
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dewasa ini dunia usaha di Indonesia sedang berkembang dengan pesat, baik 

itu bidang produk maupun di bidang jasa. Seiring dengan pesatnya laju 

perkembangan di dalam dunia usaha ini, maka persaingan antar perusahaan 

semakin tak terelakkan lagi oleh karena itu diperlukan strategi untuk memenuhi 

keinginan konsumen sehingga konsumen akan merasa puas setelah berbelanja.  

Kepuasan pelangan sangat penting untuk mempertahankan dan menarik konsumen, 

karena kepuasan pelanggan adalah penilaian pelanggan atas produk ataupun jasa 

dalam hal menilai apakah produk atau jasa tersebut telah memenuhi kebutuhan dan 

eskpektasi pelanggan. (Zethaml, Bitner dan Dweyne 2009:104). Kepuasan 

pelanggan menjadi hal penting dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa 

produk atau jasa yang ditawarkan dapat diterima oleh konsumen, apabila produk 

atau jasa yang ditawarkan oleh konsumen mampu memberikan jaminan kepuasan 

konsumen maka dengan sendirinya upaya pencapaian tujuan perusahaan dapat 

terwujud. Jaminan kepuasan tersebut juga ditunjukkan dengan adanya pemenuhan 

kebutuhan konsumen. 

Kebutuhan akan kepuasan membuat konsumen selalu mencari sebuah 

tempat yang mampu memenuhi segala kebutuhannya, oleh karena itu strategi retail 

mix ini diharapkan mampu memenangkan persaingan. Strategi ini dilakukan yaitu 

dengan memperhitungkan kenyamanan konsumen pada saat berbelanja, penyediaan 

produk yang lengkap, pelayanan yang baik, lokasi yang strategis, promosi yang 
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dapat menarik konsumen, dan harga yang relatif lebih murah. Upaya untuk 

melakukan hal demikian semata-mata untuk memuaskan kebutuhan konsumen 

akan belanja. Kemampuan pelaku usaha dalam pemenuhan kebutuhan konsumen 

tersebut  diikuti dengan adanya perkembangan pertumbuhan jasa retail. 

Berdasarkan hasil studi terbaru mengungkapkan bahwa pertumbuhan usaha 

retail di Indonesia menurut Pelaksana Harian Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia 

(Aprindo), memperkirakan pertumbuhan bisnis retail rata-rata sekitar 10%-15% per 

tahun pada tahun 2012 (marketing.co.id, pertumbuhan binis retail, diakses tanggal 

19 Februari 2014). Kepuasan konsumen erat kaitannya dengan pelaksanaan retail 

mix yang ada dan digunakan untuk mengimlementasikan, menangani 

perkembangan strategi ritel yang dapat digunakan untuk memuaskan kebutuhan 

dari target market lebih baik dari pada competitor. Retail mix, termasuk variabel 

pengambilan keputusan oleh retailer untuk memuaskan kebutuhan pelanggan dan 

mempengaruhi keputusan mereka dalam proses pengambilan keputusan dalam hal 

berbelanja. 

Belanja merupakan kegiatan menyenangkan bagi sebagian orang, karena 

belanja bukan hanya sebagai aktivitas rutin untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumen, tetapi seringkali kegiatan belanja menjadi sarana rekreasi dan 

juga hiburan. Suasana toko sebagai salah satu alat komunikasi pemasaran yang 

efektif dalam memuaskan kebutuhan konsumen. Keinginan akan suasana 

berbelanja yang nyaman, serta sebagai upaya pemahaman perilaku konsumen pada 

toko ritel dalam rangka merangsang keinginan belanja. Suasana toko dirancang 

agar tidak membosankan, pelanggan tetap setia, dan mengatasi persaingan. Apabila 
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strategi retail mix ini memiliki kinerja sesuai dengan harapan konsumen maka 

pelanggan akan merasa puas. 

