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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah

 Promosi penjualan telah menjadi alat penting bagi pemasar dan tingkat 

kepentingannya telah meningkat secara signifikan selama bertahun-tahun. Promosi 

konsumen dapat menjadi insentif tambahan bagi mereka untuk tetap loyal. Tujuan 

akhir dari promosi konsumen adalah memperkuat loyalitas merek, karena sebagai 

konsumen cenderung membeli suatu produk didasarkan pada kupon dan tawaran-

tawaran lainnya, maka pemberian tawaran yang menarik secara rutin akan membuat 

mereka relative loyal pada suatu merek yang di promosikan. Dari penjelasan diatas 

dapat diketahui bahwa promosi dapat menjadi strategi yang tepat untuk 

mempengaruhi pelanggan agar loyal kepada perusahaan , kualitas dan promosi dapat 

mengembangkan loyalitas merek (Dharmmesta,1999). 

 Loyalitas merek (brand loyalty) merupakan suatu ukuran keterlibatan 

pelanggan kepada sebuah merek(Peter&Olson,1999). Ukuran ini mampu memberikan 

gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek produk lain, 

terutama jika pada merek tersebut didapati adanya perubahan, baik menyangkut harga 

ataupun atribut lainya. Disamping loyalitas merek terdapat juga loyalitas pelanggan. 

Loyalitas pelanggan adalah sebuah sikap yang menjadi dorongan perilaku untuk 

melakukan pembelian produk/jasa dari suatu perusahaan yang menyertakan aspek 

perasaan didalamnya, khusunya yang membeli secara teratur dan berulang-ulang 

dengan konsistensi yang tinggi, namun tidak hanya membeli ulang suatu barang dan 

jasa, tetapi juga mempunya komitmen dan sikap yang positif terhadap perusahaan 

yang menawarkanproduk/jasatersebut. 

Seiring dengan perkembangan jaman dan ketat nya tingkat persaingan bisnis, 

loyalitas pelanggan sangat diperlukan agar bisnis tetap berjalan. Salah satu bisnis 
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yang saat ini sedang berkembang adalah bisnis usaha rumah makan. Bisnis usaha 

rumah makan semakin banyak bermunculan, para pemilik usaha rumah makan tidak 

lagi memfokuskan aktivitas pemasaran mereka semata-mata pada pencarian pembeli 

baru, namun sudah lebih kepada usaha mempertahankan dan meningkatkan kesetiaan 

pelanggan lama dengan melakukan kegiatan promosi. Dalam terminologi pemasaran 

dapat dikatakan bahwa tujuan perusahaan terkait dengan pemasaran saat ini telah 

bergeser dari akuisisi pembeli (costumer acquisition) kepada kesetiaan pelanggan 

(costumer loyalty). 

Restoran atau rumah makan adalah suatu industri atau bangunan yang  

dikelola secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada 

semua tamunya baik berupa makanan maupun minuman (Atmodjo,2005). Kabupaten 

Garut merupakan suatu wilayah yang memiliki banyak rumah makan, jumlah rumah 

makan di garut terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk yang ada di 

kota garut. Dapat kita lihat jumlah peningkatan penduduk Kabupaten Garut pada 

tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Pertambahan Penduduk 2005-2013Kabupaten Garut

Tahun
Laki-Laki

(jiwa)

Perempuan

(Jiwa)

Jml. Penduduk

(Jiwa)
Sex Ratio

Tahun 2004 1.121.283 1.082.892 2.204.175 103,55
Tahun 2005 1.139.046 1.100.045 2.239.091 103,55
Tahun 2006 1.157.252 1.117.721 2.274.974 103,54
Tahun 2007 1.174.800 1.134.973 2.309.773 103,51
Tahun 2008 1.256.176 1.200.712 2.456.888 104,6
Tahun 2009 1.370.384 1.313.351 2.683.735 104,3
Tahun 2010 1.397.756 1.339.770 2.737.526 104,3
Tahun 2011 - - - -
Tahun 2012 1.443.648 1.387.170 2.830.730 104,1
Tahun 2013 1.532.467 1.470.566 3.003.044 104,2

Detail LPP & Jumlah Penduduk 2004-2013 Kab. Garut per Kecamatan (pdf-87 kb)
Sumber : DISDUKCAPIL Kabupaten Garut 2013

http://www.garutkab.go.id/galleries/pdf_link/sosbud/laju_penduduk_perkecamatan_2012.pdf
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Berdasarkan data DISDUKCAPIL Kabupaten Garut (2013), pada tahun 2004 

jumlah penduduk di Kabupaten Garut sebesar 2,2 juta jiwa dan meningkat sampai 

akhir tahun 2013 menjadi sebesar 3 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini dapat 

menyebabkan peningkatan konsumsi masyarakat, khusus nya konsumsi pangan. Hal 

ini menunjang terbentuknya banyak restoran atau rumah makan untuk memenuhi 

konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Garut. 

