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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan bisnis ritel di Indonesia saat ini sangat pesat yang ditandai 

dengan semakin banyak bermunculan bisnis ritel tradisional yang mulai 

membenahi diri menjadi bisnis ritel modern maupun bisnis ritel modern sendiri 

yang baru lahir. Buchari (2013:57) menjelaskan lengkapnya barang pada gerai 

ritel akan sangat menarik bagi konsumen. Jika barang tidak lengkap, maka 

konsumen akan mencarinya ke geri lain. Pelanggan akan menganggap bahwa 

gerai tersebut tidak lengkap, akhirnya konsumen pindah ke gerai lain. Strategi 

pemasaran ritel merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan oleh para peritel 

untuk menarik minat konsumen agar mau berbelanja di gerai mereka.   

Keputusan mengenai lokasi gerai bagi suatu usaha ritel akan memegang 

peranan yang sangat penting. Suatu lokasi disebut strategis bila berada di pusat 

kota, kepadatan populasi, kemudahan mencapainya menyangkut kemudahan 

transportasi umum, kelancaran arus lalu lintas dan arahnya tidak membingungkan 

konsumen, kelancaran arus pejalan kaki, dan sebagainya. Lokasi adalah tempat 

yang strategis dari gerai eceran yang dapat mempengaruhi kemajuan dan 

kelancaran penjualan barang pada gerai tersebut (Alma, 2013:152). Lokasi juga 

akan mempengaruhi daya tarik yang dibuat oleh gerai terhadap pelanggannya. 

Jika daya tarik lainnya sama diantara beberapa gerai, maka konsumen pasti akan 

memilih gerai terdekat dengan tempat tinggalnya, karena akan memberi 

kenyamanan, hemat waktu dan tenaga, lebih kecil  pengorbanan konsumen dilihat 
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dari segi money, energy, dan fisik. Selain faktor lokasi, atmosfer dalam gerai dan 

kualitas pelayanan juga merupakan faktor yang sangat penting yang dapat  

mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan.   

Desain toko yang baik akan menarik keinginan konsumen untuk 

mengetahui lebih dalam segala sesuatu yang ditawarkan gerai tersebut. Suasana 

gerai dapat dibangun melalui sistem pencahayaan, pengaturan tata letak, penataan, 

atau pengaturan barang dagangan yang baik untuk menarik pelanggan. Atmosfer 

dalam sebuah gerai dapat mempengaruhi emosi yang mungkin tidak disadari oleh 

konsumen saat berbelanja. Kurtz dan Boone dalam Buchari (2013:60) 

menjelaskan bahwa atmosfer dalam gerai adalah kombinasi karateristik fisik toko 

dan berbagai fasilitas yang disediakan oleh peritel yang nantinya akan 

mengembangkan citra ritel dan menarik pelanggan. 

Tjiptono  (2012:115) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan dapat 

diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta 

ketepatan penyampaian dalam mengimbangi harapan konsumen.  Karena apabila 

konsumen merasa bahwa kualitas layanan yang diterimanya baik atau sesuai 

harapan, maka akan merasa puas, percaya dan mempunyai komitmen menjadi 

pelanggan. Pelanggan yang puas, percaya dan berkomitmen terhadap barang 

ataupun jasa, maka akan dengan mudah membentuk loyalitasnya dan 

berkecenderungan akan lebih sering melakukan pembelian barang ataupun jasa, 

serta  semakin loyal terhadap barang dan jasa tersebut. 

Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, 

keinginan dan harapan dari pelangggan dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan 



3 
 

 

 

terciptanya loyalitas pelanggan atau kesetiaan yang berlanjut. Kepuasan 

pelanggan merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang konsumen yang 

timbul setelah membandingkan persepsi hasil suatu produk yang dirasakan 

dengan harapannya (Tjiptono, 2012: 146).  

