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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semakin tingginya angka penduduk negara akan mencerminkan 

suatu negara tersebut pada negara berkembang. Tekhnologi yang masih 

belum dimaksimalkan dan juga sumberdaya tidak difungsikan secara 

optimal membawa dampak Indonesia disebut negara berkembang. 

Indonesia dikacamata Internasional sebagai negara berkembang yang 

termasuk maju dalam bidang teknologi (Tribunnews.com). Negara 

berkembang diikuti oleh masyarakat yang produktif akan bisa menunjang 

kualitas paham masyarakat mengenai negara berkembang yang maju. 

Negara maju dilihat dari tekhnologi dan sumber daya manusia yang serba 

kecukupan. Adanya tekhnologi yang canggih tentunya didukung dengan 

sumber daya manusia yang mumpuni untuk menciptakan inovasi. Oleh 

karena itu negara Indonesia harus bisa mengelola sumber daya manusia . 

Banyaknya jenis bisnis saat ini mulai menjamurnya dalam bidang 

bisnis ritel. Bisnis ritel merupakan bagian dari saluran distribusi yang 

memegang peranan penting dalam rangkaian kegiatan pemasaran. Usaha 

atau bisnis ritel di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat 

beberapa tahun terakhir ini. Kondisi seperti merasa puas terhadap fasilitas 

pelayanan yang diberikan. Kepuasan atau kesenangan yang tinggi akan 

menyebabkan konsumen berperilaku positif, terjadinya hubungan 
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emosional terhadap pelayanan sehingga hasilnya adalah kesetiaan 

konsumen yang tinggi.  

Para pelaku bisnis tentunya mengingnkan penjualan yang banyak 

dengan begitu akan memperoleh keuntungan yang besar. Untuk mendapatkan 

keuntungan besar sebelumnya yang ditinjau adalah perilaku konsumen dalam 

menilai perusahaan ritel tersebut. Dari perilaku konsumen ada beberapa yang 

harus diperhatikan terlebih dahulu yaitu pada kepuasan konsumen. Kotler dan 

Keller (2009) menyatakan kepuasan konsumen dapat dikatakan sebagai 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan 

antara kinerja hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. 

Konsumen akan puas ketika sudah mencapai apa diharapkan mengenai produk 

tersebut pada sebelumnya. 

Perusahaan ritel saat ini sangat berpengaruh bagi para kompetitor 

lain. Karena untuk memperoleh keunggulan dalam bersaing dibutuhkan 

strategi bauran pemasaran ritel yang efektif untuk memperoleh kepuasan 

para pelanggan. Levy dan Weitz (2009) menyatakan retail mix dapat 

dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk mengimplementasikan, 

menangani perkembangan strategi ritel yang dapat digunakan untuk 

memuaskan kebutuhan dari target pasar lebih baik dari pada kompetitor. 

Ma’ruf (2006) mengatakan bahwa bauran eceran merupakan kombinasi dari 

faktor-faktor eceran yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan 

pelanggan dan mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli. Faktor-

faktor tersebut merupakan barang dagangan (merchandise), harga (price), 
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lokasi (location), promosi (promotion), pelayanan (retail service), suasana 

toko (atmosfer). Lamb (2001) menyebutkan bahwa presentasi dapat 

dikatakan sebagai tata letak dan suasana toko. 

 Salah satu faktor signifikan dalam pembentukan kepuasan 

konsumen adalah bauran pemasaran ritel (Widodo, 2013). Adapun Utami 

(2010) keenam unsur bauran pemasaran ritel tersebut saling berhubungan 

dan berpengaruh satu sama lain, sehingga harus diupayakan untuk 

menghasilkan suatu kebijakan pemasaran yang mengarah kepada kepuasan 

pelanggan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Herawati, Pradhanawati 

& Dewi (2013) menyebutkan bahwa merchandising, basic principles dan 

services yang diberikan oleh karyawan alfamart di Semarang berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan. Dalam basic principles terdapat variabel 

dasar pemasaran yaitu price, place, promotion. Maka terdapat kecocokan 

antara merchandising, basic principles dan services dengan kepuasan 

pelanggan. 