 Konsumen akan merasa puas dalam berbelanja apabila mereka merasa aman 

menitipkan kendaraan mereka. Oleh karena itu penentuan letak bangunan suatu 

toko sangat berpengaruh terhadap keinginan konsumen untuk berbelanja. Lokasi 

yang strategis berada di samping jalan raya adalah sebuah pilihan yang sangat baik 

sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh para pengguna jalan dengan harapan agar 

mereka mau berkunjung ke toko tersebut. Lokasi toko yang berada di daerah 

perdagangan maupun pertokoan akan dapat menarik minat konsumen untuk mau 

mencoba berbelanja di toko yang mereka belum pernah datangi. Penting juga dalam 

penentuan lokasi yaitu keamanan dan tersedianya lahan parkir yang luas dan hal ini 

menjadikan konsumen dapat terpenuhi kebutuhannya. 

Kebutuhan konsumen akan barang kebutuhan sehari-hari, ketidaktersediaan 

produk atau barang yang dicari haruslah benar-benar sangat dihindari sehingga 

konsumen tidak akan pernah berpikir untuk berpindah ke toko yang lain. Hal ini 

dilakukan agar dapat memuaskan kebutuhan konsumen akan barang kebutuhan 

sehari-hari haruslah benar-benar terpenuhi. Toko harus memiliki banyak variasi 

pilihan model dan merek barang yang dijual. Semakin banyaknya variasi produk 

yang dimiliki oleh toko, konsumen akan senang dan merasa puas berbelanja pada 

toko yang mau menyediakan produk kebutuhan sehari-harinya. Selain itu penting 

juga memiliki persediaan yang cukup di gudang sehingga konsumen tidak pernah 

kehabisan barang ketika berbelanja dan pelayanan yang diberikan kepada 

konsumen. 
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Pelayanan yang sangat baik akan dapat menciptakan kenyamanan 

berbelanja bagi konsumen karena konsumen merasa mereka diperhatikan dalam 

berbelanja. Konsumen akan lebih tertarik dalam berbelanja pada toko yang mau 

mempedulikan mereka. Memberikan salam ketika mau berbelanja dan memberi 

salam setelah selesai berbelanja akan membuat konsumen senang karena merasa 

diperhatikan. Karyawan juga disebar di beberapa area perbelanjaan yang siap 

melayani dan membantu pengunjung apabila mengalami kesulitan dalam mencari 

atau menemukan produk. Kepuasan konsumen akan terjadi ketika nilai dan 

customer service yang disediakan dalam pengalaman retailing sesuai atau melebihi 

harapan konsumen. (Berman dan Evans 2010:38) 

 Konsumen cenderung puas berbelanja pada toko yang mempunyai harga 

sesuai dengan kualitas produk yang dibeli. Harga memang benar-benar menjadi 

pertimbangan bagi banyak konsumen untuk melakukan pembelian di suatu toko. 

Konsumen akan merasa puas untuk berbelanja pada toko yang mau memberikan 

harga yang lebih murah dari pada para pesaingnya meskipun perbedaan harganya 

tidak terlalu jauh. Konsumen juga akan merasa puas untuk berbelanja pada suatu 

toko jika toko tersebut mau memberikan discount tertentu untuk beberapa item 

produk. Potongan harga produk biasanya dilakukan dengan promosi menggunakan 

brosur-brosur daftar harga produk yang telah di diskon. Pemberian diskon ini 

diharapkan agar konsumen merasa puas serta tetap loyal terhadap perusahaan dan 

tidak berpindah ke perusahaan pesaing. 

Konsumen juga akan merasa puas apabila promosi yang dilakukan oleh toko 

sangat menarik. Konsumen akan merasa puas dalam berbelanja apabila toko yang 

selalu menjadi tempat mereka berbelanja mau memberikan potongan harga. Toko 
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yang memiliki pelayanan yang sangat bagus akan dapat memuaskan kebutuhan 

konsumen sehingga dapat menciptakan word of mouth yang positif dengan harapan 

dapat menarik lebih banyak konsumen yang berminat untuk berkunjung maupun 

berbelanja di toko swalayan tersebut. 

