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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan ritel yang ada di Indonesia sekarang ini membuat 

Indonesia menjadi salah satu perkembangan ritelnya tertinggi di Asia yaitu pada 

peringkat atas 2 Asia Pasifik yang ditunjang dengan pertumbuhan ritel modern 

yang semakin pesat (rri.co.id). Dari CNN Indonesia, Asosiasi Pengusaha Ritel 

Indonesia (Aprindo) optimistis bisnis ritel dapat tumbuh mencapai angka 9% 

sepanjang 2018. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pelaku Ritel Indonesia atau 

Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pertumbuhan ritel hingga semester I 

2017 3,7 persen. Ia memprediksi hingga akhir tahun akan mencapai 7,5 sampai 8 

persen. Sejalan dengan marketing.co.id yang menilai bisnis ritel smartphone 

mengalami kenaikan yang signifikan, dan didorong oleh koran.bisnis.com bahwa 

volume penjualan smartphone diproyeksikan tumbuh 6% pada 2018, akibat 

banyaknya permintaan smartphone kelas menengah. Hal ini menjadi dasar  bagi 

salah satu kekuatan ekonomi Indonesia dalam industri ritel. 

Menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), bisnis ritel di 

Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Ritel Tradisional dan 

Ritel Modern. Ritel modern pada dasarnya merupakan pengembangan dari ritel 

tradisional. Format ritel ini muncul dan berkembang seiring perkembangan 

perekonomian, teknologi, dan gaya hidup masyarakat yang membuat masyarakat 

https://bisnis.tempo.co/read/892030/pengusaha-beberkan-penyebab-lesunya-bisnis-retail-di-tahun-ini
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menuntut kenyaman yang lebih dalam berbelanja. Ritel tradisional merupakan 

ritel sederhana dengan tempat yang tidak luas, barang yang dijual terbatas 

jenisnya. Sistem manajemen yang sederhana memungkinkan adanya proses tawar 

menawar harga. Bentuknya bisa berupa warung, toko dan pasar. Berbeda dengan 

ritel modern yang menawarkan tempat lebih luas, banyak jenis barang yang dijual, 

manajemen lebih terkelola, harga pun sudah menjadi harga tetap. 

Salah satu industri ritel yang belakangan ini mendapat sorotan adalah 

industri ritel smartphone. Hal ini ditunjang berdasarkan survei yang dilakukan 

oleh perusahaan keuangan global Credit Suisse, yaitu masyarakat Indonesia lebih 

menginginkan membeli smartphone dan mengakses internet ketimbang properti, 

kendaraan, dan perjalanan (katadata.co.id). Berdasarkan survei penjualan eceran 

yang dilakukan BI pada bulan Agustus 2015 lalu meningkat oleh ramainya 

penjualan di ritel sektor komunikasi dan telekomunikasi seperti smartphone 

(vibiznews.com). 

Dan hal ini dibuktikan oleh lembaga riset digital marketing Emarketer 

bahwa jumlah pengguna smartphone aktif yang ada di Indonesia pada tahun 2018 

lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi 

pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan 

Amerika (kominfo.go.id). 

Berkembangnya industri ritel smartphone memberikan peningkatan 

intensitas pendapatan pada pelaku industri ini. Namun hal ini hendaknya 

ditunjang dengan pelayanan yang maksimal kepada konsumen sehingga 
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meningkatkan jumlah penjualan melalui kepuasan konsumen terhadap pelayanan 

yang diberikan. Menurut Kotler & Keller (2009), Kepuasan konsumen merupakan 

perbandingan ekspektasi konsumen terhadap apa yang diharapkan dengan realita 

yang diterima oleh konsumen. Hal tersebut mengungkapkan bahwa setiap pelaku 

bisnis pada industri ini hendaknya memiliki kepekaan dan memberikan perhatian 

lebih terhadap konsumennya. Apabila suatu perusahaan ritel dapat memenuhi 

harapan pelanggan, dalam arti pelanggan puas dengan kinerja perusahaan yang 

ada maka perusahaan tersebut berpotensi untuk mendapatkan pelanggan yang 

loyal (Wicaksana, 2007). 

Salah satu faktor signifikan dalam pembentukan kepuasan konsumen adalah 

bauran pemasaran ritel (Widodo, 2013). Lebih lanjut, penelitian Widodo (2013) 

dan Paramitha (2010) mengungkapkan bahwa seluruh atribut dalam bauran 

pemasaran ritel berupa product, price, place, promotion, presentation, dan 

personnel memberikan pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Menurut Ma’ruf (2006) marketing mix yang umum dikenal dengan 4P (product, 

price, place dan promotion) yang mana berangkat dari kacamata produsen, 

semenjak sekitar tahun 1990-an telah muncul istilah 4C (Customer Solution, Cost, 

Convenience, Communication) yang muncul dari pengamatan atas konsumen. 