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan ritel 

merupakan satu atau lebih aktivitas yang menambah nilai produk dan jasa 

kepada konsumen baik untuk kebutuhan keluarga atau untuk keperluan 

pribadi. Bisnis ritel atau usaha eceran di Indonesia mulai berkembang pada 

kisaran tahun 1980 an seiring dengan mulai dikembangkannya 

perekonomian Indonesia. Penggolongan bisnis ritel di Indonesia dapat 

dikategorikan berdasarkan sifatnya yaitu ritel yang bersifat tradisional dan 

bersifat modern. Ritel yang bersifat tradisional adalah sejumlah pengecer 
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atau pedagang eceran yang berukuran kecil dan sederhana, misalnya toko-

toko kelontong, pengecer atau pedagang eceran yang berada di pinggir 

jalan, pedagang eceran yang berada di pasar tradisional. Ritel modern 

adalah sejumlah pedagang eceran atau pengecer berukuran besar, misalnya 

dengan jumlah gerai yang cukup banyak dan memiliki fasilitas toko yang 

sangat lengkap dan modern.  

Penggunaan smartphone saat ini menggugah para kaum bisnis. Bisa 

disimpulkan bahwa para kaum bisnis akan menggeluti ritel smartphone. 

Penetrasi penggunaan smartphone juga diikuti dengan perusahaan 

smartphone yang secara berkala melakukan upgrade model maupun 

spesifikasi dari smartphone itu sendiri. Lembaga riset digital marketing 

memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia 

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

Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar 

keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika 

(Databoks/katadata.co.id/diakses 24 Maret 2018). Berikut data pengguna 

smartphone dari tahun 2013 sampai 2018. 

Gambar 1.1 Jumlah Pengguna Smartphone di Indonesia 2018 

 

 

 

 

 

Sumber : databoks.katadata.co.id 
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Dari tingginya angka pengguna ponsel saat ini menunjukkan akan 

berhasilnya para pelaku bisnis ritel di bidang penjualan ritel handphone. 

Dengan ditunjangnya pelayanan yang diberikan oleh pelaku bisnis kepada 

konsumen akan membawa dampak rasa kepedulian lebih dari pihak 

konsumen oleh pelaku bisnis. Jika konsumen merasa senang dengan 

penampilan maupun pelayanan dari toko tersebut maka ia akan merasa puas 

dengan produk tersebut. Maraknya perusahaan ritel saat ini sangat 

berpengaruh bagi para kompetitor lain. Seperti toko ritel KSC Cellular yang 

ada di Mojokerto sekarang telah berekspansi. Perusahaan ritel smartphone 

yang sangat mendominasi di daerah kota Mojokerto saat ini adalah KSC 

Cellular. KSC Celullar sangat berambisi luar biasa sehingga lambat laun 

berekspansi 4 toko. Adapun lokasi toko saat ini yang beroperasional di 4 

daerah salah satu yang terbesar atau pusat adalah di kawasasn Jl. Teratai 

No.1 Mangelo Sooko, Mojokerto.  

KSC Cellular merupakan tergolong toko ritel terlengkap dan termurah 

(ksc.cellular2). Setelah peneliti mengamati toko KSC Celluler ini terdapat 

bauran pemasaran ritel yaitu toko yang menjual semua produk handphone 

beserta aksesorisnya. Harga yang dijual oleh KSC Cellular juga sama 

dengan kualitas handphone. Tempat gerai yang luas dan juga strategis 

bertempat di samping jalan raya, semua cabang KSC Cellular saat ini 

beroperasi di samping jalan raya kota maupun kabupaten Mojokerto. Media 

sosial selalu beroperasi tiap hari menawarkan promosi diskon, kredit, 

handphone versi terbaru. Ruangan terdapat Air Conditioner, display 
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handphone, cahaya terang untuk kenyamanan konsumennya. Karyawan 

yang banyak dengan kostum berseragam sangat ramah menjemput 

pelanggan di dekat pintu masuk toko dan karyawan juga diwajibkan untuk 

memakai minyak rambut.        

