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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Persaingan dunia usaha semakin pesat dan berkembang, ini dapat 

dilihat semakin banyaknya jenis usaha yang muncul, baik dalam bidang 

manufaktur maupun dalam bidang jasa. Pada bidang jasa tidak dipungkiri lagi 

semakin banyak usaha yang bergerak dalam bidang ini, semakin 

berkembangnya jaman semakin juga tinggi kebutuhan masyarakat, inilah 

yang membuat pelaku bisnis tertarik untuk menjalankan usaha dalam bidang 

jasa. Dengan demikian, tentunya persaingan diantara perusahaan tidak dapat 

dihindari lagi.   

Agar suatu perusahaan dapat bertahan pada persaingan yang ada, 

perusahaan harus mampu memenuhi permintaan pasar secara cepat dan tepat, 

baik dari segi produksi ataupun dari segi pelayanan. Kondisi persaingan yang 

ada pada saat ini tentunya membuat perusahaan harus mampu menentukan 

strategi yang digunakan untuk mampu atau bahkan memenangkan persaingan 

dari pesaing perusahaan yang ada. Semakin banyaknya kompetitor yang ada 

tentunya perusahaan dituntut mampu berinovasi dengan selalu 

mengembangkan produk ataupun layanan yang ada.  

Pengembangan produk ataupun layanan yang ada perlu dilakukan 

untuk membentuk masa depan bagi perusahan agar dapat meningkatkan 

pendapatan perusahaan sepanjang waktu. Dengan adanya pengembangan 
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produk dan layanan yang ada, akan membantu perusahaan dalam bersaing 

dengan perusahaan lain. Setiap customer pasti menginginkan sesuatu hal yang 

berbeda dari yang sudah ada, sehingga ini membuat pesaing akan berusaha 

keras untuk memenuhinya. Dalam hal ini tentunya perusahaan harus dapat 

lebih cepat melakukan sebuah pengembangan produk. 

Melakukan sebuah pengembangan produk, yang diperlukan adalah 

perusahan harus dapat mengetahui keinginan pelanggan, kemudian 

menerjemahkannya kedalam konsep yang telah dipersiapkan, perusahaan 

dapat menggunakan beberapa metode pengembangan produk dan jasa 

layanan yang ada, salah satunya adalah Quality Function Deployment (QFD). 

QFD meruapakan metode yang menjamin kualitas pada setiap tahap proses 

pengembangan produk. Metode ini menyaring apa yang diinginkan konsumen 

kemudian memasukkannya kedalam perencanaan pengembangan produk. 

Sehingga perusahaan  mendapatkan produk yang diinginkan oleh konsumen. 

Produk sendiri, terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan ketahanan 

dan keberwujudannya, yaitu pertama barang-barang yang tidak tahan lama, 

kedua barang tahan lama , dan yang terakhir jasa (Philip Kotler, 2009). Jasa 

merupakan produk yang tidak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi, dan 

dapat musnah. Sehingga, jasa biasanya memerlukan kendali kualitas, 

kredibilitas pemasok, dan kemampuan adaptasi yang lebih besar.  

Berbicara perihal jasa, pada jasa terdapat lima jenis kategori 

berdasarkan penawarannya, yaitu barang berwujud murni, barang yang 
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disertai jasa, Hibrida, jasa utama yang disertai barang dan jasa kecil, dan jasa 

murni. Dalam  jenis jasa utama yang disertai barang dan jasa kecil contohnya 

adalah pada usaha Ritel. Dimana pada ritel bukan hanya menjual produk-

produk berupa barang saja tetapi juga melibatkan pelayanan jasa. 

Bisnis ritel dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang terlibat 

dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir 

untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis. Ritel juga salah satu 

perangkat dari aktivitas-aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai 

terhadap produk-produk dan layanan penjualan kepada konsumen dalam 

penggunaan atau konsumsi perseorangan maupun keluarga. Industri ritel terus 

berbenah seiring dengan perubahan teknologi, perkembangan dunia usaha, 

dan tentunya kebutuhan konsumen.  

