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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

      Di era persaingan bisnis sekarang ini, mencuri perhatian 

khalayak merupakan tugas yang tidak mudah bagi perusahaan,diperlukan 

kerjasama dan komitmen yang tinggi dari perusahaan untuk dapat sukses, 

dikenal dan diminati banyak orang. Selain itu, penguasaan manajemen 

pemasaran yang baik akan mempermudah perusahaan dalam mencapai 

tujuan perusahaan. Hal ini karena di dalam manajemen pemasaran,  

perusahaan  akan  mengetahui bagaimana proses analisis, perencanaan, 

pengawasan, pelaksanaan, dan pemikiran dalam menyalurkan suatu gagasan 

agar tepat sasaran, untuk mencapai tujuan perusahaan (Kotler, 1999:11).  

Bukan suatu hal yang mudah bagi perusahaan untuk mencapai 

tujuannya, karena disamping banyak pesaing, mereka juga dihadapkan 

dengan sifat konsumen yang dinamis atau mudah berubah sepanjang waktu. 

Kondisi seperti itu menuntut perusahaan lebih cerdik membaca dan 

mempelajari perilaku konsumen agar dapat membantu merancang bauran 

pemasaran, menetapkan segmentasi, merumuskan posisioning, 

memformulasikan dan mengembangkan riset pemasaran perusahaan 

(Setiadi, 2008:7). 

Selain itu, dalam perilaku konsumen terdapat berbagai faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian, salah satunya 
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adalah persepsi. Persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang 

memilih, mengorganisasi, mengartikan masukan informasi untuk 

menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia (Setiadi, 2008:15). 

Pada saat ini banyak sekali perusahaan yang memusatkan 

perhatiannya pada konsumen seperti memahami kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Berbagai macam cara yang mereka lakukan agar mereka dapat 

menarik perhatian konsumen. Salah satunya dengan Relationship Marketing 

dan menjalankan promosi dengan cara pendekatan konsumen salah satu 

kominikasi yang dijalankan perusahaan, membuat perubahan tampilan dan 

pembaharuan ini semua diupayakan perusahaan untuk mengikat konsumen. 

Permasalahan yang sering dihadapi pada perusahaan adalah 

kurangnya pendekatan antara perusahaan dengan konsumen juga produk-

produk yang disajikan oleh perusahaan yang terbatas jumlahnya, terbatasnya 

pelayanan karyawan pada perusahaan saat konsumen datang dan melakukan 

transaksi dalam perusahaan merupakan masalah dalam perusahaan yang 

harus diperhatikan, maka itu perusahaan harus mempunyai strategi 

pemasaran yang jitu untuk mempertahankan konsumen dan lebih dekat 

dengan konsumen. 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tetapi 

dalam pemasaran modern seperti ini paragdima pemasaran telah bergeser, 

tidak hanya menciptakan transakasi untuk mencapai keberhasilan pemasaran 

tetapi perusahaan juga harus menjalin hubungan dengan konsumen dalam 
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waktu yang panjang. Paragdima tersebut disebut Relationship Marketing 

dasar pemikiran dalam praktek pemasaran ini adalah, membina hubungan 

yang lebih dekat dengan menciptakan komunikasi dua arah dengan 

mengelola suatu hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen 

dan perusahaan (Chan S, 2003). 

Strategi pemasaran, Strategi pemasaran yang dijalankan oleh 

banyak perusahaan dibidang usaha jasa yang dilakukan oleh perusahaan 

retail atau swalayan untuk mendapatkan konsumen dan mempertahankan 

konsumen yaitu ada beberapa strategi yang dilakukan juga beberapa layanan 

yang dipergunakan perusahaan untuk mendapat konsumen salah satunya 

dengan promosi.  

Promosi dilakukan untuk memberikan informasi kepada konsumen 

tentang suatu produk berarti komunikator telah memberikan alternatif 

kebutuhan kepada konsumen diantara alternatif lain yang diberikan oleh 

kompetitor, inilah yang dinamakan dengan persaingan dalam kegiatan 

promosi juga dapat menggunakan media periklanan. 

Strategi promosi yang dilakukan oleh mini market, salah satunya 

adalah Relationship Marketing. Relationship Marketing diartikan sebagai 

menarik, memelihara dan meningkatkan hubungan dengan konsumen 

(Berry, 1995 dalam Wibowo S, 2006). Relationship Marketing lebih 

merupakan pendekatan bersifat jangka panjang, dimana hal ini berbeda 

dengan pendekatan pemasaran transaksional yang lebih berorientasi jangka 

pendek. Tujuan dari pemasaran transaksional adalah untuk mendapatkan 
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konsumen semata, sedangkan tujuan dari Relationship Marketing adalah 

untuk mendapatkan dan mempertahankan konsumen. 

Strategi Bauran Pemasaran, sangat penting bagi suatu perusahaan 

untuk tetap dapat berkompetisi dalam persaingan dunia usaha yang semakin 

kompetitif, harus mampu mengkomunikasikan sejumlah informasi tentang 

perusahaan, produk yang dihasilkan,dan struktur harga kepada konsumen 

dengan konsep iklan yang kreatif, efektifitas, dan efisiensi. Media iklan 

sebagai sarana periklanan harus mampu menjadi eksistensi dan jawaban 

terhadap tantangan perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif. 

Hal inilah yang mendorong semakin banyaknya penggunaan media iklan 

oleh perusahaan, sebagai alternatif yang efektif untuk mempromosikan 

produk yang dihasilkan. 