Jika suatu perusahaan gagal memenuhi ekspektasi maka konsumen tidak 

akan puas, sebaliknya jika perusahaan memberikan ekspektasi lebih maka 

konsumen akan merasa puas. Dalam pasar yang daya saing nya tinggi, loyalitas 

pelanggan dan kepuasan pelanggan saling terhubung satu sama lain, yang 

maknanya bila terdapat peran dari perusahaan untuk memperbesar kepuasan 

pelanggan maka loyalitas pelanggan juga semakin tinggi begitu pula sebaliknya 

bila perusahaan menurunkan rasa puas pada pelanggan maka otomatis loyalitas 

pelanggan juga turun. Jadi kepuasan pelanggan ialah penyebeb terjadinya loyalitas 

pelanggan (Irnandha, 2016). 

Membentuk pelanggan agar menjadi pelanggan loyal, memerlukan 

beberapa tahapan. Proses ini berlangsung cukup lama dengan dan perhatian dan 

penekanan yang beda untuk masing-masing tahap karena setiap tahap mempunyai 

kebutuhan yang beda (Fitria, 2016). Dengan memperhatikan masing-masing 

tahapan dan memenuhi kebutuhan dalam setiap tahap tersebut, perusahaan 

memiliki peluang yang lebih besar untuk membentuk calon pembeli menjadi 

pelanggan loyal dan klien tetap perusahaan. 

Swalayan Luwes merupakan salah satu swalayan di kota Pati yang 

kehadirannya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh 

barang-barang yang dibutuhkan. Luwes Pati terletak di Jalan Dr. Sutomo Nomor 
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26 Pati, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59114. Dalam swalayan 

ini, untuk menciptakan loyalitas pelanggan pada konsumen sangatlah penting. 

Loyalitas pelanggan yang diambil oleh konsumen berbeda antara individu satu 

dengan individu yang lain sehingga mengharuskan swalayan Luwes untuk selalu 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan, selalu memperhatikan atmosfer dalam 

gerai serta mempertahankan kepuasan pelanggan.  

Berdasarkan letak geografis, swalayan Luwes Pati berada dilokasi yang  

terbilang strategis karena swalayan Luwes Pati berada di dekat pusat kota Pati. 

Namun bangunan atau lokasi dwalayan Luwes Pati tempatnya berada atau 

berdekatan dengan bangunan-bangunan usaha lainnya seperti rumah makan, 

klinik, apotek, toko material dan lainnya. Hal tersebut membuat semakin banyak 

orang yang berlalu lalang disekitar lokasi, meskipun bukan sebagai pengunjung  

swalayan Luwes Pati  dan juga membuat padat  kondisi lalu lintas sehingga tak 

jarang terjadi kemacetan disekitar swalayan Luwes Pati. 

Di era seperti sekarang ini salah satu yang dijalankan para pesaing dalam 

bidang usaha ritel adalah dengan kreatifitas penciptaan suasana di dalam gerai 

atau disebut juga dengan store atmosphere. Peran atmosfer di dalam gerai sebuah 

usaha menjadi salah satu faktor penting, karena dewasa ini ada kecenderungan 

berubah motif beli seseorang untuk berbelanja bukan sebagai kegiatan fungsional 

untuk membeli barang-barang saja, tetapi juga sebagai kegiatan untuk mengisi 

waktu, rekreasi, kontak sosial, hiburan atau hanya sebagai pelepas stress saja, 

bahkan menjadi konten instastory dimedia sosial.  Sehingga ketika pelanggan 

memasuki sebuah gerai mereka tidak hanya akan memberikan penilaian terhadap 
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produk yang ditawarkan tetapi juga akan memberikan penilaian terhadap 

kreatifitas penciptaan suasana di dalam gerai. Namun berdasarkan wawancara 

dengan beberapa pelanggan swalayan Luwes, terdapat keluhan mengenai 

pencahayaan dibeberapa area yang ada didalam gerai dirasa kurang nyaman untuk 

penglihatan. Kemudian ruangan di dalam gerai juga tidak memiliki ikon atau 

tempat yang menarik sehingga bisa dijadikan background foto atau berselfi bagi 

pelanggan yang ingin eksis dimedia sosial. 