Salah satu Warung Nasi Sederhana Rai Raka yang terletak di Jalan Raya 

Cibatu Garut Kp.Gunung Limbangan Kabupaten Garut ini yang dapat ditempuh dari 

Kota Garut selama 35-45 menit agar dapat sampai ke lokasi. Warung Nasi Sederhana 

Rai Raka menawarkan berbagai jenis masakan khas sunda seperti Soto 

Bandung,ayam goreng,ayam bakar dan sambal khas cibiuk, Warung nasi ini juga 

dapat menyediakan berbagai pesanan nasi dus untuk acara seminar,rapat,kegiatan-

kegiatan sekolahan,perusahaan,dll dengan harga yang terjangkau. Tempat ini kerap di 

datangi oleh anak sekolahan, guru, karyawan,dan ibu rumah tangga. dikarenakan 

lokasi warung nasi sederhana rai-raka cabang cibatu ini yang strategis berada di 

pinggiran jalan besar dan terkadang jalan ini di gunakan sebagai jalan alternatif 

pemudik yang datang dari Garut menuju Bandung dan Tasik menuju Garut atau pun 

sebalik nya.  

Di setiap perusahan yang bergerak dibidang perdagangan dan penjualan 

produk, promosi penjualan merupakan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Karena 

tidak ada perusahaan dagang atau penjualan yang tidak melakukan promosi dalam 

menjalankan aktifitas penjualan produknya, Promosi penjualan bisa dilakukan dengan 

berbagai cara dan media, baik itu yang menggunakan anggaran biaya besar sampai 

yang kecil. Promosi penjualan memegang peranan yang sangat penting untuk 

mencapai tujuan dari usaha dagang atau usaha yang bergerak dalam penjualan 

produk. 
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Untuk dapat bersaing pada ketat nya persaingan, Warung Nasi Sederhana Rai 

Raka melakukan sebuah promosi dengan melakukan periklanan di sebuah media 

social yaitu twitter (@WarungnasiSRR), serta warung nasi ini juga menggunakan  

sales kanvas seperti jasa antar pesanan nasi dus (delivery service), dan juga sekarang 

ini secara tidak langsung warung nasi ini lebih melakukan  promosinya dengan mulut 

ke mulut (Word Of Mouth), setelah itu Warung Nasi Sederhana Rai Raka juga 

melakukan public relation dengan masyarakat sekitar agar dapat menjaga citra 

Warung Nasi Sederhana Rai Raka di benak masyarakat seperti dengan melakukan 

kerja bakti ,acara agustusan dan acara keagamaan. Dalam pembukaan 2 hari pertama 

warung nasi ini melakukan potongan harga 50% semua produk . 

Dari 12 alat promosi penjualan (sales Promotion)menurut suharno (2010), 

Warung Nasi Sederhana Rai Raka hanya menggunakan 3 alat promosi penjualan saja, 

yaitu : Potongan harga, kupon pembelian, dan sampel gratis.Promosi penjualan yang 

dilakukan oleh Warung Nasi Sederhana Rai Raka yaitu pemberian potongan harga 

50% semua produk dalam 2 hari, pemberian sampel makanan dan minuman (takjil) 

gratis pada saat bulan ramadhandan pemberian kupon gratis makan sebesar 

Rp.10.000,00( Sepuluh ribu rupiah) . Pemberian kupon makan gratis diberikan 

apabila konsumen melakukan pembelanjaan dengan total bila dikumpulkan bon nya 

sebesar Rp.100.000,00 ( Seratus Ribu Rupiah). 

Promosi penjualan (sales promotion) yang dilakukan sebagian besar bertujuan 

jangka pendek yang menciptakan pembelian pada saat itu juga. Strategi ini dibuat dan 

di desain sedemikian rupa agar konsumen yang melihat atau mendengar promosi 

penjualan tersebut berhasrat untuk mengetahui  dan menimbulkan keinginan untuk 

membeli produk perusahaan. Secara garis besar, strategi ini bertujuan agar apa yang 

ditawarkan oleh perusahaan dalam promosi penjualan tersebut, dianggap memihak 

atau menguntungkan bagi konsumen, sehingga pembelian dapat terjadi. 
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Gambar 1.1. Grafik Ini Menunjukan Omset Penjualan Warung Nasi Sederhana Rai 

Raka cabang Cibatu Garut Maret - Agustus Tahun 2014 

Sumber : Warung Nasi Sederhana Rai Raka Jl. Raya Cibatu Garut Kabupaten Garut. 

