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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan ritel di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan 

sejak dikeluarkannya keputusan presiden (Kepres 96/2000). Kemudian 

diperbaharui dengan (Kepres 118/200) tentang “keputusan presiden tentang 

bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan 

tertentu bagi penanaman modal” Kepres tersebut digunakan untuk sektor 

perdagangan memberikan izin untuk penanaman modal asing untuk bisnis 

berskala besar seperti misalnya Mall, Supermarket, Departemen Store, Pusat 

pertokoan/perbelanjaan dan pedagang besar seperti distributor serta perdagangan 

ekspor impor. Sejak saat itu persaingan dalam bisnis ritel berubah total investor 

asing mulai masuk di kota-kota besar di Indonesia untuk menanamkan modalnya 

demikian pula dengan investor domestik yang juga mulai mengembangkan 

bisnisnya dibidang tersebut.  

Pasar swalayan merupakan bentuk usaha eceran yang mempunyai operasi 

relatif besar, margin yang rendah,volume yang tinggi, dan bersifat swalayan yang 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Kotler 2006:593). Dengan 

menggunakan strategi yang cermat dan teliti akan membuat faktor keberhasilan 

suatu swalayan dalam memasarkan produknya, serta dalam mengkaji setiap 

karakteristik perilaku konsumen.  

Banyaknya usaha ritel yang berkembang di Indonesia membuat pelaku 

usaha memikirkan dengan matang bagaimana cara mereka untuk menarik minat 

konsumen salah satunya dengan cara memberikan kualitas layanan yang terbaik 
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sehingga dapat mempertahankan usaha mereka. Persaingan yang semakin tinggi, 

membuat setiap perusahaan semakin menyadari betapa berharganya aspek 

loyalitas konsumen untuk menjamin kelanjutan bisnis mereka. Seorang konsumen 

yang loyal menjadi modal aset yang sangat berharga bagi perusahaan. 

Dipertahankannya konsumen yang loyal dapat mengurangi usaha mencari 

konsumen baru yang berarti memberikan umpan balik positif kepada perusahaan. 

Perusahaan dapat lebih melakukan penghematan biaya dalam mempertahankan 

konsumen yang lama daripada mencari konsumen baru. 

Harga merupakan salah satu ciri yang paling penting dipertimbangkan oleh 

konsumen, dan manajer perlu menyadari peran harga tersebut dalam membentuk 

sikap konsumen. Apabila mencontoh pada sudut pandang produsen, harga 

merupakan faktor yang berpengaruh langsung terhadap pendapat atau laba 

perusahaan. Sementara itu, dari sudut pandang konsumen, harga sering kali 

digunakan sebagai indikator nilai saat harga tersebut dihubungkan dengan manfaat 

yang dirasakan dari suatu produk. Harga juga diartikan secara sederhana sebagai 

sejumlah uang yang mengandung kegunaan tertentu untuk mendapatkan suatu 

produk atau jasa.  

Loyalitas konsumen adalah keadaan yang menunjukkan loyalitas seorang 

konsumen pada suatu objek tertentu. Objek tersebut dapat berupa produk, atau 

toko. Dengan demikian loyalitas konsumen adalah salah satu variabel yang sangat 

penting karena loyalitas konsumen secara positif berdampak pada margin 

perusahaan melalui dampak pengurangan biaya dan penambahan pendapatan 

perpelanggan. Loyalitas akan memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan, 
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termasuk didalamnya perulangan pembelian dan rekomendasi mengenai nama 

perusahaan tersebut kepada teman dan kenalan. 

Malang adalah salah satu kota yang dikenal sebagai kota pelajar dan 

merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur dengan panorama indah 

dan sejuk. Kota malang merupakan kota yang cukup luas di daerah jawa timur, 

dengan dikelilingi beberapa kota, seperti Lawang, Sidoarjo, Surabaya, Blitar 

maupun Probolinggo ataupun kota lainnya membuat kota Malang berada di 

tengah-tengah yang di kelilingi banyak kota, selain kota Malang juga dikelilingi 

oleh beberapa gunung yang terkenal di Jawa Timur. Sardo Swalayan yang 

berlokasi di Kota Malang adalah salah satu Swalayan terlengkap di Kota Malang 

yang menyediakan berbagai jenis kebutuhan tentunya sangat pas di kantong 

mahasiswa. Sardo Swalayan menyediakan beragam kebutuhan sehari-hari dengan 

harga yang murah, membuat swalayan ini ramai pengunjung. Lokasi Sardo 

Swalayan sangat strategis karena berada di tengah-tengah Universitas ternama 

yang ada di Kota Malang sepeti Universitas Islam Malang (UNISMA), 

Universitas Brawijaya (UB), Universitas Islam Negeri Malang (UIN), Universitas 

Negeri Malang (UM), Universitas Muahmmadiyah Malang (UMM Kampus II), 

dan Universitas lainnya. Sardo Swalayan  yang terletak di Jl.Gajayana No.500, 

Dinoyo, Kec.Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur.  

Dengan beredar luasnya swalayan diberbagai penjuru kota di Indonesia 

khusunya di kota Malang yang notabennya kota Malang memiliki jumlah 

penduduk yang padat serta merupakan salah satu kota pariwisata. Yang mana 

kebutuhan yang semakin meningkat sehingga mengakibatkan para pemilik 
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swalayan memutar otak untuk meningkatkan pelayanan sehingga dapat 

mempertahankan bisnis tersebut.  

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti berfokus pada bagaimana 

tingkat loyalitas pelanggan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh 

swalayan. Maka dari itu penulis ingin mengambil penelitian mengenai “Analisis 

Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Loyalitas Konsumen” 

(Studi pada Konsumen Sardo Swalayan Kota Malang). 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan 

masakah yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada 

Sardo Swalayan Kota Malang? 

2. Apakah harga berpengaruh  terhadap loyalitas konsumen pada Sardo 

Swalayan Kota Malang? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian  ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

konsumen pada Sardo Swalayan Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui apakah harga berpengaruh terhadap loyalitas konsumen 

pada Sardo Swalayan Kota Malang. 
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1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran terkait 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen di Sardo Swalayan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan dan 

memecahkan suatu permasalahan perusahaan dengan menggunakan ilmu 

pengetahuan selama di bangku perkuliahan. Penelitian ini juga mampu 

mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi pembentuk loyalitas konsumen, 

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan serta 

strategi yang akan diambil oleh perusahaan di waktu yang akan datang. 

3.  Manfaat Ilmiah 

Bagi penulis, penelitian ini diharap dapat menambah ilmu pengetahuan 

serta penelitian ini juga dapat menjadi acuan sebagai referensi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

konsumen Sardo Swalayan. 

1.5. BATASAN PENELITIAN 

Agar penelitian lebih fokus dan pembahasan masalah tidak terlalu luas, 

maka berikut ini adalah batasan penelitian yang di maksud: 

1. Dalam penelitian ini dapat diketahui beberapa faktor mengenai kualitas 

pelayanan dan harga berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. 

2. Batasan pada sampel penelitian yang digunakan adalah konsumen pada 

Sardo Swalayan Kota Malang. 
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3. Loyalitas konsumen diukur dari seberapa sering konsumen itu untuk 

melakukan pembelian ulang atas suatu produk serta kesetiaan terhadap 

produk membuat suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang 

menguntungkanbagiperusahan.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


