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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Para konsumen dewasa ini dihadapkan dengan berbagai pilihan produk dan jasa 

yang berkembang terus menerus. Bahkan dalam satu produk barang atau jasa yang 

sama, bisa didapatkan di toko yang berbeda sehingga para konsumen dapat memilih 

toko mana yang akan mereka datangi sesuai dengan harapannya masing-masing. 

Dengan berbagai persaingan yang ada tentu saja toko harus memiliki keunggulan 

dan keunikan yang berbeda dibanding toko lain. Keunggulan suatu produk adalah 

tergantung dari keunikan serta kualitas yang diperlihatkan oleh toko tersebut. Dalam 

hal ini peran konsumen sangat menentukan tumbuh kembangnya suatu toko, 

sehingga toko merasa perlu mengembangkan berbagai kiat agar dapat tetap 

mempertahankan pelanggan untuk jangka panjang. 

Dalam pemilihan toko mana yang akan dituju oleh konsumen adalah dengan 

menggantungkan store image. Toko dengan store image yang positif akan 

mengundang konsumen untuk datang kembali ke toko tersebut, sebaliknya jika store 

image yang negatif konsumen akan enggan untuk kembali berbelanja ke toko 

tersebut. 

Dalam bisnis perdagangan, tugas pemasar adalah mengetahui perilaku konsumen. 

The American Association (dalam Kotler, 2006) mendefinisikan perilaku konsumen 

merupakan interaksi antara afeksi, kognisi, perilaku dan lingkungannya dimana 

manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka.  

Salah satu perilaku konsumen adalah keloyalan konsumen pada suatu merk, toko 

atau perusahaan. Loyalitas konsumen adalah komitmen dari konsumen pada merk, 

toko atau supplier berdasarkan pada sikap menyukai yang kuat dan dimanivestasikan 

dalam pengulangan yang konsisten. 

Beberapa penelitian yang meneliti tentang loyalitas antara lain yaitu menurut 

penelitian Anisya (2006) terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara 

kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan yang ditunjukkan dengan nilai r 

sebesar 0,885 dan p 0,000 yang berarti bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan 

yang diberikan semakin tinggi pula loyalitas pelanggannya. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Yustika (2009) pengaruh bauran promosi 

terhadap loyalitas konsumen produk telkom flexi,  diperoleh F hitung sebesar 37,415 

dengan probabilitas sebesar 0,000. Sedangkan F tabel taraf signifikansi 5% 

menunjukkan nilai sebesar 3,938. Oleh karena atau 37,415<3,938 maka hipotesis 

alternatif (Ha) diterima dan Ho ditolak. Sehingga diketahui ada pengaruh antara 

bauran promosi terhadap loyalitas konsumen Produk telkom flexi. Persamaan regresi 

linier sederhana Y = 30,863 + 0,516X dapat diketahui bahwa koefisien regresi 0,712 

diartikan bahwa, apabila bauran promosi meningkat, maka loyalitas konsumen 

produk telkom flexi akan meningkat pula. Besarnya pengaruh diketahui dari nilai 

determinasi ( ) = 0,526 x 100% sebesar 27,6%, sedangkan faktor lain yang 

mempengaruhi loyalitas konsumen produk telkom flexi sebesar 72,4%.  

Widya (2010) dalam penelitiannya, Hubungan antara Konsep Diri dengan 

Loyalitas Konsumen terhadap Produk, diketahui bahwa ada hubungan positif yang 

sangat signifikan (r = 0,523:p = 0,000) antara konsep diri dengan loyalitas konsumen 

terhadap produk. Hal ini berarti bahwa konsumen yang memiliki konsep diri positif 

atau tinggi diketahui memiliki loyalitas terhadap produk tinggi begitu juga 

sebaliknya, konsumen memiliki konsep diri negatif cenderung memiliki loyalitas 

terhadap produk rendah. Adapun koefisien determinan variabel ( ) konsep diri 

terhadap loyalitas konsumen adalah sebesar 0,274. Dengan demikian sumbangan 

efektif dari konsep diri terhadap loyalitas konsumen sebesar 27%, sedangkan sisanya 

sebesar 73% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Penelitian mengenai citra merk terhadap loyalitas konsumen juga telah dilakukan 

oleh Wijayanti (2005). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil populasi pada 

wanita yang bekerja di malang, sejumlah 150 dan menetapkan 50 subjek sebagai 

sampelnya. Hasil dari penelitian ini adalah adanya hubungan positif dan sangat 

signifikan antara citra merk dengan loyalitas konsumen. Adapun nilai = 0,318, hal 

ini menunjukkan sumbangan efektif citra merk terhadap loyalitas konsumen sebesar 

31,8% dan sisanya 68,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

Putra (2009) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat kepercayaan 

citra produk terhadap loyalitas pelanggan dengan 172 sampel terdiri dari 62 laki-laki 

dan 110 perempuan dan telah didapatkan hasil bahwa tingkat kepercayaan citra 

produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai korelasi = 
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0,458 menunjukkan hubungan antara tingkat kepercayaan citra produk terhadap 

loyalitas pelanggan dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi yang menunjukkan 

nilai sebesar 23,5% oleh variabel independen dan nilai koefisien korelasi sebesar 

