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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini, kondisi social  

ekonomi masyarakat mengalami perubahan terutama nilai-nilai dan cara pandang 

yang dianut oleh masyarakat. Semakin banyak perusahaan penyedia barang dan 

jasa, akan menuntut masyarakat untuk lebih teliti dan kritis dalam memilih segala 

sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Perubahan 

kondisi masyarakat tersebut merupakan salah satu penyebab semakin ketatnya 

persaingan di segala bidang. Dengan adanya persaingan tersebut telah 

menyebabkan perusahaan-perusahaan sulit untuk meningkatkan jumlah 

pelanggan. 

Di pasar yang ada terlalu banyak produk dengan berbagai keunggulan 

serta nilai lebih yang ditawarkan oleh para pesaing, sehingga sulit bagi 

perusahaan untuk merebut pangsa pasar pesaing, sehingga sulit bagi perusahaan 

untuk merebut pangsa pasar pesaing. Dengan ini alternatif yang lebih baik adalah 

perlunya melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan pasar yang sudah 

ada melalui usaha meningkatkan loyalitas pelanggan serta memberikan layanan 

yang sesuai harapan-harapan maupun tuntutan dari para konsumen atau 

pelanggan secara terus-menerus. Pernyataan ini sesuai dengan Tjiptono (1997:24) 

bahwa persaingan yang semakin ketat, dimana semakin banyak produsen yang 
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terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan 

setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan  

sebagai tujuan utama. Dewasa ini semakin diyakini bahwa kunci utama untuk 

memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan kepada 

pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa kualitas dengan harga yang 

bersaing. 

Pelanggan merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam 

berdirinya suatu perusahaan, maka keberadaannya harus diperhatikan, salah satu 

persoalan yang menjadi perhatian dalam perusahaan adalah bagaimana 

memahami kebutuhan (needs) dan keingginan (wants) dari setiap pelanggan.  

Sehingga hal ini, merupakan suatu bentuk tuntutan bagi para manajer dalam 

memahami karakteristik perilaku pelanggannya “pada prinsipnya kualitas layanan 

berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta 

ketepatan penyampaian untuk membagi harapan pelanggan” (Tjiptono,2005:295). 

Apabila upaya perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan telah 

sesuai dengan harapan konsumen maka pembelian ulang dengan sendirinya 

loyalitas pelanggan dapat terwujud. 

Dalam hal ini peranan loyalitas pelanggan dapat dijadikan dasar atau 

patokan dalam mengambil kebijakan untuk menambahkan atau mengurangi nilai 

produk bagi konsumen. Dimana perusahaan akan memperoleh informasi dari 

konsumen yaitu mengenai kgiatan menafsirkan, memproses, dan menyimpan 

informasi mengenai produk dan merek. Oleh karena itu loyalitas pelanggan dapat 
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mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam mengambil keputusan 

pembelian (baik itu karena pengalaman masa lalu dalam menggunakannya 

maupun kedekatan dengan merek dan aneka karakteristiknya). 

Toserba “Sen Kuko” Pandaan merupakan salah satu swalayan yang ada di 

wilayah Kecamatan Pandaan, dari banyaknya swalayan yang ada di Kecamatan 

Pandaan maka Toserba “Sen Kuko” Pandaan merupakan salah satu toserba yang 

mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal tersebut dapat dibuktikan 

semakin meningkatnya jumlah omset yang dimiliki oleh toserba tersebut. Berikut 

disajikan mengenai jumlah konsumen dan omset toserba selama lima tahun 

terakhir, yang secara lengkap dapat disajikan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Toserba “Sen Kuko” Pandaan 
Jumlah Konsumen dan Omset Toserba Tahun 2006-2010 

 
Tahun Jumlah Konsumen Jumlah Penjualan (Rp.) 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

