang melihat peluang tersebut kemudian membuat usaha dalam industri 

perdagangan salah satunya yaitu bisnis ritel. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 

Industri ini merupakan sektor kedua terbesar dalam hal penyerapan tenaga kerja di 

Indonesia, yaitu menyerap sebesar 25,81 juta orang pada Februari 2014, di bawah 

sektor pertanian yang mampu menyerap 40,83 juta orang pada Februari 2014. 

Dalam periode enam tahun terakhir, dari tahun 2007–2012, jumlah gerai ritel 

modern di Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 17,57% per tahun. Pada tahun 

2007, jumlah usaha ritel di Indonesia masih sebanyak 10.365 gerai, kemudian pada 

tahun 2011 mencapai 18.152 gerai tersebar di hampir seluruh kota di 

Indonesia. Pertumbuhan jumlah gerai tersebut tentu saja diikuti dengan pertumbuhan 

penjualan. Menurut Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo), pertumbuhan 

bisnis ritel di Indonesia antara 10%–15% per tahun. Penjualan ritel pada tahun 2006 

masih sebesar Rp49 triliun, dan melesat hingga mencapai Rp120 triliun pada tahun 

2011. Sedangkan pada tahun 2012, pertumbuhan ritel diperkirakan masih sama, yaitu 

10%–15%, atau mencapai Rp138 triliun. Jumlah pendapatan terbesar merupakan 
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kontribusi dari hipermarket, kemudian disusul oleh minimarket dan supermarket. 

(sumber:http://www.marketing.co.id/brand-switching-analysis-dalam-industri-ritel-

modern/)  

Persaingan bisnis ritel tidak hanya terjadi di kota besar seperti Jakarta dan 

Bandung saja, tetapi juga berkembang di kota kecil salah satunya di kota Cianjur. Di 

Cianjur terdapat beberapa ritel modern, yaitu Hypermart, Toserba Yogya, Toserba 

Tiara, Toserba Selamat, Ramayana, dan ritel modern lainnya. Salah satu ritel yang 

cukup dikenal di Cianjur adalah Toserba Selamat yang bergerak dalam bidang 

perdagangan yang menjual bahan pokok dan barang kebutuhan sehari-hari dengan 

slogan “Toko Pribumi” dan “The Moslem Family”. Toserba Selamat memiliki 

beberapa gerai di Cianjur, Cipanas dan di Kota Sukabumi. Strategi yang dilakukan 

oleh Toserba Selamat salah satunya dengan pemberian diskon harga, promo produk, 

dan strategi citra merek dan kualitas jasa.  

Citra merek merupakan hal penting bagi perusahaan, karena citra merek bisa 

menjadi salah satu daya tarik untuk konsumen karena citra merek sebagai reputasi 

dari sebuah perusahaan yang kemudian bisa menjadi pedoman bagi konsumen untuk 

menggunakan suatu produk. Citra merek yang baik dapat membangun citra 

perusahaan yang positif. Manfaat dari citra merek yang baik adalah perusahaan bisa 

mengembangkan produk dengan memanfaatkan citra positif yang telah terbentuk. Hal 

yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana mempertahankan dan meningkatkan 

citra merek yang sudah positif.  

http://www.marketing.co.id/brand-switching-analysis-dalam-industri-ritel-modern/
http://www.marketing.co.id/brand-switching-analysis-dalam-industri-ritel-modern/
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Kualitas produk berkaitan dengan bagaimana perusahaan menawarkan produk 

yang memiliki nilai lebih sehingga berbeda dengan produk yang dimiliki pesaing. 

Kualitas produk terdiri dari kualitas barang dan kualitas jasa. Kualitas jasa 

berhubungan dengan pelayanan yang diberikan perusahaan kepada konsumen. Jika 

pelayanan yang diberikan perusahaan dapat melebihi harapan konsumen, maka 

konsumen akan merasa puas, begitu juga sebaliknya jika perusahaan memberikan 

pelayanan dibawah harapan konsumen, maka konsumen akan merasa kecewa. Karena 

jika konsumen sudah puas, maka akan berpengaruh terhadap niat beli ulang seperti 

yang dikemukakan oleh Yulianti et al (2014) yang dikutip dari Solvang (2007). 

Persaingan yang dilakukan oleh Toserba Selamat adalah melalui strategi citra 

merek dan kualitas jasa agar terjadi niat beli ulang oleh konsumen. Salah satu gerai 

Toserba Selamat Cianjur cabang Jl. Siliwangi dijadikan objek penelitian berdasarkan 

pra riset yang dilakukan penulis terdapat fenomena sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Perbandingan Harga Toserba Selamat Jalan Siliwangi dan 

Toserba Tiara Jalan Siti Jenab 

No Produk 
Harga 

Toserba Selamat Toserba Tiara 

1 Shampo Dove Damage 160ml  Rp               18,300   Rp           17,450  

2 Susu Dancow 5+ 400 gr Rp               44,000   Rp           43,175  

3 Sabun Cair Citra 220ml Rp                 9,500   Rp             9,450  

4 Minyak Goreng Filma 2liter Rp               28,000   Rp           26,975  

5 Gulaku Premium 1kg  Rp               14,500   Rp           12,425  

6 Pepsodent Herbal 190gr Rp               18,000   Rp           17,425  

7 Permen Relaxa 135gr Rp                 5,200   Rp             4,900  

8 Rinso Anti Noda 700gr  Rp               12,900   Rp           12,075  

9 Indomie Kari Ayam Rp                 2,000   Rp             1,800  

10 Aqua 600ml Rp                 1,800   Rp             1,750  

  

Sumber: Hasil Survei Pribadi, tanggal 16-08-2014. 