Salah satu perusahaan ritel smartphone terbesar di kota Malang adalah Indo 

Mobile Cell (Indocell). Indocell yang berdiri pada bulan november tahun 2000 

oleh Bapak Jimmy Etmada dan Graceka Ageta, sekarang menjadi salah satu pusat 

pembelanjaan smartphone yang tersohor. Penjualan yang dilakukan oleh indocell 
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selalu meningkat diiringi dengan adanya penghargaan The Best Bundling Device 

Store 2013 se-Malang Raya, penghargaan ini adalah penghargaan Retail Outlet 

(RO) pertama kali dilakukan di Jawa Timur (malang-post.com). Indocell 

menampilakan beberapa keunggulan dalam memberikan pelayanan kepada 

konsumennya. Salah satu keunggulan yang diberikan kepada konsumennya adalah 

best service dengan kepuasan pelanggan (indomobilecell.com). 

Terlihat dari keunggulan tersebut, Indocell memberikan perhatian yang 

sangat baik dan menganggap perlu untuk melayani konsumennya  dengan 

maksimal sehingga akan tercipta kepuasan bagi konsumen. 

Namun, berdasarkan pada testimoni yang dilakukan oleh beberapa 

konsumen terlihat masih ada yang merasa kecewa terhadap pelayanan yang 

diberikan (indomobilecell.com/testimoni). Keadaan tersebut memperlihatkan 

bahwa komitmen pelanggan untuk berbelanja sudah mulai menurun sebagai 

indikasi bahwa konsumen sudah merasa kecewa terhadap kinerja atribut Indocell 

termasuk bauran pemasarannya. Berdasarkan fenomena tersebut perlu untuk 

melakukan peninjauan kembali mengenai bauran pemasaran ritel Indocell yang 

dikaitkan pada kepuasan konsumennya.   

Dari uraian latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti tentang : 

”Pengaruh Bauran Pemasaran Ritel Terhadap Kepuasan Pelanggan Indo 

Mobile Cell (Indocell) Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari masalah yang ada pada latar belakang di atas maka  dapat dirumuskan :  

1. Apakah bauran pemasaran ritel yang meliputi produk, harga, tempat, 

promosi, persentasi, dan personalia berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan pelanggan Indo Mobile Cell (Indocell) Malang ? 

2. Apakah bauran pemasaran ritel yang meliputi produk, harga, tempat, 

promosi, persentasi, dan personalia berpengaruh secara simultan 

terhadap kepuasan pelangganIndo Mobile Cell (Indocell) Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian& Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi permasalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk menguji dan menganalisis  pengaruh bauran pemasaran ritel secara 

parsial terhadap kepuasan pelanggan Indo Mobile Cell (Indocell) 

Malang. 

b. Untuk menguji dan menganalisis  pengaruh bauran pemasaran ritel secara 

simultan terhadap kepuasan pelanggan Indo Mobile Cell (Indocell) 

Malang. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan keilmuan 

pemasaran khususnya mengenai pemahaman terhadap konsep bauran pemasaran 

ritel (ritailling mix)pada perusahaan ritel smartphone serta hubungannya dengan 

kepuasan pelanggan. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi manajer pemasaran pada 

industri ritel yang menerapkan bauran pemasaran ritel (ritailling mix) dalam 

membuat strategi pemasaran pada bisnisnya. Selain itu dampak dari pengguanaan 

bauran pemasaran ritel yang tepat dan lebih baik lagi diharapkan dapat memenuhi 

dari harapan dari pelanggannya sehingga menciptakan kepuasan terhadap ritel itu 

sendiri.  

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Penelitian ini ditujukan pada penelitian mengenai atribut-atribut bauran 

pemasaran ritel (retailing mix) yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

Akhir dari penelitian ini  untuk mengetahui sejauh mana kepuasan 

pelanggan dipengaruhi oleh product, price, place, promotion, 
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presentation dan personel (6P) yang menyesuaikan dengan  penelitian 

terdahulu dan juga dengan objek pada penelitian ini. Adapun batasan 

subjek dalam penelitian ini adalah pelanggan Indo Mobile Cell 

(Indocell) pusat di Jl. Brigjen Slamet Riadi, Kota Malang yang telah 

berkunjung satu kali atau lebih. 

b. Batasan teori bauran pemasaran ritel peneliti menganggap teori dari

Lamb dalam Ma’ruf (2006)  dirasa sesuai dengan bauran pemasaran ritel

modern, sehingga bauran pemasaran ritel atau retailing mix menjadi

variable independen yang terdiri dari : keluasan dan kedalaman

keragaman produk (product), keputusan penetapan harga dalam setiap

produk (price), penempatan lokasi yang startegis dalam bersaing (place),

memeberikan informasi dan promosi (promotion), suasana atau atmosfer

dalam gerai yang sekiranya menentukan konsumen dalam pengambilan

keputusan membeli atau tidak (presentation), pelayanan pelanggan dan

fasilitas (personnel).


