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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan tajam pada industri retail mendesak produsen harus bisa 

mendistribusikan produknya untuk mampu menjangkau ke semua tempat yang 

yang paling dekat dengan pelanggan. Kenyamanan merupakan faktor penting agar 

pelanggan segera dapat menikmati barang yang paling memudahkan dijangkau 

secara cepat. Menjamurnya toko-toko pengecer yang menawarkan berbagai 

macam atribut dan fasilitasnya dengan tujuan menarik perhatian pelanggan untuk 

berbelanja secara langsung semakin meningkatkan persaingan tajam pada industri 

ritel. Persaingan bisnis yang dihadapi perusahaan-perusahaan semakin ketat, 

sehingga menuntut manajemen perusahaan untuk merancang strategi pemasaran 

untuk dapat menciptakan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang merasa puas akan 

mempunyai keinginan membeli kembali dikemudian hari. 

Di sisi lain perubahan lingkungan sangat mendukung kompetisi yang 

terjadi saat ini. Pasar ritel dapat terus tumbuh akibat dari perkembangan berbagai 

bidang. Pasar ritel yang tumbuh secara nasional tidak saja menguntungkan peritel 

besar atau produsen barang ritel, melainkan juga para peritel kecil yang melayani 

masyarakat setempat. Bidang pertama yang mempengaruhi pertumbuhan pasar 

ritel adalah perkembangan demografi, jumlah penduduk yang bertambah 

menyebabkan semua barang dan jasa meningkat. Komposisi penduduk menurut 

usia yang berubah, misalnya karena tahapan hidup meningkat, membuat ragam 
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produk pun mengikuti, baik dalam jumlah maupun jenis (Budi Astuti Wantono, 

2015). 

Perilaku konsumen setelah melakukan pembelian suatu produk ditentukan 

oleh kepuasan atau ketidakpuasan suatu produk sebagai akhir dari proses 

penjualan. Apabila konsumen menemukan produk pesaing yang lebih baik maka 

besar kemungkinan kosumen akan beralih ke pesaing. Dengan demikian, 

pemenuhan kepuasan konsumen harus dibarengi dengan loyalitas pelanggan. 

Konsep loyalitas pelanggan lebih banyak diartikan dengan perilaku (behavior) 

daripada sikap. Salah satu sikap positif pelanggan dapat ditunjukkan melalui setia 

kepada produk perusahaan dan merekomendasikan produk tersebut ke orang lain. 

Sedangkan sikap negatif ditunjukkan melalui perkataan negatif (word of mouth) 

kepada pihak lain dan berpindah dengan melakukan pembelian kepada perusahaan 

lain (Griffin, 2013:104). 

Loyalitas pelanggan menurut (Griffin, 2013:104) adalah loyalitas lebih  

mengacu pada wujud perilaku unit-unit pengambilan keputusan untuk melakukan 

pembelian secara berulang atau terus menerus terhadap barang dari suatu 

perusahaan yang dipilih. Imbalan dari loyalitas bersifat jangka panjang dan 

komulatif. Jadi semakin lama loyalitas seorang pelanggan, semakin besar laba 

yang dapat diperoleh perusahaan dari pelanggan. Dipertahankannya pelanggan 

yang loyal dapat mengurangi usaha mencari pelanggan baru, memberikan umpan 

balik positif kepada perusahaan mempertahankan semua pelanggan yang ada akan 

lebih menguntungkan dibandingkan dengan pergantian pelanggan karena biaya 

untuk menarik pelanggan baru bisa lima kali lipat dari biaya mempertahankan 
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seorang pelanggan yang sudah ada. Loyalitas pelanggan mempunyai peran yang 

penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan 

mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan (Lovelock, 2011:338). 

Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam persaingan di antara 

bisnis eceran adalah memberikan kualitas pelayanan yang baik. Jika perusahaan 

melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan pelanggan, berarti 

perusahaan tersebut tidak memberikan kualitas pelayanan yang baik (Arland 

Cahyadi, 2014:65) dalam (Margono dkk, 2016). Kualitas pelayanan dapat 

mendorong pelanggan untuk berkomitmen kepada barang ataupun jasa suatu 

perusahaan sehingga dapat berpengaruh pada peningkatan pangsa pasar. Kualitas 

pelayanan berdampak positif pada peningkatan kepuasan dan kesetiaan pelanggan 

serta keinginan untuk melakukan pembelian kembali. Agar dapat bersaing maka 

perusahaan dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan 

dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas, dengan begitu 

pelanggan akan merasa mendapat kepuasan tersendiri dan merasa dihargai 

sehingga mereka akan bersedia untuk menjadi pelanggan tetap. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah promosi 

penjualan dan kepercayaan. Kotler and Keller (2016:582) mengungkapkan 

promosi penjualan adalah insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan 

atau produk atau layanan termasuk promosi konsumen (seperti sampel, kupon dan 

potongan harga), promosi perdagangan seperti iklan dan tunjangan display) dan 

bisnis dan tenaga penjualan promosi (kontes untuk tenaga penjualan). Sedangkan 

kepercayaan menurut Zaltman dalam Widiyanto (2015) adalah kesediaan 
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(wilingness) individu untuk menguntungkan dirinya pada pihak lain yang terlibat 

dalam pertukaran karena individu mempunyai keyakinan (confidence) kepada 

pihak lain tersebut. Kepercayaan akan berpengaruh terhadap loyalitas hal ini 

dikarenakan kepercayaan menimbulkan hubungan timbal balik yang bernilai 

sangat tinggi.  

Kepuasan pelanggan juga menjadi salah satu faktor penting yang dapat 

mempengaruhi loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan tentunya akan tercipta 

jika pelanggan merasa puas terhadap produk atau jasa yang ditawarkan 

perusahaan. Pelanggan yang merasa puas akan membeli produk atau jasa secara 

terus menerus, dan akan memberikan rekomendasi positif kepada orang lain, akan 

tetapi jika pelanggan merasa tidak puas dapat membuat pelanggan tidak menjadi 

loyal kembali (Timotius, dkk (2017). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Timotius Hendra, dkk 

(2017), Surni, dkk (2019), Novandi, dkk (2017), menyimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Afi Rahmat Selamet (2015), J. Beneke 

C, dkk (2015), menyimpulkan bahwa kualitas pelanggan berpengaruh secara 

signifikan tehadap loyalitas pelanggan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wiji dkk, Satnam Ubeja (2014) 

menyimpulkan bahwa promosi penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Endang 

Tjahjaningsih (2014), menyimpulkan bahwa promosi penjualan berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Bricci L (2015), Budi Astuti, dkk (2014), 

menyimpulkan bahwa kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Abkhoro Fasta 

Wantono (2014), Dr. Nischay K Upamannyu, dkk (2015), menyimpulkan bahwa 

kepercayaan berpengaruh secara signifikan tehadap loyaitas pelanggan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Fragata A (2015), Yanti Murni (2018), menyimpulkan bahwa 

kepuasan pelanggan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Penelitian yang dilakukan Timotius Hendra, dkk (2017) menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan berpengaruh negatif terhadap loyalitas pelanggan.  

Swalayan adalah suatu organisasi perdagangan eceran yang menawarkan 

berbagai macam produk yang mendalam kepada konsumen atau pelanggan dan 

membagi-bagi kegiatan usahanya menjadi beberapa departemen untuk pengaturan 

barang dagangan. Swalayan Aneka Jaya Demak merupakan perusahaan yang 

bergerak pada bidang ritel dimana loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan 