 Dari Tabel 1.1 yaitu tabel perbandingan harga, dapat disimpulkan bahwa 

harga dari sepuluh item yang dijadikan sampel oleh penulis memiliki harga yang 

sedikit lebih mahal dibandingan dengan pesaingnya yang memiliki harga sedikit lebih 

murah. Namun menetapkan harga murah tidak menjamin bahwa konsumen akan 

melakukan niat beli ulang. Dapat dilihat pada tabel perbandingan pengunjung 

Toserba Selamat dan Toserba Tiara sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 Perbandingan Pengunjung Toserba Selamat Jalan Siliwangi 

dan Toserba Tiara Jalan Siti Jenab 

Hari Tanggal Jam 

Kunjungan Konsumen 

Toserba Selamat 

Toserba 

Tiara 

Sabtu 16-08-14 ± 15.
00

-18.
00

 127 110 

Minggu 17-08-14 ± 15.
00

-18.
00

 119 93 

Senin  18-08-14 ± 15.
00

-18.
00

 97 89 

Selasa 19-08-14 ± 15.
00

-18.
00

 109 99 

Rabu 20-08-14 ± 15.
00

-18.
00

 106 87 

Kamis  21-08-14 ± 15.
00

-18.
00

 115 102 

Jumat 22-08-14 ± 15.
00

-18.
00

 113 103 

Total Kunjungan Konsumen 786 683 

  

Sumber: Hasil Survei Pribadi 

 Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa pengunjung lebih banyak datang ke Toserba 

Selamat daripada ke Toserba Tiara. Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 merupakan hasil survei 

pribadi pada dua toserba di Cianjur, yaitu Toserba Selamat Jalan Siliwangi nomor 56 

yang memilik jarak ±2,5 km ke Toserba Tiara Jalan Siti Jenab nomor 8-9.  

Dari Tabel 1.1 dan 1.2 diatas, terdapat fenomena yang terjadi yaitu  walaupun 

harga produk di Toserba Selamat lebih mahal, namun pengunjung lebih banyak 

datang ke Toserba Selamat daripada ke Toserba Tiara yang memiliki harga lebih 

murah dengan jenis produk yang sama. Ternyata dengan strategi harga lebih murah 

tidak berpengaruh terhadap niat beli ulang konsumen. Hal tersebut berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi (2013) yang menyatakan bahwa harga 

berpengaruh terhadap minat beli ulang.  
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Kemungkinan hal tersebut terjadi karena citra merek dan kualitas jasa 

perusahaan seperti penelitian yang dilakukan Andriadi dan Untarini (2013) yang 

berpendapat bahwa citra merek dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap niat beli 

ulang. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul penelitian : “PENGARUH CITRA MEREK DAN KUALITAS JASA 

TERHADAP NIAT BELI ULANG KONSUMEN PADA TOSERBA SELAMAT 

CIANJUR CABANG JALAN SILIWANGI”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penelitian dan untuk 

memberi batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka dirumuskan 

beberapa rumusan masalah yaitu :  

1. Bagaimanakah citra merek Toserba Selamat Cianjur cabang Jalan 

Siliwangi ? 

2. Bagaimanakah kualitas jasa Toserba Selamat Cianjur cabang Jalan 

Siliwangi ? 

3. Bagaimanakah niat beli ulang konsumen Toserba Selamat Cianjur cabang 

Jalan Siliwangi ? 

4. Apakah citra merek berpengaruh terhadap niat beli ulang konsumen 

Toserba Selamat Cianjur cabang Jalan Siliwangi ? 
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5. Apakah kualitas jasa berpengaruh terhadap niat beli ulang konsumen 

Toserba Selamat Cianjur cabang Jalan Siliwangi ? 

6. Apakah citra merek dan kualitas jasa berpengaruh terhadap niat beli ulang 

konsumen Toserba Selamat Cianjur cabang Jalan Siliwangi secara 

simultan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis citra merek Toserba Selamat Cianjur cabang Jalan 

Siliwangi. 

2. Untuk menganalisis kualitas produk Toserba Selamat Cianjur cabang 

Jalan Siliwangi 

3. Untuk menganalisis niat beli ulang konsumen Toserba Selamat Cianjur 

cabang Jalan Siliwangi. 

4. Untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap niat beli ulang 

konsumen Toserba Selamat Cianjur cabang Jalan Siliwangi. 

5. Untuk menganalisis pengaruh kualitas jasa terhadap niat beli ulang 

konsumen Toserba Selamat Cianjur cabang Jalan Siliwangi 

6. Untuk menganalisis pengaruh citra merek dan kualitas jasa terhadap niat 

beli ulang konsumen Toserba Selamat Cianjur cabang Jalan Siliwangi 

secara simultan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang terkait, 

yakni : 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan khususnya pada 

bidang manajemen pemasaran serta sebagai syarat untuk menempuh tugas 

akhir pada program studi Manajemen S1 Universitas Widyatama. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan bahan evaluasi 

bagi perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan citra merek dan 

kualitas jasa perusahaan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan menjadi tambahan pengetahuan dibidang manajemen 

pemasaran khususnya citra merek dan kualitas jasa terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 