Pencarian informasi mengenai kepuasan konsumen pada penelitian 

ini di lakukan wawancara pra penelitian dengan memberikan pertanyaan 

kepada 15 orang diantaranya 12 orang memberikan jawaban bahwa 

responden sudah melakukan pembelian lebih dari 2 kali, adapun 5 orang 

yang merekomendasikan kepada teman untuk melakukan pembelian di KSC 

Cellular. Tetapi ada 3 konsumen yang komplain terhadap keramahan 

pegawai yang ada di KSC Cellular. Peneliti memperoleh informasi dari 

komentar di akun Facebook KSC Celullar yang merasa tidak puas akan 

kecerobohan para karyawan dan juga tidak cepat tanggap apabila konsumen 

membutuhkan informasi melalui media sosial. 2 konsumen mengatakan 

servis handphone yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian 

untuk menyelesaikan servis tersebut. Ada 1 konsumen yang merasa bahwa 

tempat parkir yang sempit sehingga tidak muat untuk parkir banyak motor.  

Setelah melakukan wawancara pra penelitian berindikasikan bahwa 

kepuasan konsumen masih kurang. Berdasarkan fenomena tersebut perlu 

ditinjau kembali akan bauran pemasaran ritel KSC Celullar yang dikaitkan 

akan kepuasan konsumennya. 
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Dari berbagai uraian latar belakang maka tertarik akan ditelitinya 

tentang ”Pengaruh Bauran Pemasaran Ritel Terhadap Kepuasan 

Pelanggan KSC Cellular Di Mojokerto”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari masalah yang ada pada latar belakang maka dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana tanggapan konsumen tentang bauran pemasaran ritel yang 

meliputi merchandise, harga, lokasi, promosi, retail service, dan 

presentasi di Ksc Cellular Mojokerto? 

2. Bagaimana tanggapan konsumen tentang kepuasan pelanggan di Ksc 

Cellular Mojokerto? 

3. Apakah bauran pemasaran ritel yang meliputi merchandise, harga, 

lokasi, promosi, retail service, presentasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan Ksc Cellular Mojokerto? 

4. Diantara masing-masing variabel pada bauran pemasaran ritel tersebut 

variabel apa yang paling kuat berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan Ksc Celluar Mojokerto? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan tanggapan konsumen tentang bauran pemasaran 

ritel yang terdiri dari merchandise, harga, lokasi, promosi, retail service, 

presentasi terhadap kepuasan pelanggan Ksc Cellular Mojokerto. 
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2. Untuk mendeskripsikan tanggapan konsumen tentang kepuasan 

pelanggan di Ksc Cellular Mojokerto. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh bauran pemasaran ritel yang 

meliputi merchandise, harga, lokasi, promosi, retail service, presentasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan Ksc 

Cellular Mojokerto. 

4. Untuk menguji dan menganalisis variabel bauran pemasaran ritel yang 

paling kuat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Ksc Celluar 

Mojokerto. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan berguna dalam pengembangan keilmuwan 

pemasaran khususnya mengenai pemahaman terhadap konsep bauran 

pemasaran ritel pada perusahaan ritel smartphone serta hubungan 

dengan kepuasan pelanggan. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi manajer pemasaran 

pada industri ritel yang menerapkan bauran pemasaran ritel dalam 

membuat strategi pemasaran dalam bisnisnya.  

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat 

menjadi referensi bagi penelitian ini atau sebagai bahan perbandingan dalam 
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teori dan hasil dari penelitian tersebut. Adapun hasil penelitian terdahulu 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti 

Terdahulu 

Keterangan 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Herawati, Pradhanawati & Dewi (2013) 

Tema Penelitian 

 

Pengaruh Bauran Pemasaran Ritel terhadap Loyalitas 

Pelanggan melalui Kepuasan Pelanggan pada 

Konsumen Alamart di kecamatan Tembalang 

Semarang 

Alat Analisis Uji regresi linier sederhana, uji regresi berganda dan 

Path Analysis atau Analisis Jalur 

Hasil Penelitian - Variabel bauran pemasaran ritel secara simultan 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan dan juga kepuasan pelanggan 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan 

- Basic Principles berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan 

Perbedaan Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu 

menggunakan variabel intervening, menggunakan 

alat Path analisis. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Wahono dan Subagio (2013) 

Tema Penelitian Analisa Pengaruh Retail Mix Terhadap Kepuasan 

Pelanggan di Calais Grand City Surabaya 

Alat Analisis Analisa regresi linear berganda. 

