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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Industri ritel di negeri ini memang ketat dengan persaingan yang panas. 

Beberapa pelaku ritel melakukan serangkaian inovasi hingga ekspansi untuk 

memperluas cengkeraman bisnisnya. Kemunculan minimarket dalam beberapa 

tahun terakhir semakin pesat di tengah kehidupan masyarakat yang modern. 

Perusahaan-perusahaan ritel minimarket sebenarnya tidak terpengaruh dalam 

perubahan kebiasaan masyarakat yang beralih ke pembelian secara online. 

Memang produk-produk pakaian sudah mulai bergeser, namun tidak dengan ritel 

minimarket. Masyarakat menengah ke bawah perpindahan ke online tidak terlalu 

besar.  Akibatnya, outlet Indomaret dan Alfamart hingga ke berbagai pelosok desa 

di seluruh Indonesia. Bahkan sering dijumpai di berbagai kota, lokasi Indomaret 

dan Alfamart saling berdekatan atau berhadapan. Tetapi, sepanjang semester I-

2017 PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) sang pemilik Indomaret 

yang mencatat kinerja kurang memuaskan sehingga menyebabkan menurunnya 

laba. (Sumber: DetikFinance) 

 Lesunya ekonomi dan daya beli sepertinya semakin nyata dengan kinerja 

perusahaan-perusahaan pemilik ritel yang ternyata cukup mengecewakan. Seperti 

misalnya pemilik saham indomaret, PT Indoritel Makmur Internasional Tbk 

(DNET) yang ternyata laba bersihnya turun drastis. Memang merosotnya kinerja 

dari DNET belum tentu dipastikan kinerja Indomaret juga mengecewakan. Sebab 

emiten ini juga memilki saham di PT Fast Food Indonesia Tbk dan PT Nippon 
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Indosari Corporindo Tbk. Perusahaan ritel minimarket sebenarnya tidak 

terpengaruh dalam perubahan kebiasaan masyarakat yang katanya beralih ke 

online.(Sumber: Kaskus.com) 

  Berikut ini disajikan data pendapatan dan laba dari Alfaria dan Indomarco 

dari tahun 2013 sampai tahun 2017 : 

Gambar 1.1 

Pendapatan dan Laba Sumber Alfaria dan Indomarco 

Tahun 2013 – 2017 

 

 

 

 

 

 

   

Sumber : Laporan Keuangan Diolah Bareksa Tahun 2018 

 

  Dari gambar 1.1 dapat di lihat bahwa pendapatan Indomarco mengalami 

fluktuasi. Indomaret juga mengalami penurunan laba hingga 95 persen menjadi 

Rp. 60 miliar dari sebelumnya Rp. 1.1 triliun. Padahal dari sisi pendapatan hanya 

turun 20 persen menjadi Rp. 47 triliun dari sebelumnya Rp. 59 triliun. (Sumber: 

Bareksa, 2018) 
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 Sedangkan posisi Indomaret pada tahun 2018 ini menempati peringkat ke 2 

setelah Alfamart. Berikut ini data yang didapat dari top brand pada tahun 2018 : 

Tabel 1.1 

Top Brand Award Toko Ritel 

Tahun 2018 

 

 Sumber: Top Brand Award Tahun 2018 

 

Dari tabel 1.1 diatas dapat di lihat bahwa Indomaret dengan jumlah TBI 

sebesar 41,7%. Indomaret berada di posisi kedua setelah Alfamart yang berada di 

posisi pertama dengan jumlah TBI sebesar 52,9%.  

Kotler dan Amstrong (2012:75) menyatakan bahwa bauran pemasaran adalah 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan 

pemasaran di dalam pasar sasaran. Tidak dapat dipungkiri bahwa loyalitas 

pelanggan merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap perusahaan. Indomaret 

pada dasarnya merupakan perusahaan ritel dimana sistem pemasaran produk yang 

mana transaksi penjualannya ditujukan langsung ke konsumen. Konsumen akan 

membeli produk di toko ritel saat pertama kali yang dilihat adalah harga dari 
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produk tersebut karena banyak sekali pesaing di Indonesia khususnya toko ritel, 

sehingga menyebabkan perang harga antar toko ritel termasuk Indomaret dengan 

Alfamart. Selain harga yang di lihat oleh konsumen yaitu kualitas produknya, 

apakah kualitas produk yang didapatkan oleh konsumen tersebut sesuai dengan 

harga yang ditetapkan atau tidak. Bukan hanya harga dan kualitas produk saja 

yang dipertimbangkan oleh konsumen. Tetapi juga kualitas layanan yang 

diberikan oleh karyawan terhadap konsumen. Jika pelayanannya bagus, sopan, 

ramah dan menganggap konsumen sebagai raja bisa dikatakan bahwa kualitas 

layanannya baik. Sehingga akan memunculkan kepercayaan pelanggan pada toko 

ritel tersebut termasuk juga di Indomaret dan akan berpengaruh pada loyalitas 

pelanggan khususnya di Indomaret. 