Dari tabel 1.2 terlihat adanya trendline yang menurun kebawah, itu artinya 

penjualan terus menurun,bisa diliat terjadi penjualan untuk bulan maret lumayan 

tinggi sebesar Rp.56.105.000,00 ( Lima puluh Enam Juta Seratus Lima Ribu Rupiah ) 

itu karena pada awal pembukaan Warung Nasi ini mengadakan promosi discount 

50% semua produk selama dua hari dan banyak warga daerah tersebut yang 

penasaran dan ingin berkunjung ke warung nasi tersebut. Pada bulan April-Juni tahun 

2014 penjualan tersebut terus mengalami penurunan selama 3 bulan berturut-turut 

dan pada bulan Juli terjadi kenaikan omset penjualan sebesar Rp.65.020.000 (Enam 

Lima Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) dikarenakan pada bulan Juli merupakan Bulan 

Ramadhan, banyak pengunjung yang mengadakan buka bareng bersama dan 

banyaknya pemudik yang beristirahat untuk makan. Akan tetapi pada bulan agustus 

terjadi penurunan omset sebesar Rp.35.073.000  ( Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Puluh 

Tiga Ribu Rupiah ) . 
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Dapat dilihat dari data dan fenomena diatas Warung Nasi Sederhana Rai Raka 

omsetnya menurun dikarenakan selain adanya tingkat persaingan yang tinggi dari 

perusahaan sejenis, juga disinyalir karena belum maksimalnya kegiatan promosi 

penjualan yang dilakukan. Seperti pemberian potongan harga yang hanya dilakukan 2 

hari pembukaan saja, kurangnya frekuensi pemberian promosi penjualan bagi 

konsumen dan tidak semua konsumen mendapatkan bon pembelian karena pihak dari 

karyawan warung nasi sederhana rai raka mengabaikan pemberian bon dan dari pihak 

konsumen tidak meminta bon pembelian untuk dapat ditukarkan dengan voucher 

makan gratis dan pemberian sampel gratis yang bukan sebagai makanan favorite 

warung nasi tersebut. 

Dari berbagai macam program yang ditawarkan oleh Warung Nasi Sederhana 

Rai Raka bertujuan untuk mempromosikan atau mendeskripsikan suatu produk/jasa 

dari perusahaan kepada pelanggan maupun calon pelanggan yang secara umum 

digunakan untuk mempengaruhi/membujuk konsumen agar bisa menerima,membeli 

dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan guna menciptakan tujuan baik 

secara finansial maupun nonfinansial. Selain itu menurut Mullin (2004), ada 10 

tujuan utama promosi penjualan salah satunya adalah meningkatkan loyalitas. 

Telah banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai promosi dan 

loyalitas pelanggan. Penelitian oleh Mondal & Samantaray (2014) menyimpulkan 

bahwa loyalitas pelanggan tergantung dari jenis promosi yang digunakan. Terkadang 

promosi tidak berpengaruh terhadap loyalitas karena pelanggan lebih mementingkan 

utilitas produk dibanding promosi harga dan promosi lainnya. Sedangkan menurut 

Rakhmat (2011) yang meneliti pengaruh promosi penjualan terhadap loyalitas 

pelanggan pada starbcks coffe menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan  

positif antara promosi penjualan terhadap loyalitas pelanggan. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan penelitian dalam penyusunan 

skripsi dengan judul “Pengaruh Promosi Penjualan Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Warung Nasi Sederhana Rai Raka cabang Jalan Raya Cibatu Garut 

Kabupaten Garut”
1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan masalah pokok yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

yaitu mengenai hubungan promosi penjualan dengan loyalitas konsumen, maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah potongan harga berpengaruhterhadap loyalitas pelanggan di Warung 

Nasi Sederhana Rai Raka cab.Cibatu Garut ? 

2. Apakah kupon pembelian berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di 

Warung Nasi Sederhana Rai Raka cab.Cibatu Garut ? 

3. Apakah sampel gratis berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di Warung 

Nasi Sederhana Rai Raka cab.Cibatu Garut ? 

4. Apakah promosi penjualan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di 

Warung Nasi Sederhana Rai Raka cab.Cibatu Garut 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah teridentifikasi diatas , yaitu : 

1. Untuk mengetahui potongan harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

di Warung Nasi Sederhana Rai Raka cab.Cibatu Garut. 

2. Untuk mengetahui kupon pembelian berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan di Warung Nasi Sederhana Rai Raka cab.Cibatu Garut. 

3. Untuk mengetahui sampel gratis berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di 

Warung Nasi Sederhana Rai Raka cab.Cibatu Garut. 