Industri ritel berubah dengan cepat, perubahan-perubahan itu dapat 

diliat dari perubahan yang mendasar dan terus berkembang dalam format 

ritel. Dengan perkembangan tersebut maka muncul istilah ritel modern. Pola 

pikir dari ritel modern sendiri adalah berfikir gaya hidup atau pola hidup yang 

sudah berbeda dari konsumen saat ini dimana lebih menekankan pada One 

Stop Shoping atau umumnya kita kenal dengan nama Supermarket. Di jaman 

serba modern saat ini industri jasa seperti supermarket sangatlah penting 

untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Mulai dari peralatan rumah 

tangga hingga kebutuhan sehari-hari yang kita butuhkan. 
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 Supermarket saat ini berkembang bukan hanya menjual produk-

produk yang identik dengan kebutuhan pokok semata melainkan banyak 

supermarket saat ini menawarkan konsep yang sangat memanjakan 

pelanggan. Misalnya saja, ada supermarket yang menawarkan delivery order, 

dimana pelanggan tidak perlu lagi harus datang ke gerai supermarket 

melainkan pelanggan dimanjakan dengan meminta pesanan diantar dan 

dipesan melalui sistem online. Bukan hanya itu saja supermarket saat ini juga 

memanjakan pelanggan dengan menyediakan tempat untuk istirahat yang di 

dalamnya terdapaat makanan cepat saji atau jajanan dan minuman yang bisa 

dikonsumsi langsung oleh pelanggan. Supermarket jenis modern inipun telah 

banyak kita jumpai di Indonesia dan telah banyak melakukan ekspansi ke 

berbagai pulau yang ada di Indonesia.  

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa retail modern yang bukan 

hanya sebagai tempat untuk berbelanja kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai 

tempat untuk bersantai sejenak, salah satunya yaitu Hypermart. Hypermart 

merupakan salah satu anak perusahaan dari Matahari Putra Prima Tbk, yang 

salah satu anak perusahaan terkenalnya yaitu Matahari Departemen Store. 

Hypermart sendiri mulai beroperasi pada 2004 silam, dimana Hypermart 

menggunakan konsep baru yaitu memudahkan konsumen untuk menemukan 

barang belanjaan primer dan sekunder dalam satu tempat, Hypermart didesain 

dengan suasana hangat, menyenangkan dan bersahabat.  

Kini, diusiannya yang ke-12, Hypermart menjadi hypermarket 

pertama yang berhasil membuka gerai lebih dari 115 di Indonesia pada tahun 
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2016. Ada beberapa kota-kota besar yang telah terdapat gerai Hypermart saat 

ini dan salah satunya ada di kota Solo. Di kota Solo sendiri terdapat 3 gerai 

Hypermart yaitu di Grand Mall Solo, Solo Square, Hartono Mall. Dalam 

sistemnya Hypermart lebih memilih membuka gerainya berada dipusat 

perbelanjaan seperti Mall, ini sesuai moto yang diusung yaitu berbelanja 

disatu tempat sekaligus. Pemilihan pembangunan di mall sendiri dianggap 

akan lebih aman daripada harus membangun gerai tersendiri. 

Namun, dengan membangun gerai tersebut berada di mall tentunya 

akan menimbulkan sebuah permasalahan, seperti jam operasional yang harus 

mengikuti jam operasional mall hingga jangkauan yang hanya akan menyasar 

pada kelas menengah saja. Permasalahan ini pun dirasakan pada Hypermart 

yang ada di  Solo Square. Gerai yang berada di mall tersebut mengalami 

masalah berupa minimnya customer yang datang. Tapi dalam hal ini 

penuruan berupa minimnya customer juga dikarenakan adanya penurunan 

penjualan dari bisnis ritel yang ada di Indonesia saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Sumber: http://www.bi.go.id/id/publikasi 

            Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Retail 

http://www.bi.go.id/id/publikasi
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Pada grafik yang ada menunjukkan bahwa adanya penurunan 

penjualan dari berbagai Ritel yang ada di Indonesia, ini dikarenakan minat 

beli masyarakat yang mulai berkurang dan cenderung lebih memilih e-

commers. Akan tetapi dengan permasalahan diatas juga tidak seharusnya 

perusahaan memberikan argument bahwaminimnya customer dikarenakan hal 

tersebut. Tapi perusahaan harus dapat mengetahui terlebih dahulu apakah 

yang membuat minimnya customer yang datang. 

Dalam perjalanan bisnisnya tentunya Hypermart tidak sendiri di 

pasarnya, terdapat pesaing yang segmen pasarnya sama dengan Hypermart, 

seperti Giant Supermarket dan Carrefour. Yang paling terdekat sendiri adalah 

Carrrefour. Memiliki konsep yang terbilang sama dengan Hypermart yang 

membedakan Carrefour dengan Hypermart sendiri adalah lokasi gerai yang 

ada. Dimana carrefour lebih memilih menggunakan bangunan sendiri untuk 

menjalankan bisnisnya. Tentunya dengan lokasi yang lebih sedikit 

menguntungkan Carrefour lebih dapat memberikan pelayanan yang optimal 

karena mengingat jam operasional yang dapat diatur berdasarkan keinginan 

sendiri tanpa harus mengikuti peraturan jam operasional yang berlaku pada 

Mall seperti halnya Hypermart. 
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Gambar 1.2. Daftar Penjualan Hipermarket 

Dari gambar diatas menunjukan Carrefour memiliki penjualan yang 

tertinggi dari Hipermarket yang ada. Ini mengindikasikan bahwa Carrefour 

sebagai pesaing dan sekaligus dapat jadi panutan bagi Hipermarket-

hipermarket yang ada.  

Tentunya dengan adanya pelayanan yang baik, cepat, dan tepat akan 

menimbulkan loyalitas dan kesan yang baik bagi pelanggan. Berdasarkan 

uraian latar belakang diatas, penulis akan mengambil judul “ Pengembangan  

Jasa Layanan Pada PT. Hypermart Solo Square ”.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah yang diajukan adalah: 

1. Jasa Pelayanan yang seperti apakah yang dibutuhkan oleh pelanggan pada 

Hypermart Solo Square? 
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2. Atribut jasa pelayanan apa sajakah yang menjadi prioritas untuk 

ditingkatkan sesuai dengan kriteria dari pelanggan Hypermart Solo 

Square? 

3. Respon teknis seperti apakah yang perlu diprioritaskan perusahaan untuk 

meningkatkan pelayanan pada Hypermart Solo Square? 

C. Batasan masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang ada, maka hanya 

membatasi pada : Pengembangan pelayanan yang ada pada Hypermart Solo 

Square dan Carrefour Solo Paragon sebagai pembanding dan menggunakan 

QFD(Quality Function Deployment) sebagai metode untuk pengembangan 

pelayanan. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan sesuai 

dengan yang diinginkan, maka peneliti harus mempunyai tujuan, adapun 

tujuan dari penelitian ini yaitu : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria pelayanan yang 

dibutuhkan oleh pelanggan Hypermart Solo Square. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis atribut yang menjadi prioritas 

dari pelangganguna meningkatkan pelayanan pada Hypermart Solo 

Square. 
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c. Untuk mengetahui dan menganalisis respon teknis yang perlu 

diprioritaskan oleh perusahaan untuk meningkatkan pelayanan pada 

Hypermart Solo Square. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Hasil penelitian dapat dijadikan gambaran bagi perusahaan terutama 

manager store untuk dapat menentukan strategi yang digunakan dalam 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu tambahan ilmu untuk peneliti selanjutnya serta sebagai referensi 

khususnya untuk mengkaji topik-topik yang ada dalam penelitian ini
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