Kotler dan Amstrong (2014:151) mengungkapkan bahwa harga adalah 

sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai 

uang yang ditukar konusumen atau manfaat – manfaat karena memiliki atau 

menggunakan produk atau jasa tersebut.Berdasarkan penelitian terdahulu, 

Sampelan dkk (2015:178) menyebutkan bahwa harga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan Shartykarini dkk (2016:50) 

menyatakan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Dari penelitian Widyawati (2017:10) menyatakan bahwa harga berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dari ketiga penelitian tersebut dapat 

dikatakan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan 

fungsinya, hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, 
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kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk lainnya 

(Kotler dan Amstrong, 2014:11). Kualitas produk yang sangat penting untuk 

diperhatikan karena pelanggan bisa jatuh hati dan dapat membeli produk yang 

ditawarkan selain dari faktor harga yaitu dari faktor kualitas produknya. Jika 

kualitas produknya itu baik dan terjamin keamanannya maka pelanggan juga akan 

merasa percaya terhadap produk yang ditawarkan dan memungkinkan pelanggan 

untuk tetap loyal terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut.  

Berdasarkan penelitian terdahulu, Sampelan dkk (2015:178) bahwa kualitas 

produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan secara 

parsial maupun simultan. Shartykarini, dkk (2016:50) menyebutkan bahwa 

kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Indriyanti 

(2017:12) menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan secara parsial maupun simultan. 

Kualitas layanan merupakan isu krusial bagi stiap perusahaan, apapun bentuk 

produk yang dihasilkan. Secara sederhana, kualitas layanan bisa diartikan ukuran 

seberapa bagus tingkat pelayanan yang diberikan mampu sesuai dengan 

ekspektasi pelanggan (Tjiptono, 2012:157). 

  Sunyoto (2012:36) mengungkapkan bahwa kualitas layanan adalah suatu 

ukuran untuk menilai suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai guna seperti 

yang dikehendaki atau dengan kata lain suatu barang atau jasa itu dianggap telah 

memiliki mutu apabila berfungsi atau mempunyai nilai guna seperti yang 

diinginkan. Haqam dan Hamali (2016:203) sama dengan pernyataan dari 

Shartykarini dkk (2016:50), menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh 
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signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan menurut Kishada dan Wahab 

(2015:110),Thakur dan Singh  (2015:72) menyebutkan bahwa kualitas layanan 

berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Berbeda dengan pendapat 

sebelumnya mengenai kualitas layanan, Sitorus dan Yustisia (2018:639) 

menyatakan bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

  Firdayanti (2012:2) mengungkapkan bahwa kepercayaan pelanggan 

merupakan persepsi dari sudut pandang pelanggan akan keandalan penjual dalam 

pengalaman dan terpenuhinya harapan dan kepuasan pelanggan. Kepercayaan 

pelangganyang dapat menjadi faktor dalam menciptakan loyalitas pelanggan. 

Kepercayaan pelanggan maksudnya yaitu kepercayaan pihak tertentu terhadap 

yang lain dalam melakukan hubungan transaksi berdasarkan suatu keyakinan 

bahwa orang yang dipercayainya tersebut akan memenuhi segala kewajibannya 

secara baik sesuai yang diharapkan. Jika harga, kualitas produk, kualitas layanan 

sudah baik maka akan menumbuhkan kepercayaan pada pelanggan. Maksudnya 

pelanggan dapat percaya akan produk yang ditawarkan tersebut dan dapat 

menciptakan loyalitas pelanggan. Di Indomaret juga menciptakan loyalitas 

pelanggan melalui harga, kualitas produk, kualitas layanan dan kepercayaan 

pelanggan. 

  Penelitian yang dilakukan Marvianta dkk (2018:492), Kishada dan Wahab 

(2015:112), Thakur dan Singh (2015:69) menjelaskan bahwa kepercayaan 

pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Demikian 

pula penelitian yang dilakukan oleh Sitorus dan Yustisia (2018:639) menyatakan 
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bahwa kepercayaan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Pertumbuhan toko retail saat ini berkembang sangat pesat di 

Indonesia, sehingga banyaknya pemilik toko retail berlomba-lomba untuk 

mendapatkan pelanggan. Hal tesebut juga dilakukan oleh Indomaret dimana 

selama ini Indomaret mempunyai pesaing yang kuat yaitu Alfamart. Sesuai yang 

telah dijelaskan sebelumnya bahwa di Indomaret mengalami penurunan laba 

dimana pendapatan laba sangat erat hubungannya dengan pelanggan yang 

membeli produk- produk  di Indomaret. Selain itu, diduga konsumen akan 

membeli produk di Indomaret karena beberapa faktor yaitu harga, kualitas produk, 

kualitas layanan, kepercayaan pelanggan yang dapat mempengaruhi konsumen 

tersebut menjadi loyal untuk terus melakukan pembelian di Indomaret. 

  Berdasarkan latar belakang diatas, mendorong penulis untuk meneliti 

“PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, KUALITAS LAYANAN 

DAN KEPERCAYAAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS 

PELANGGAN (STUDI KASUS PADA PELANGGAN INDOMARET DI 

KECAMATAN MARGOREJO, PATI.” 