sangat penting untuk diperhatikan. Swalayan Aneka Jaya Demak hadir dengan 

menyediakan berbagai macam jenis produk yang ditawarkan mulai dari produk 

makanan, minuman, pakaian serta berbagai macam produk kebutuhan rumah 

tangga dengan berbagai jenis variasi. Demak ini hanya terdapat satu swalayan, 

dan hanya di Swalayan ini banyak pelanggan yang menjadikan pusat 

perbelanjaan, salah satunya adalah barang atau produk yang lengkap dan juga 

kualitas pelayanan yang begitu baik sehingga pelanggan akan merasa puas dan 

percaya akan produk yang dijualnya. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya perusahaan dagang yang 

bergerak pada bidang perdagangan eceran yang berbentuk toko, minimarket, 

toserba, pasar swalayan dan lain-lain. Persaingan bisnis yang dihadapi 

perusahaan-perusahaan semakin ketat, sehingga menuntut manajemen perusahaan 

untuk lebih cermat dalam menentukan setrategi bersaing agar dapat 

memenangkan persaingan. Swalayan Aneka Jaya Demak merupakan salah satu 

swalayan yang berada di Kota Demak. Berbagai upaya telah dilakukan Swalayan 

Aneka Jaya Demak untuk dapat bersaing dengan pasar lain. Namun pada 

kenyataanya, loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan di mata masyarakat ini 

menurun. Ini terbukti dari tidak konsistennya para karyawan dalam melayani 

pembeli. Perusahaan juga tidak konsisten dalam memberikan diskon untuk semua 

jenis pembelian produk tetapi pada saat ini diskon yang diberikan hanya pada 

produk tertentu. Ini terlihat dari jumlah pembeli Swalayan Aneka Jaya Demak 

yang mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu bahkan cenderung mengalami 

penurunan. Berikut adalah data pembeli periode Januari-Desember 2018 pada  

tabel di bawah ini :  
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Tabel 1.1 

Data Pelanggan Swalayan Aneka Jaya Demak tahun 2017 sampai 2019 

No Bulan Jumlah Pengunjung 

2016 2017 2018 2019 

1. Januari 2.500 2.300 2.400 2.450 

2. Februari 2.650 2.443 2.552 2.544 

3. Maret 2.242 2.264 2.320 2.276 

4. April 2.200 2.100 2.218 2.175 

5. Mei 2.256 2.200 2.346 2.386 

6. Juni 2.235 2.125 2.200 2.212 

7. Juli 2.435 2.190 2.335 2.110 

8. Agustus 2.687 2.250 2.435 2.230 

9. September 2.530 2.220 2.360 2.100 

10. Oktober 2.780 2.573 2.575 2.400 

11. November 2.885 2.625 2.843 2.540 

12. Desember 3.090 2.700 3.115 2.900 

 Jumlah 30.490 27.990 29.699 28.323 

Sumber : Swalayan Aneka Jaya Demak 2019 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pengunjung di Swalayan Aneka 

Jaya Demak mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan, hal ini dapat 

dilihat pada tahun 2016 data pelanggan sebanyak 30.490 pelanggan, tetapi pada 

tahun 2017 data pelanggan mengalami penurunan sehanyak 27.990 pelanggan. 

Pada tahun 2018 data pelanggan mengalami kenaikan sebanyak 29.699, tetapi 

pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 28.323. 

Hal ini dikarekan banyaknya perusahaan ritel yang berkembang di kota 

Demak dan disebabkan oleh kualitas pelayanan, promosi penjualan dan 

kepercayaan yang kurang didapatkan oleh pelanggan, sehingga dapat berdampak 

pada kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan yang menurun. 

Menyadari pentingnya kualitas pelayanan, promosi penjualan, 

kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan dalam menciptakan loyalitas 

pelanggan yang berdampak pada pendapatan dan kelangsungan perusahaan. Alas 
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an dalam memilih dan mengambil Swalayan Aneka Jaya Demak sebagai objek 

penelitian adalah karena Swalayan ini merupakan salah satu dari beberapa toko 

ritel yang melayani pembeli dan mampu bertahan meskipun banyak bermunculan 

toko-toko yang lain toko ritel di Demak. Hal ini menyebabkan pemasar dituntun 

untuk dapat menciptakan strategi pemasaran yang baru, unik dan lebih kreatif 

sehingga mampu membangun hubungan jangka panjang dan loyalitas dengan 

pelanggan. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti mengenai loyalitas 