Hasil Penelitian - Enam variabel retail mix secara simultan dan 

parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan di Calais Grand City Surabaya  

- Faktor yang berpengaruh dominan terhadap 

kepuasan pelanggan di café ini adalah pricing atau 

harga produk 

Persamaan Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu 

menggunakan analisa regresi berganda, 



10 
 

 

No. Peneliti 

Terdahulu 

Keterangan 

menggunakan varibel bauran pemasaran ritel dengan 

kepuasan pelanggan. 

Perbedaan Perbedan dengan penelitian sekarang adalah dalam 

variabel bauran pemasaran ritel menggunakan salah 

satunya adalah communication mix 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Pasaribu dan Sembiring (2013) 

Tema Penelitian Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Ritel terhadap 

Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Minimarket MES 

Mart Syariah 

Alat analisis Analisis kuantitatif dilakukan melalui uji asumsi 

klasik untuk menghindari data yang bias (berupa uji 

normalitas, heterokedastisitas, dan multikolinearitas), 

Analisis regresi berganda untuk menjawab hipotesis 

pertama, dan analisis regresi sederhana untuk 

menjawab hipotesis kedua. 

Hasil Penelitian Strategi bauran pemasaran ritel yang terdiri dari: 

produk, harga, lokasi, personalia, dan presentasi 

secara simultan atau serentak memiliki pengaruh 

yang sangat signifikan terhadap variabel kepuasan 

pelanggan, Produk secara parsial memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap variabel 

kepuasan pelanggan, artinya keragaman dan 

kelengkapan produk di MES Mart secara positif 

menentukan kepuasan pelanggannya dan variabel 

kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang positif 

dan sangat signifikan terhadap variabel loyalitas 

pelanggan. 

Persamaan Persamaannya dengan penelitian sekarang yaitu sama 

menggunakan strategi bauran pemasaran ritel yang 

terdiri dari: produk, harga, lokasi, personalia, dan 

presentasi sebagai variabel bebas dan salah satu 

menggunakan analisis regresi berganda 

4.  Nama Widodo (2013) 

Tema Penelitian Pengaruh Bauran Pemasaran Ritel Terhadap 

Kepuasan Pelanggan Minimarket Indomaret 

Perumahan Sawojajar I Malang. 
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No. Peneliti 

Terdahulu 

Keterangan 

Alat Analisis Metode yang digunakan penelitian ini adalah 

menggunakan metode regresi linier berganda dengan 

teknik sampling menggunakan metode purposive 

sampling. 

Hasil Penelitian - Secara parsial bahwa atribut product, place dan 

personnel dari bauran pemasaran ritel tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan. 

- Secara parsial dapat disimpulkan bahwa atribut 

price, promotion dan presentation dari bauran 

pemasaran ritel memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. 

- Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama antara variabel product, price, 

place, promotion, presentation, dan personnel yang 

merupakan atribut bauran pemasaran ritel terhadap 

kepuasan pelanggan. 

- Pandangan responden mengenai atribut product, 

price, place, promotion, presentation, dan 

personnel serta tingkat kepuasan pelanggan dari 

minimarket Indomaret Perumahan Sawojajar 1 

Malang rata – rata jawaban responden sudah baik. 

Persamaan Persamaannya dengan penelitian sekarang yaitu sama 

menggunakan variabel bauran pemsasaran yang 

terdiri dari product, price, place, promotion, 

presentation, dan personnel dengan variabel 

kepuasan pelanggan. Alat analisis menggunakan 

regresi linier berganda. 

Perbedaan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang 

yaitu menggunakan alat analisis salah satunya 

purposive sampling.  

 