 

1.1.1 Reseach Gap 

No Peneliti 

(Tahun) 

Hasil Penelitian 

Harga 

1. Angelia Gabriela 

Sampelan, Sem 

G.Oroh, Silcyljeova 

Moniharapon 

(2015) 

Harga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan 

2. Shary Shartykarini, 

Riza Firdaus Dan 

Harga berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan 
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Rustiani  

(2016) 

3. Widyawati 

(2017) 

Harga berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan 

Kualitas Produk 

1. Angelia Gabriela 

Sampelan, Sem 

G.Oroh, Silcyljeova 

Moniharapon 

(2015) 

Kualitas produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

2. Shary Shartykarini, 

Riza Firdaus Dan 

Rustiani  

(2016) 

Kualitas produk berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan  

3. Indriyanti 

(2017) 

Kualitas produk berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan 

Kualitas Layanan 

1. Rizki Faiz Al-Haqam 

Dan Arif Yusuf 

Hamali 

(2016) 

Kualitas layanan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan 

2. Shary Shartykarini, 

Riza Firdaus Dan 

Rustiani  

(2016) 

Kualitas layanan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan 

3. Zeyad M. EM. 

Kishada Dan Norailis 

Ab. Wahab 

(2015) 

Kualitas layanan berpengaruh positif 

terhadap loyalitas pelanggan 

4. Tigor Sitorus Dan 

Milawati Yustisia 

(2018) 

Kualitas layanan tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Kepercayaan Pelanggan 

1. YB Andre Marvianta, 

Roseline M. Anwar, 

Daniel Widjaja 

(2018) 

Kepercayaan pelanggan berpengaruh 

positif signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan 

2. Zeyad M. EM Kishada 

Dan Norailis Ab. 

Wahab 

(2015) 

Kepercayaan pelanggan berpengaruh 

positif signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan 

3. Satendra Thakur Dan 

Dr. A. P. Singh  

(2015) 

Kepercayaan pelanggan berpengaruh 

positif signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan 



 
 

9 

4. Tigor Sitorus Dan 

Milawati Yustisia 

(2018) 

Kepercayaan pelanggan berpengaruh 

positif signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut 

ini: 

1. Variabel penelitian yaitu : harga, kualitas produk, kualitas layanan, 

kepercayaan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. 

2. Subyek penelitian adalah pelanggan Indomaret di Kecamatan Margorejo 

Kabupaten Pati. 

3. Obyek Penelitian ini yaitu Indomaret di Kecamatan Margorejo Kabupaten 

Pati. 

4. Waktu penelitian ini dilakukan selama 4 bulan (jadwal terlampir) 

 

1.3 Perumusan Masalah 

 Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

dapat diketahui bahwa persaingan di industri ritel sangat ketat terutama 

persaingan Indomart dengan Alfamart. Tetapi, sepanjang semester I-2017 PT 

Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) mencatat kinerja kurang memuaskan 

sehingga menyebabkan menurunnya laba. Oleh sebab itu, untuk dapat 

meningkatkan penjualan dan menarik pelanggan perlu di identifikasi faktor-faktor 

apa saja yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. 

 Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 
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1. Apakah ada pengaruh hargaterhadap loyalitas pelanggan di Indomaret 

Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati? 

2. Apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan                 

di Indomaret Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati? 

3. Apakah ada pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan di 

Indomaret Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati? 

4 Apakah ada pengaruh kepercayaanpelanggan terhadap loyalitas pelanggandi 

Indomaret Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati? 

5 Apakah ada pengaruh harga, kualitas produk, kualitas layanan, dan 

kepercayaanpelanggan terhadap loyalitas pelanggan di Indomaret Kecamatan 

Margorejo Kabupaten Pati secara berganda? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian menggambarkan hasil-hasil apa yang dapat dicapai dan 

diharapkan dari penelitian ini dengan memberikan jawaban terhadap masalah 

yang diteliti (Pedoman Penyusunan Skripsi, 2018:5). Adapun tujuan dari 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Mengujipengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan di Indomaret 

Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. 

2. Mengujipengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggandi Indomaret 

Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. 

3. Mengujipengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan di Indomaret 

Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. 
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4. Mengujipengaruh kepercayaanterhadap loyalitas pelanggandi Indomaret 

Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. 

3. Mengujiperngaruh harga, kualitas produk, kualitas layanan dan kepercayaan 

pelanggan terhadap loyalitas pelanggan secara simultan di Indomaret 

Kecamatan Margorejo Pati. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan  

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan yang bermanfaat bagi 

perusahaan untuk mengetahui variabel-variabel mana yang belum sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan konsumen sehingga perusahaan akan 

mudah untuk melakukan pengembangan produknya. 

2. Bagi Pembaca 

 Sebagai bahan masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap loyalitas pelanggan.  

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan maupun bahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan harga, kualitas 

produk, kualitas layanan, kepercayaan, loyalitas pelanggan. 

   

 

 


