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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1  LATAR BELAKANG 

Pada era globalisasi sekarang ini, pasar modern merupakan salah satu jenis 

bisnis yang semakin berkembang, sesuai dengan harian kompas pada  2015, 

Kementerian  Perdagangan mengungkapkan bahwa ”jumlah pasar modern di 

Indonesia mengalami peningkatan 14% pada tiga tahun terakhir”. Perusahaan 

dituntut untuk berkompetisi agar tetap bertahan dan terus bersaing 

memperluas pangsa pasar maupun jaringan distribusi yang perusahaan 

tersebut lakukan, diantaranya adalah memperbaiki kinerja, penerapan strategi 

pemasaran serta perbaikan pelayanan terhadap konsumen. Salah satu pasar 

modern yang sedang berkembang di Indonesia adalah supermarket Lion 

Superindo, perusahaan tersebut berdiri pada tahun 1997 dan hingga sekarang 

telah memiliki 128 gerai yang tersebar di 17 kota besar diseluruh Indonesia, 

yang salah satunya adalah Supermarket Lion Superindo yang terletak 

didaerah jalan raya Langsep  Dieng Malang. 

 Supermarket Lion Superindo Dieng Malang merupakan objek yang 

digunakan dalam penelitian ini, hal tersebut dilakukan karena pada 

pengamatan awal dapat diketahui bahwa masyarakat luas tidak terlalu 

familiar dengan Supermarket Lion Superindo Dieng Malang, selain itu dari 

pihak management merasa bahwa prosentase pengunjung Supermarket Lion 

Superindo Dieng Malang tidak sebesar pengunjung dibeberapa supermarket 

lain dikota Malang. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang 

diantaranya adalah kemudahan untuk menjangkau lokasi perusahaan, promosi 

berupa discount yang diinformasikan kurang luas, keramahan karyawan. 

Untuk dapat meningkatkan dan membuat konsumen tertarik untuk berbelanja 

di supermarket Lion Superindo Dieng Malang maka perlu dilakukan 

perencanaan strategi pemasaran berdasarkan ekspektasi konsumen dan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi harapan tersebut. Fokus pada 
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konsumen merupakan langkah yang dipilih karena konsumen merupakan 

pihak akhir pengguna produk yang ditawarkan, sehingga perusahaan dapat 

meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan apabila harapan 

tersebut dapat direalisasikan dengan baik. Namun, perusahaan tetap harus 

mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki dalam mewujudkan harapan 

tersebut contohnya ketersediaan resource, sehingga strategi pemasaran yang 

akan dibuat tidak hanya memberikan keuntungan bagi konsumen tapi juga 

bagi perusahaan 

Langkah awal dalam melakukan perancangan strategi pemasaran adalah 

dengan mengetahui posisi perusahaan. Posisi perusahaan dapat digambarkan 

dengan peta spasial (presepsi) menggunakan Multidimensional Scalling 

Methode. Metode ini akan menggambarkan posisi perusahaan berdasarkan 

kemiripan maupun perbedaan perusahaan-perusahaan yang diamati 

berdasarkan atribut yang dianggap penting oleh konsumen. Setelah proses 

positioning perusahaan, maka akan dilakukan perencanaan strategi pemasaran 

yang akan melibatkan konsumen sebagai narasumber untuk mengetahui apa 

yang dibutuhkan konsumen dalam berbelanja disupermarket (atribut penting 

bagi konsumen yang berkaitan dengan bauran pemasaran dalam industri jasa), 

pihak management supermarket Lion Superindo Dieng Malang untuk 

memberikan respon terhadap apa yang dibutuhkan oleh konsumen serta target 

yang akan dibuat oleh perusahaan dan kompetitor untuk mengetahui peluang 

maupun ancaman yang mungkin timbul akibat pergerakan kompetitor. 

Perencanaan tersebut akan dibuat menggunakan QFD (Quality Function 

Development) Method, dengan begitu maka akan terancang beberapa strategi 

yang dapat digunakan supermarket Lion Superindo Dieng Malang untuk 

menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang akan dibahas 

adalah “Bagaimana merencanakan strategi pemasaran berdasarkan ekspektasi 

konsumen dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi harapan tersebut 

sehingga dapat menumbuhkan loyalitas konsumen kepada perusahaan”. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan diadakannya Penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:   

1. Mengidentifikasi atribut yang dianggap penting oleh konsumen pada 

supermarket yang ada dikota  Malang.  

2. Mengetahui posisi supermarket Lion Superindo Dieng Malang berdasakan 

anialisis kompetitor. 

3. Merumuskan strategi pemasaran yang digunakan untuk mengalahkan 

kompetitor dan menumbuhkan loyalitas konsumen. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-

pihak yang bersangkutan, yang diantaranya adalah: 

1. Pihak Mahasiswa (Peneliti) 

a. Mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat dari 

perkuliahan ke dunia kerja yang lebih nyata, yang nantinya diharapkan 

dapat memberikan masukan ataupun sumbangan pikiran mengenai 

gambaran deskriptif serta kegunaan dalam pengaplikasian ilmu-ilmu 

perkuliahan. 

b. Menambah pengalaman dalam dunia kerja guna mempersiapkan diri 

menjadi seseorang yang profesional dimasa yang akan datang dalam 

memasuki dunia kerja. 

2. Pihak Perusahaan  

a. Penelitian yang dilakukan ini dapat digunakan sebagai media 

informasi dalam memahami harapan serta perilaku konsumen 

terhadap perusahaan. 
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b. Hasi penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan 

perusahaan serta perancangan strategi pemasaran terhadap konsumen. 

 

1.5 BATASAN MASALAH 

Agar dalam penulisan penelitian ini dapat mencapai sasaran yang 

diharapkan maka diperlukan batasan masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Penelitian dilakukan di supermarket Lion Superindo Dieng Malang 

mengenai penelitian terhadap strategi pemasaran berdasarkan 

keinginan pelanggan pada supermarket. 

2. Atribut yang dijadikan pertimbangan dalam perumusan strategi 

merupakan komponen penyusun bauran pemasaran dalam bidang jasa. 

3. Dalam melakukan perancangan strategi pemasaran tidak 

memperhitungan biaya yang timbul. 

4. Pemilihan kompetitor dilakukan oleh pihak management perusahaan. 

berdasarkan kesamaan macam produk yang dijual dan jenis pasar 

modern yang setara dengan supermarket Lion Superindo. 

 

 