11.245 

12.772 

13.243 

13.988 

15.230 

6.777.345.450,09 

8.455.773.350,04 

9.499.810.705,70 

10.572.293.397,48 

12.499.810.705,70 

 Sumber: Toserba “Sen Kuko” Pandaan 
 
Berdasarkan Tabel di atas maka segala bentuk upaya untuk 

mempertahankan para pelanggan ini dilakukan oleh pihak manajemen Toserba 

“Sen Kuko” Pandaan sehingga omset yang dimiliki mengalami peningkatan 

selama lima tahun terakhir. Upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola selama 
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ini yaitu dengan menciptakan pelanggan yang setia terlebih dahulu dan kepuasan 

mereka merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Adanya loyalitas konsumen 

di Toserba “Sen Kuko” Pandaan tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara 

kepada karyawan toko dimana konsumen yang melakukan pembelian adalah 

konsumen yang sering datang ke Toserba “Sen Kuko” Pandaan. Kepuasan 

merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya 

sama atau melampaui harapan konsumen (Tjiptono, 2000:89). Jika pelanggan 

sudah merasa puas dengan suatu produk yang ditawarkan, meraka akan membeli 

ulang produk yang sama dan apabila dilakukan secara terus-menerus dengan 

sendirinya akan menciptakan loyalitas konsumen. Dalam rangka mengukur 

loyalitas konsumen terhadap swalayan (loyalitas store) terdapat beberapa variabel 

yang dapat digunakan untuk mengukur loyalitas, yaitu meliputi lokasi toko, tata 

letak toko, tata letak aliran bebas dan rangsangan dalam toko (Peter dan Olson, 

1999:253).  

Namun demikian dalam aktivitas operasional Toserba “Sen Kuko” Pandaan 

menghadapai persaingan dari usaha sejenis yang terletak di sekitar lokasi toserba. 

Terdapat dua (2) swalayan yang menjadi pesaing utama dari Toserba “Sen Kuko” 

Pandaan, swalayan tersebut dapat disajikan pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 
Swalayan Pesaing Toserba “Sen Kuko” Pandaan 

Nama Swalayan Alamat 

Citra Swalayan Jl. Pahlawan Tawi Pandaan  

Avan Swalayan Jl. Taman Dayu Pandaan 

Sumber: Hasil Survey Peneliti 

Berdasarkan Tabel 1.2 maka secara langsung pihak pengelola Toserba “Sen 

Kuko” Pandaan harus mampu memberikan yang terbaik kepada para pelanggnya 

sehingga loyalitas pelanggan dapat terwujud. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Analisis pengaruh 

lingkungan toko terhadap loyalitas konsumen pada Toserba  ”Sen Kuko” 

Pandaan” 

B. Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah variabel-variabel yang meliputi lokasi toko, tata letak toko, tata letak 

aliran bebas dan rangsangan dalam toko berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan pada Toserba “Sen Kuko” Pandaan. 

2. Di antara variabel-variabel tersebut di atas variabel manakah yang 

berpengaruh dominan terhadap loyalitas pelanggan pada Toserba “Sen Kuko” 

Pandaan. 
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C. Batasan Masalah 

Untuk memudahkan dan memperjelas permasalahan di atas agar tidak 

meluas, maka penulis membatasi masalah khususnya loyalitas pada toko yang 

meliputi lokasi toko, tata letak toko, tata letak aliran bebas dan rangsangan dalam 

toko (Peter dan Olson, 1999:253). 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang meliputi lokasi toko, 

tata letak toko, tata letak aliran bebas dan rangsangan dalam toko terhadap 

loyalitas pelanggan pada Toserba “Sen Kuko” Pandaan. 

b. Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap loyalitas 

pelanggan pada Toserba “Sen Kuko” Pandaan. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Bagi perusahaan, diharapkan dapat sebagai dasar dalam upaya untuk 

menciptakan loyalitas pelanggan berdasarkan analisis lokasi toko, tata 

letak toko, tata letak aliran bebas dan rangsangan dalam toko. 

b. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi 

untuk penelitian lebih lanjut. 

 

 