0,485% sedangkan sisanya 76,5% oleh variabel loyalitas pelanggan akan dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Saputro (2008) telah melakukan penelitian mengenai hubungan antara persepsi 

konsumen pada reward sales promotion dengan loyalitas konsumen dan telah 

didapatkan hasil bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara persepsi 

konsumen denngan loyalitas konsumen (r=0,563 dan P < 0,000). Hal ini dapat 

dikatakan bila semakin positif persepsi konsumen pada reward sales promotion maka 

semakin tinggi loyalitas konsumen. 

Penelitian mengenai loyalitas konsumen juga telah dilakukan Wiyono (2004) 

mengenai pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas dalam menggunakan jasa 

warnet wasantara net. Didapatkan hasil hubungan yang searah walaupun sangat 

lemah, terlihat dari hasil uji F ditemukan F hitung = 1,546 dan F tabel sebesar 2,33 

dengan tingkat kepercayaan 95%. Dari hasil perhitungan, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel bebas dan variabel 

terikat loyalitas konsumen dalam menggunakan jasa warung internet wasantara net. 

Dari beberapa penelitian diatas tersebut dapat diketahui bahwa faktor internal 

konsumen dapat mempengaruhi loyalitas terhadap suatu produk dan dapat dikatakan 

pula bahwa persepsi, image, serta kepuasan terhadap suatu produk dapat 

mempengaruhi loyal atau tidaknya konsumen. 

Dalam bisnis ritel perlu menerapkan strategi layanan konsumen yang baik, 

pilihan dan kualitas produk yang terjamin, suasana ruangan yang nyaman, dan 

pemberian harga yang sesuai dengan nilai yang diperoleh konsumen. Kesemua faktor 

tersebut nantinya akan berpengaruh pada store image secara keseluruhan. Image atau 

citra yang dibentuk oleh toko tersebut akan mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam melakukan pembelian pada perusahaan. 

Pemilik toko harus menciptakan store image yang berbeda, jelas dan konsisten. 

Sekali sudah ditetapkan maka image ini berlaku bagi seluruh penawaran barang dan 

jasa. Jika image ini sudah ditanamkan dalam benak konsumen, maka akan sangat 

sulit untuk merubahnya. 
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Definisi image menurut Kotler adalah sebagai persepsi masyarakat terhadap 

perusahaan atau produknya. Dari definisi tersebut, nampak bahwa image itu ada, tapi 

tidak bisa digambarkan secara fisik, karena image hanya ada dalam pikiran. 

Di dalam toko terdapat beberapa macam atribut, yaitu atribut barang dagangan 

(merchandise), atribut Pelayanan (service), atribut kenyamanan (convenience), 

atribut Promosi (promotion), atribut Fisik (physical), atribut Suasana (atmosphere), 

atribut Institusi (institutional), atribut Post-transaction. Dengan beberapa atribut 

yang dimiliki oleh toko akan menimbulkan persepsi dari konsumen terhadap toko 

tersebut dan terciptalah store image. 

Terdapat beberapa penelitian tentang citra toko seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Norhayati (2005) mengenai pengaruh store image terhadap kepuasan pelanggan 

toko Alfamart di Tlogomas. Hasil yang didapatkan adalah variabel citra toko yang 

paling mempengaruhi kepuasan pelanggan toko Alfamart adalah variabel 

kenyamanan, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien beta yang distandarisasi 

terbesar yaitu sebesar 0,325 dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

bila lingkungan fisik dari toko dapat membuat konsumen nyaman yang terjadi 

selanjutnya adalah konsumen merasa puas. Penelitian lain mengenai citra toko adalah 

oleh Anggra (2007) mengenai Hubungan antara Citra Toko dengan Loyalitas 

Konsumen. Penelitian tersebut menggunakan teknik sampel kuota sebanyak 100 

subjek dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Hasil yang didapatkan 

adalah kedua variabel mempunyai hubungan positif dengan koefisien korelasi 

sebesar (r)=0,390 dengan p(0,000).  Hal tersebut berarti variabel citra toko 

mempunyai sumbangan efektif sebesar 15,21% terhadap loyalitas konsumen, 

sedangkan 84,79% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya 

Ario (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Citra Toko terhadap 

Loyalitas Pelanggan di Hypermart Plaza Royal Surabaya menemukan bahwa citra 

toko berpengaruh secara positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Penelitannya 

menggunakan 112 pelanggan Hypermart yang dipilih berdasarkan teknik sampel 

Purposive sebagai sampel penelitian. 