 Penduduk kecamatan Wajak kebanyakan berbelanja di pasar-pasar 

tradisional, mulai dari belanja pakaian, celana, sampai bahan makanan. Meskipun 

harus berdesak-desakan, dengan tempat yang becek ketika hujan, ataupun sering 

tercium bau-bauan yang kurang sedap ketika berbelanja bahan makanan, konsumen 

rela untuk berlama-lama karena bisa saling tawar menawar harga antara penjual dan 

pembeli. Tetapi setelah mulai munculnya mini market seperti Indomaret, Alfamart 

yang menjual produk lebih segar dengan pelayanan dan tempat yang sejuk ber-AC 

(Air Conditioner), pasar tradisional mulai kehilangan konsumennya. 

Swalayan Usaha Baru selalu berupaya untuk memuaskan konsumen dalam 

berbelanja dengan penataan display swalayan yang sangat rapi sesuai dengan sub 

bagian masing-masing produk. Terdapat pula manekin  untuk display produk guna 

memberikan kesan yang bagus dan mewah, alunan musik dengan bau-bauan yang 

sedap dan ber-AC semakin memanjakan konsumen untuk betah berlama-lama 

berbelanja. Swalayan Usaha Baru menciptakan suasana yang menyenangkan, 

menarik, serta bisa membuat konsumen merasa nyaman ketika berada di toko. 

Terdapat permasalahan yang sering dikeluhkan oleh pelanggan yaitu kurang 

luasnya tempat barang-barang dagangan serta tata letak barang yang sering 

menjadikan konsumen kesulitan untuk mencari atau mendapatkan produk yang 

diinginkan. Namun demikian swalayan Usaha Baru memiliki kemampuan untuk 

bersaing dengan usaha sejenis dibandingkan mini market disekitarnya, hal ini 
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ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil penjualan selama tahun 2014 yang 

secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Hasil Penjualan Pada Swalayan Usaha Baru Tahun 2014 

Triwulan Jumlah Perkembangan 

I 132.540.500 - 

II 144.775.250 9,23% 

III 158.237.000 9,29% 

IV 182.650.500 15,43% 

Sumber: Swalayan Usaha Baru 

 Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa hasil penjualan menunjukkan 

adanya peningkatan hasil penjualan. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa adanya 

kemampuan untuk bersaing yang dimiliki oleh Swalayan Usaha Baru sehingga 

tetap menjadi pilihan konsumen dalam berbelanja. Perusahaan juga harus mencari 

suatu informasi tentang kepuasan konsumen terhadap retail mix yang digunakan 

untuk mempertahankan relasi dan sebagai dasar dalam  memperbaiki kekurangan-

kekurangan yang dimiliki oleh swalayan. Oleh karena itu, peneliti mengambil tema 

tentang adanya pengaruh retail mix terhadap kepuasan pelanggan pada toko 

swalayan Usaha Baru. 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan fenomena di atas, maka dapat ditemukan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah retail mix berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan ? 

2. Diantara variabel pada retail mix tersebut, manakah yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan ? 

C. Tujuan Umum Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh retail mix terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Untuk mengetahui diantara variabel retail mix, yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap kepuasan pelanggan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Pemilik swalayan Usaha Baru 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna 

mengambil langkah yang tepat untuk memperoleh informasi tentang 

kepuasan pelanggan terhadap retail mix yang berguna untuk 

mempertahankan relasi dengan mereka dan memperbaiki kekurangan-

kekurangan yang dijumpai. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Penelitaan ini diharapkan mampu memberikan informasi ataui sebagai 

acuan kepada peneliti lain  yang akan melakukan penelitian mengenai 

pengaruh retail mix terhadap kepuasan pelanggan.  

 