Relationship Marketing biasanya lebih sering digunakan dalam 

perusahaan jasa retail atau swalayan, sedangkan pemasaran transaksional 

lebih aplikatif dan sesuai untuk pemasaran bagi perusahaan yang 

menghasilkan produk manufaktur dan perusahaan jasa (Gronroos, 1995 

dalam Wibowo S, 2006). Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi 

Proses Relationship Marketing pada perusahaan seperti retail, karena 

perusahaan jasa merupakan salah satu penyedia jasa yang menerapkan 

adanya keramah tamahan dalam menjalin hubungan dengan konsumen. 

Relationship Marketing yang dilakukan perusahaan jasa perusahaan 

seperti swalayan banyak dilakukan untuk menciptkan dan mempertahankan 

konsumen. Salah satunya yang dilakukan perusahan jasa retail salah satunya 
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adalah, menyebarkan brosur produk-produk yang dijual, memberikan harga 

diskon pada setiap unit produk yang dijual, sebagai komitmen perusahaan 

terhadap konsumen.  

PT Indomarco Prismatama ini  adalah sebuah mini market yang 

bergerak dibidang retail, yaitu menjual barang-barang kebutuhan pokok dan 

sehari-hari. Kini mini market ini telah berkembang dengan pesat seiring 

dengan berjalannya waktu, dan tentunya sudah mempunyai cabang-cabang 

yang telah tersebar diseluruh Indonesia dengan nama Indomaret  

Sengkaling. Indomaret Sengkaling merupakan salah satu operator 

minimarket terbesar di Indonesia dengan sekitar 3200 toko yang tersebar di 

seluruh pulau Jawa, Bali, dan Lampung. 

Indomaret Sengkaling dalam satu bulan dapat menghasilkan 4450 

konsumen yang berbelanja di Indomaret Sengkaling, pada tahun 2010 

menujukan angka yang tidak kecil karena Indomaret telah mempertahankan 

komitmen terhadap konsumen. Untuk data penjualan Indomaret dapat 

dilihat pada lampiran tabel 1.1. 

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan Indomaret Sengkaling 

diminati oleh konsumen. Hal ini disebabkan karena kualitas pelayanan, 

kenyamanan, fasilitas. Dan produk yang berkualitas dan terjamin. Indomaret 

Sengkaling juga menyediakan barang-barang kebutuhan rumah tangga dan 

kebutuhan lainnya. Kelengkapan produk yang dijual adalah pengadaan 

barang-barang yang sesuai dengan bisnis yang dijalani toko untuk 



6 

 

disediakan dalam toko pada jumlah, waktu, dan harga yang sesuai untuk 

mencapai sasaran toko. 

Manajemen marchendise (produk) Gerai Indomaret Sengkaling 

yang pada Indomaret sendiri menyediakan produk yang disediakan oleh 

Indomaret seperti mainan anak, kosmetik, buah-buahan dan makanan 

kering. Marchendise pada Indomaret Sengkaling dapat dilihat pada lampiran 

tabel 1.2. 

Alasan mengambil judul ini karena Jika dilihat, Indomaret 

Sengkaling lebih banyak peminatnya dibanding dengan toko seperti 

disekitar Idomaret lain. Alfamidi merupakan pesaing Indomaret letaknya 

berada tidak jauh sekitar Sengkaling. Jika dilihat dari luar, Indomaret 

Sengkaling pun lebih ramai dibanding dengan rivalnya yang letaknya tidak 

jauh dari Indomaret. Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang 

membuat konsumen tertarik untuk berbelanja di Indomaret Sengkaling. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dihadapi maka penelitian 

mengambil judul penelitian yang berkaitan dengan relationship marketing, ‘ 

PERSEPSI KONSUMEN TENTANG RELATIONSHIP MAKETING ( 

Studi pada Swalayan Indomaret Sengkaling di Kab. Malang ).  

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pemetaan persepsi konsumen tentang Relationship 

Marketing ( Understanding customer, Building servise partnership, 

Empowering employers dan Total quality manajemen ) pada Indomaret. 
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C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan masalah yang 

mencakup tentang Relationship Marketing yang ada pada Indomaret 

Sengkaling  

1. Penelitian ini dikhususkan pada konsumen yang berbelanja di Indomaret 

Sengkaling. 

2. Dalam obyek yang diambil oleh peneliti adalah konsumen yang 

menggunakan dan berbelanja pada Indomaret Sengkaling. 

3. Penelitian ini dikhususkan pada konsumen Indomaret yang menggunakan 

kartu konsumen Indomaret card pada Indomaret Sengkaling. 

D. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan 

Untuk mengetahui hasil pemetaan persepsi konsumen tentang 

Relationship Marketing ( Understanding customer, Building servise 

partnership, Empowering employers dan Total quality manajemen ) pada 

Indomaret. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi salah satu tolak ukur 

keberhasilan perusahaan menciptakan persepsi positif tentang 

Relationship Marketing serta memberikan solusi efektif bagi 

pemecahan masalah-masalah pemasaran terutama yang berhubungan 

dengan persepsi konsumen terhadap Relationship Marketing. 
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b. Bagi konsumen hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk mengetahui persepsi konsumen yang akan menimbulkan 

prefrensi bagi konsumen tentang Relationship Marketing yang 

dijalankan oleh Indomaret Sengkaling. 

c. Bagi pihak – pihak lain hasil penelitian ini dapat sebagai masukan 

atau refrensi tentang persesi konsumen tentang relationship marketing 

yang dijalankan Indomaret Sengkaling, sehingga dapat diketahui hasil 

sikap karyawan, pelayanan karyawan Indomaret dan penggunaan kaertu 

prabayar indomaret. 

d. Bagi peneliti berikutnya hasil penelitian ini dapat sebagai 

pengalaman atau pembelajaran tentang relationship marketing yang 

dijalankan Indomaret, sehingga nantinya bagi peneliti dapat diterapkan 

pada perusahaan sebenarnya dan menjalankan strategi relationship 

marketing.  

 