pelanggan dan kepuasan pelanggan di Swalayan Aneka Jaya Demak dan untuk 

mengevaluasi betapa pentingnya kualitas pelayanan, promosi penjualan dan 

kepercayaan pada pelanggan Swalayan Aneka Jaya Demak dalam upaya untuk 

meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan yang nantinya akan berpengaruh 

pada kelangsungan hidup perusahaan maka perlu dilakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Promosi Penjualan dan Kepercayaan 

terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel 

Mediasi (Studi pada Pelanggan Swalayan Aneka Jaya Demak). 

1.2 Ruang Lingkup 

Untuk mendapatkan alur pembahasan yang baik dan terarah sehingga 

tujuan penelitian dapat tercapai, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah : 

1. Obyek dari penelitian ini adalah pelanggan Swalayan Aneka Jaya 

Demak. 

2. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan, promosi 

penjualan dan kepercayaan. 

3. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah loyalitas pelanggan. 
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4. Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan. 

5. Waktu penelitian tiga bulan sejak Februari 2020. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di urai, di ketahui bahwa 

permasalahan yang dihadapi Swalayan Aneka Jaya Demak adalah pelayanan yang 

kurang baik dan tidak ramah, tidak konsisten dalam memberikan diskon di setiap 

pembelian produk dan mengakibatkan kurang adanya kepercayaan. Sehingga 

pelanggan tidak merasa puas dan tidak menjadi loyal kembali. Untuk 

mengantisipasi masalah tersebut tentunya Swalayan Aneka Jaya Demak akan 

lebih mengutamakan kualitas pelayanan, promosi penjualan dan kepercayaan 

untuk itu perusahaan Swalayan Aneka Jaya Demk harus meningkatkan kepuasan 

pelanggan yang berdampak pada loyalitas pelanggan.  

Maka peneliti dapat merumuskan masalah yang terjadi yaitu terjadinya 

penurunan jumlah pelanggan pada Swalayan Aneka Jaya Demak pada tahun 2019 

dengan jumlah 28.325 pelanggan. Sehingga rumusan masalahnya adalah 

bagaimana upaya untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang turun yang 

disebabkan oleh adanya perusahaan ritel yang banyak di Kota Demak. 

Sehingga rumusan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

pada Swalayan Aneka Jaya Demak? 

2. Bagaimana promosi penjualan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

pada Swalayan Aneka Jaya Demak? 
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3. Bagaimana kepercayaan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada 

Swalayan Aneka Jaya Demak? 

4. Bagaimana kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

pada Swalayan Aneka Jaya Demak? 

5. Bagaimana promosi penjualan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

pada Swalayan Aneka Jaya  Demak? 

6. Bagaimana kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada 

Swalayan Aneka Jaya Demak? 

7. Bagaimana kepuasan pelanggan bepengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

pada Swalayan Aneka Jaya Demak? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dari latar belakang diatas 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan pada Swalayan Aneka Jaya Demak. 

2. Untuk menganalisis pengaruh promosi penjualan terhadap kepuasan 

pelanggan pada Swalayan Aneka Jaya Demak. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan 

pada Swalayan Aneka Jaya Demak. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan pada Swalayan Aneka Jaya Demak. 

5. Untuk menganalisis pengaruh promosi penjualan terhadap loyalitas 

pelanggan pada Swalayan Aneka Jaya Demak. 
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6. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan 

pada Swalayan Aneka Jaya Demak. 

7. Untuk menganalisis kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 

pada Swalayan Aneka Jaya Demak. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1.5.1 Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan 

referensi bagi peneliti berikutnya dibidang penelitian yang sama. 

1.5.2 Bagi Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan 

pengetahuan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan para pakar dan 

perusahaan terkait loyalitas pelanggan dengan kepuasan sebagai variabel mediasi. 

  