Keberhasilan bisnis ritel atau jasa tergantung pada bagaimana organisasi 

memahami dan memenuhi kebutuhan dan tuntutan orang yang akan dilayani 

(Agyapong, 2011). Namun hal ini sedikit berbeda dengan kenyataan yang ada 

pada swalayan Luwes Pati, misalnya tempat parkir yang dirasa kurang aman, 

sehingga pelangaan merasa was-was saat berbelanja. Selain itu pelayan atau 

karyawan yang masih sibuk dengan aktivitasnya sendiri, sehingga kurang 

responsif  pada saat pelanggan membutuhkan informasi harus mencari petugas 

terlebih dahulu. Berikut adalah data pengunjung Swalayan Luwes Pati yang 

melakukan pembelian pada bulan Januari – Mei 2021. 

Tabel 1.1 

Jumlah Pengunjung  yang Melakukan Pembelian Berdasarkan Nota 

Penjualan pada Swalayan Luwes Pati Bulan Januari –  Mei 2021 

Bulan Jumlah Pengunjung Perubahan 

Januari 7253 - 

Februari 7013 -240 

Maret 6896 -117 

April 7199 +303 

Mei 7594 +395 

Jumlah 35955 341 

Rata-rata 7191 85 

Sumber : Swalayan Luwes Pati 2021  
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Berdasarkan tabel 1 bahwa pengunjung swalayan Luwes Pati pada bulan 

Februari dan Maret mengalami penurunan masing – masing sebesar 240 dan 117 

pengunjung. Tetapi pada dua bulan berikutnya jumlah pengunjung mengalami 

kenaikan sebesar 303 pada bulan April dan 395 pada bulan mei. Walaupun 

demikian perlu diingat jika pada bulan April 2021 adalah masa dimana datangnya 

atau mendekati bulan ramadhan dan perayaan hari raya idul fitri. Bagi jenis usaha 

ritel seperti Luwes swalayan, moment tersebut adalah moment dimana sedang 

ramai-ramainya pengunjung.  

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan 

hendaknya dilakukan oleh Swalayan Luwes Pati, sebab dalam perkembangannya 

swalayan ini dalam 5 bulan terakhir mengalami peningkatan dan penurunan yang 

tidak stabil jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung diketahui dari jumlah nota 

penjualan produk yang diberikan kepada pembeli. Kenaikan jumlah pengunjung 

yang dialami pada moment tersebut yang terjadi pada tahun ini masih jauh dari 

yang diharapkan. Hal tersebut juga bisa menunjukkan adanya indikasi bahwa 

pelanggan mengalami kejenuhan dan tingkat kepuasan berbelanja di swalayan 

Luwes Pati rendah. Kemudian mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah 

pengunjung Swalayan Luwes Pati selama lima bulan terakhir 

 Research Gap penelitian ini diantaranya adalah pengaruh lokasi terhadap 

terhadap kepuasan pelanggan yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Chairudin 

Sofyan dan lainnya (2019) hasil penelitian menyatakan bahwa variabel lokasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan 

Boedi anggi setyo (2018) hasil penelitiannya menyatakan bahwa lokasi 



7 
 

 

 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Kemudian mengenai pengaruh atmosfer dalam gerai terhadap kepuasan 

pelanggan, Lili Tim da Dion Dewa Barata (2017) menyatakan bahwa atmosfer 

dalam gerai berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan 

penelitian dari Ahmad Zakki dan lainnya (2019) menyatakan bahwa atmosfer 

dalam gerai berpengaruh tidak langsung terhadap Kepuasan Pelanggan. 

Selanjutnya penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Chairudin 

Sofyan dan lainnya (2019) yang menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Sedangkan Penelitian Tresiya (2018) menyembutkan bahwa kualitas pelayanan 

tidak berpengaruh  terhadap kepuasan pelanggan. Hasil penelitian mengenai 

pengaruh lokasi terhadap terhadap loyalitas pelanggan oleh Euis Soliha dan 

lainnya (2021) menyatakan bahwa lokasi secara positif dan signifikan 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.  

Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Uswatun Chasanah (2019)  

menyatakan bahwa lokasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Kemudian mengenai pengaruh atmosfer dalam gerai terhadap loyalitas 

pelanggan penelitian dari Ari Widyawati (2017) menyimpulkan bahwa atmosfer 

dalam gerai berpengaruh dan positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan,  

Berbeda dengan penelitian oleh Ahmad Zakki dan lainnya (2019) menyimpulkan 

bahwa Atmosfer dalam gerai berpengaruh secara tidak langsung terhadap loyalitas 

pelanggan . 
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Penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan Penelitian yang dilakukan Irnandha (2016) menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan  

Penelitian oleh Sumetana (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh tidak 

langsung antara kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan. Terakhir 

penelitian tentang pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, 

Euis Soliha dan lainnya (2021) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan 

Dharma (2017) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Lokasi, Atmosfer dalam 

Gerai dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan dengan 

Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Mediasi pada Swalayan Luwes Pati. 

 

1.2. Ruang Lingkup   

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah lokasi, atmosfer dalam gerai 

dan kualitas pelayanan, variabel endogen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah loyalitas pelanggan. Sedangkan variabel intervening yang 

digunakan sebagai mediasi dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan. 

1.2.2. Obyek penelitian adalah pelanggan pada swalayan Luwes Pati. 
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1.2.3. Responden penelitian ini adalah pelanggan pada swalayan Luwes Pati 

dengan jumlah 125 orang. 

1.2.4. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan 

Agustus 2021. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Lokasi : letak dari swalayan Luwes Pati ini juga berdempetan dengan 

bangunan-bangunan lain disekitarnya. Hal ini membuat semakin banyak orang 

yang berlalu lalang disekitar lokasi, meskipun bukan sebagai pengunjung  

swalayan Luwes Pati hal ini dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

2. Atmosfer dalam gerai : berdasarkan prasurvei yang di lakukan kepada beberapa 

pelanggan, pencahayaan yang terdapat didalam area gerai dirasa masih  kurang. 

Serta desain ruangan yang kurang menarik dan belum bisa menjadi pembeda 

antara gerai Luwes dengan gerai yang lain.  

3. Kualitas pelayanan: tempat parkir yang dirasa kurang aman, sehingga 

pelangaan merasa was-was saat berbelanja dan karyawan atau karyawati yang 

kurang responsif,  pada saat pelanggan membutuhkan informasi harus mencari 

petugas terlebih dahulu. 

Berdasarkan permasalahan di atas memunculkan pertanyaan penelitian 

yaitu sebagai berikut: 

1.3.1. Apakah lokasi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada swalayan 

Luwes Pati? 
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1.3.2. Apakah atmosfer dalam gerai berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

pada swalayan Luwes Pati? 

1.3.3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada 

swalayan Luwes Pati? 

1.3.4. Apakah lokasi berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada swalayan 

Luwes Pati? 

1.3.5. Apakah atmosfer dalam gerai berpengaruh  terhadap loyalitas pelanggan 

pada swalayan Luwes Pati? 

1.3.6. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap terhadap loyalitas 

pelanggan pada swalayan Luwes Pati? 

1.3.7. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada 

swalayan uwes Pati? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalarn penelitian ini sebagai berikut: 

1.4.1. Menganalisis pengaruh lokasi terhadap kepuasan pelanggan pada swalayan 

Luwes Pati 

1.4.2. Menganalisis pengaruh atmosfer dalam gerai terhadap kepuasan pelanggan 

pada swalayan Luwes Pati. 

1.4.3. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

pada swalayan Luwes Pati. 
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1.4.4. Menganalisis pengaruh lokasi terhadap loyalitas pelanggan pada swalayan 

Luwes Pati. 

1.4.5. Menganalisis pengaruh atmosfer dalam gerai terhadap loyalitas pelanggan 

pada swalayan Luwes Pati 

1.4.6. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan 

pada swalayan Luwes Pati. 

1.4.7. Menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 

pada swalayan Luwes Pati. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:  

1.5.1. Manfaat teoritis 

Bagi usaha ritel swalayan Luwes Pati, diharapkan hasil dari penelitian ini 

bisa dijadikan masukan dan sumber informasi maupun referensi dalam rangka 

mengembangkan usaha ritel yang lebih baik. 

1.5.2. Manfaat praktis 

Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini meningkatkan pengetahuan terkait 

dengan pengaruh lokasi, atmosfer dalam gerai dan  kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan serta dampaknya terhadap loyalitas pelanggan.  