Loyalitas konsumen merupakan salah satu inti yang menentukan performance 

toko dalam jangka waktu yang panjang. Konsumen yang loyal terhadap toko akan 

siap membayar mahal atas produk yang dijual di toko tersebut dan akan terus 
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membeli. Loyalitas dapat menekan biaya promosi karena empat atau enam kali lebih 

murah untuk mempertahankan pelanggan lama daripada memperoleh pelanggan 

baru. Namun saat ini konsumen tidak lagi peduli dengan loyalitas, mereka hanya 

berpikir mendapatkan barang dengan harga murah. Ketika ada toko menawarkan 

barang dagangan lebih murah, mereka akan menuju ke toko tersebut. Hal tersebut 

membuat beberapa toko memutuskan untuk tutup. 

Menurut survei yang dilakukan dengan 1.074 perempuan di 10 kota besar seperti 

Beijing dan Shanghai, ditemukan sebagian besar pengeluaran mereka pergi ke 

pakaian dan pakaian untuk empat tahun terakhir. Seorang warga Beijing, Lei Ying, 

26 tahun,mengatakan umumnya menghabiskan 30% dari gajinya untuk membeli 

pakaian setiap bulan. Hampir 37% mengatakan mereka tidak akan mengubah 

kebiasaan mereka membeli karena lingkungan perekonomian yang bergejolak. 

Dengan jumlah prosentase yang tinggu tersebut maka bisnis pakaian akan melonjak 

sehingga persaingan antar toko pakaian akan semakin ketat. Maka masing-masing 

toko akan membutuhkan konsumen yang loyal kepadanya untuk mempertahankan 

bisnisnya. 

Loyalitas konsumen penting untuk kelangsungan berjalannya sebuah produk atau 

toko. Dengan loyalnya konsumen akan menambah pemasukan lebih banyak daripada 

dengan adanya konsumen baru. Karena loyalitas dapat menekan biaya promosi untuk 

memperoleh konsumen baru. Jika tidak ada loyalitas, maka produk atau toko akan 

lebih berusaha keras mempromosikan toko untuk mendapatkan konsumen baru. Hal 

itu tentunya membutuhkan biaya yang besar. 

Loyalitas konsumen dipengaruhi oleh store image yang meliputi faktor-faktor 

seperti fisik, pelayanan, kenyamanan toko sehingga store image yang baik dapat 

menarik konsumen ke toko tersebut, sebaliknya jika store image buruk maka 

konsumen tidak akan kembali ke toko tersebut. Store image dapat dimanipulasi 

sedemikian rupa sehingga tercipta image yang positif sehingga membuat konsumen 

bersedia kembali ke toko tersebut. 

Kebiasaan dan perilaku konsumen merupakan salah satu faktor yang mendukung 

eksistensi toko dalam usahanya dan juga merupakan salah satu masalah yang harus 

mendapat perhatian khusus oleh manajemen. Sebagian besar tindakan para 

konsumen dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian karena adanya 
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suatu kebutuhan yang nanti harus dipenuhi. Apalagi masyarakat Indonesia saat ini 

semakin kritis dalam berpikir maupun bertindak sehingga mereka bisa memilih mana 

yang terbaik yang bisa dipilihnya. 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu dan tertarik 

untuk mengetahui tentang ”Hubungan antara Store Image dengan Loyalitas 

Konsumen” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan dapat dirumuskan yaitu “Apakah 

ada hubungan antara store image dengan loyalitas konsumen ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui adakah hubungan antara store image terhadap loyalitas konsumen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan 

ilmu psikologi, khususnya bidang Psikologi Industri dan Organisasi 

terutama dalam bidang perilaku konsumen (consumer behavior). 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti-peneliti 

lain yang ingin meneliti mengenai perilaku konsumen sebagai referensi 

teoritis dan empiris. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

hubungan antara store image dengan loyalitas konsumen sehingga dapat 

menjadi masukan yang berguna bagi para pelaku pasar khususnya pengelola 

toko 


