
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Perubahan lingkungan senantiasa terjadi secara terus menerus dalam proses 

perkembangan dunia usaha yang secara langsung maupun tidak langsung akan 

mempengaruhi kehidupan, cara-cara pemasaran, dan terutama akan 

mempengaruhi perilaku manusianya. Hal ini menyebabkan pasar yang semula 

masih menunjukkan ciri-ciri kekurangan dan lebih banyak dikuasai industri atau 

penjual telah berubah menjadi pasar pembeli, dimana sekarang produsenlah yang 

mencari pembeli bukan pembeli yang mencari produk. Perubahan-perubahan 

yang telah terjadi, juga tercermin pada perubahan-perubahan pada perilaku para 

konsumen. Antara lain dapat ditunjukkan dengan pendapatan dari masyarakat 

yang secara pelan terus meningkat, frekuensi keputusan pembelian barang-

barang, perbaikan dan kemajuan pendidikan, perbaikan dalam komunikasi serta 

pengaruh hubungan sosial yang semakin meluas. 

Umumnya setiap perusahaan yang berorientasi pada keuntungan selalu 

bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup agar mampu untuk 

mendapatkan laba dan berkembang. Dalam upaya mempertahankan eksistensinya 

dan mengembangkan usaha maka perusahaan menjalankan beberapa kegiatan 

pemasaran yang sesuai untuk pencapaian tujuan. Situasi yang demikian ini tentu 

akan memacu adanya persaingan dari produsen ataupun pengusaha dalam 
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merebut pasar. Persaingan di dunia bisnis tidak mudah, mengingat banyaknya 

pesaing yang masuk kedalam pasar dan terjadinya perubahan lingkungan 

pemasaran secara terus-menerus. Suatu perusahaan yang berorientasi pada pasar 

menghasilkan keuntungan melalui penciptaan nilai konsumen, memuaskan 

konsumen dan membangun hubungan jangka panjang kepada konsumen. (Lamb, 

Hair & McDaniel, 2001:18). 

Pada sisi yang lain dengan semakin beragamnya kualitas barang atau jasa 

serta pilihan merek menjadikan konsumen bebas memilih produk yang 

diinginkanya, sehingga konsumen memiliki kendali atas proses pertukaran yang 

terjadi. 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 kegiatan menafsirkan, memproses, dan menyimpan 

informasi mengenai produk. Oleh karena itu loyalitas pelanggan dapat 

mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam mengambil keputusan 

pembelian (baik itu karena pengalaman masa lalu dalam menggunakannya 

maupun kedekatan dengan merek dan aneka karakteristiknya). Kenyataan tersebut 

dapat membuktikan bahwa loyalitas konsumen merupakan konsep yang 

multidimensional yang kompleks, dimana loyalitas merupakan kecenderungan 

seseorang untuk selalu menunjukkan sikap yang sama dalam situasi yang sama 

terhadap produk-produk yang sebelumnya dibeli (Tjiptono, 2005:387). 
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Untuk itu diperlukan pertimbangan pendekatan-pendekatan dalam 

mengukurnya. Suatu pertimbangan atas beberapa pengukuran yang tepat akan 

memberikan tambahan wawasan kepada para pelanggan, dengan kata lain 

memberikan suatu alat yang praktis dalam menggunakan konsep tersebut 

mengkaitkannya pada profitabilitas. Salah satu pendekatanya digunakan untuk 

mempertimbangkan perilaku aktual didasarkan pada bangunan loyalitas yang 

terdiri biaya-biaya peralihan, kepuasan, rasa suka, dan komitmen (Aaker 

1997:63). Loyalitas konsumen secara umum dapat diartikan ”kesetiaan seseorang 

atas suatu produk, baik barang maupun jasa tertentu”. 

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, menemukan perkembangan yang 

pesat pada dunia bisnis perdagangan di Jalan Raya Kludan Kecamatan 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Hal itu bisa dilihat dari semakin banyaknya 

berdiri swalayan-swalayan di Jalan Raya Kludan Kecamatan Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo yang secara langsung terjadi persaingan yang ketat antara 

swalayan-swalayan tersebut. Hal Ini dikarenakan orientasi swalayan-swalayan 

tersebut sama-sama bergerak dalam bisnis yang sejenis yaitu menyediakan segala 

bentuk kebutuhan bagi masyarakat. Selain dari pada itu, jarak yang berdekatan 

antara swalayan satu dengan swalayan yang lainnya semakin memperketat 

persaingan antar swalayan dalam upaya mempertahankan eksistensinya dan 

mengembangkan usaha dalam menjalankan beberapa kegiatan pemasaran yang 

sesuai untuk pencapaian tujuan. Situasi yang demikian ini tentu akan memacu 

adanya persaingan dari produsen ataupun pengusaha dalam merebut pasar. 
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Hasil pengamatan keseluruhan swalayan yang terdapat di Jalan Raya 

Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, maka secara langsung 

dapat disajikan nama-nama swalayan pada tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 

Nama-nama Swalayan di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo 

Nama Swalayan Alamat 

Blu Mart Jl. Raya Kludan Kecamatan Tanggulangin 

AlfaMart Jl. Raya Kludan Kecamatan Tanggulangin 

Karunia Jl. Raya Kludan Kecamatan Tanggulangin 

Maju 

Indomaret 

Jl. Raya Kludan Kecamatan Tanggulangin 

Jl. Raya Kludan Kecamatan Tanggulangin 

Sumber: Hasil Survey Peneliti 

Berdasarkan kenyataan tersebut dapat membuktikan bahwa telah terjadi 

persaingan pada swalayan-swalayan yang terdapat di wilayah Jalan Raya Kludan 

Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Salah satu swalayan yang terdapat 

di wilayah tersebut adalah Swalayan Indomaret, yang tepatnya terletak di Jalan 

Raya Kludan No. 21 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Swalayan 

Indomaret Kludan berdiri pada tahun 2005 di bawah pengelolahan PT. Indomarco 

Prismatama Tbk. Dimana seperti swalayan Indomaret pada umumnya, Swalayan 

Indomaret di Jalan Raya Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo 

menyediakan segala bentuk kebutuhan bagi masyarakat. Sebagai salah satu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan kebutuhan masyarakat, 

Swalayan indomaret di Jalan Raya Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten 

Sidoarjo selalu mengalami persaingan, khususnya dari perusahaan yang sejenis. 
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Untuk menghadapi semua itu Swalayan Indomaret di Jalan Raya Kludan 

Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo selalu berusaha untuk menciptakan 

loyalitas kepada konsumen. Hal ini bisa di lihat dari usaha nyata yang telah 

dilakukan Swalayan indomaret di Jalan Raya Kludan Kecamatan Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan menciptakan suatu persepsi yang baik kepada 

konsumen atas produk-produk yang ditawarkan kepada konsumen serta 

mengutamakan pelayanan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk dikaji secara mendalam 

mengenai analisis loyalitas konsumen dalam melakukan pembelian pada 

Swalayan Indomaret, untuk itu peneliti tertarik untuk mengambil judul: 

“ANALISIS LOYALITAS KONSUMEN DALAM MELAKUKAN 

PEMBELIAN PADA SWALAYAN INDOMARET (Studi Di Kecamatan 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: Bagaimana loyalitas konsumen yang meliputi variabel-variabel biaya 

peralihan, kepuasan, rasa suka dan komitmen dalam melakukan pembelian pada 

Swalayan Indomaret di Jalan Raya Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten 

Sidoarjo ? 

C. Batasan Masalah 

Agar ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu banyak 

menyimpang dari permasalahan, maka peneliti membatasi masalah pada 

pembahasan mengenai loyalitas konsumen yang meliputi variabel biaya 
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peralihan, kepuasan, rasa suka dan komitmen dalam melakukan pembelian pada 

Swalayan Indomaret Jalan Raya Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten 

Sidoarjo. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: Loyalitas konsumen yang meliputi variabel-variabel biaya 

peralihan, kepuasan, rasa suka dan komitmen dalam melakukan pembelian 

pada Swalayan Indomaret di Jalan Raya Kludan Kecamatan Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo. 

2.  Kegunaan Penelitian 

 Kegiatan penelitian ini memiliki kegunaan bagi pihak yang terkait 

dalam penelitian ini. 

a) Bagi Swalayan Indomaret: 

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi Swalayan 

Indomaret sebagai informasi tambahan atau masukan dalam rangka untuk 

menciptakan loyalitas konsumen. 

b) Bagi Peneliti Selanjutnya: 

Sebagai sumber informasi pengetahuan dan bahan pertimbangan, serta 

dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan langkah berikutnya 

dan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian lebih 

lanjut apabila dilakukan penelitian dengan permasalahan yang sama dalam 

penelitian ini. 
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