4. Untuk mengetahui promosi penjualan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan di Warung Nasi Sederhana Rai Raka cab.Cibatu Garut. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1.4.1 Kontribusi Teoritis  

 Penelitian ini berfokus pada pengaruh promosi penjualan terhadap loyalitas 

warung nasi sederhana rai raka di Cibatu Kab.Garut. Apabila pembuktian empiris 

nanti menunjukan bahwa promosi penjualan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan, maka hasil ini sesuai dengan pendapat Rakhmat (2011) yang meneliti 

pengaruh promosi penjualan terhadap loyalitas pelanggan pada starbcks coffee. Dan 

juga sesuai dengan pendapat Omatayo (2011) yang meneliti promosi penjualan 

terhadap loyalitas pelanggan di Industri Tecommunication Nigeria yang mengatakan 

bahwa terdapat hubungan yang positif antara promosi penjualan terhadap loyalitas 

pelanggan. Apabila penelitian ini tidak terbukti, maka faktor penyebabnya diharapkan 

dapat teridentifikasi, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap teori. 

1.4.2 Kontribusi Praktis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan bukti empiris tentang pengaruh promosi 

penjualan terhadap loyalitas pelanggan pada Warung Nasi Sederhana Rai Raka di 

Cibatu Kab.Garut, maka pihak pemilik Warung Nasi Sederhana Rai Raka dapat 

memanfaatkan hasil penelitian ini untuk dapat menjadi pertimbangan evaluasi dalam 

peningkatan strategi pemasaran khususnya dalam perencanaan promosi penjualan 

yang ingin dilakukan dimasa yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan 

memberikan kontribusi bagi pihak konsumen yang membeli agar mengetahui 

promosi penjualan apa saja yang diterapkan oleh perusahaan. 
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1.5 Definisi Variable Penelitian 

Agar penelitian mempunyai batas pengertian yang jelas,maka perlu dijabarkan arti 

variable-variabel tersebut dalam definisi. Variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono,2009) 

1.5.1 Promosi Penjualan

Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai 

insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera atau 

meningkatkan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan (Tjiptono,2008) . 

Dengan adanya promosi penjualan,maka akan terbentuk sebuah loyalitas pelanggan 

dimana konsumen akan melakukan pembelian ulang,merekomendasikan kepada 

konsumen lain, dan menolak menggunakan produk lain yang sejenis. 

1.5.2  Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas pelanggan adalah perilaku pembelian yang dapat didefinisikan sebagai 

pembelian nonrandom yang diungkapkan dari waktu ke waktu oleh beberapa unit 

pengambilan keputusan (Griffin,2005). Loyalitas pelanggan terhadap suatu produk 

tertentu disebabkan adanya pemberian suatu promosi penjualan yang baik dan 

memuaskan bagi pelanggan. 

1.6 Outline Skripsi  

Outline skripsi ini dimaksudkan untuk memudahkan penyampaian informasi 

berdasarkan urutan dan aturan logis penelitian. Pembahasan skripsi ini disusun dalam 

5 bab yang secara keseluruhan membahas mengenai pengaruh promosi penjualan 

terhadap loyalitas Warung Nasi Sederhana Rai Raka di Cibatu Kab.Garut. Hal 

pertama yang dilakukan adalah menetukan judul skripsi yang menggambarkan secara 
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singkat tentang masalah yang diteliti.  Kemudian skripsi diawali dengan Bab 1 yang 

berisi Pendahuluan yang  didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, tujuan  penelitian, kegunaan penelitian, definisi variabel penelitian dan 

outline skrispsi. 

Tujuan penelitian merupakan arah penelitian, merinci apa yang ingin 

diketahui dan diteliti kemudian ditulis dalam bentuk pertanyaan. Kegunaan penelitian 

yaitu manfaat dari hasil penelitian dan sumbangan penelitian terhadap perkembangan 

ilmu manajemen, serta definisi peelitian digunakan agar penelitian mempunyai batas 

pengertian yang jelas dan membahas tentang outline penelitianini. Selanjutnya pada 

Bab II yaitu Landasan Teori yang memuat informasi tentang teori yang menjadi latar 

belakang penelitian atau uraian tentang teori. Membahas variabel-variabel yang 

digunakan, dan juga membantu peneliti dalam menyusun kerangka penelitian dan 

hipotesis . Kerangka pemikiran adalah pola nalar peneliti dalam menjawab masalah 

yang diturunkan dari teori. Dilanjutkan pada Bab III yaitu Metodologi Penelitian. 

Dimulai dari objek penelitian, desain penelitian, operasioanalisasi variabel penelitian, 

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data 

Pada Bab IV berisi uraian mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, 

didalamnnya memuat pendeskripsian yang dilakukan menyangkut hasil penelitian, 

baik data mengenai variabel yang diteliti, hasil pengukuran dari variabel-variabel 

yang diteliti, pengujian hipotesis dan analisis hasil penelitian, serta interpretasi data.  

Kemudian pada akhir penulisan skripsi ini adalah Bab V yang berisi mengenai 

kesimpulan dan saran, dimana pada bagian ini diambil kesimpulan dari keseluruhan 

hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dapat bermanfaat bagi objek 

penelitian.


