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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan bisnis ritel di Indonesia saat ini sangat pesat. Terbukti 

dengan pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan 

Dalam Negeri, Srie Agustina di kantor Kementerian Perdagangan pada hari 

Kamis 30/1/2014, yang mengatakan gerai ritel di Indonesia terus mengalami 

pertumbuhan yang positif dalam 10 tahun terakhir, baik ritel swalayan maupun 

ritel non swalayan yang mencapai lebih dari 765 ribu gerai. Pertumbuhan gerai 

tersebut didominasi oleh ritel tradisional sebanyak 750 ribu gerai atau tumbuh 

sebesar 42% dan ritel modern dalam format minimarket dengan pertumbuhan 

16 ribu gerai atau tumbuh sebesar 40% (Deni, 2014:3). Ritel tradisional 

meliputi toko, kios memiliki format bisnis ritel hanya bertindak sebagai bisnis 

lokal yang dikelola dan dioperasikan oleh orang-orang yang menetap dalam 

komunitas yang sama dengan lokasi bisnis ritel. Sedangkan ritel modern 

meliputi Hypermart, Giant, Carrefour yang memiliki format bisnis ritel dengan 

melakukan ekspansi pasar hingga ke berbagai negara di dunia. Kemajuan 

teknologi digunakan dalam ritel modern (Whidya, 2006:6). Pada tahun 2015 

Indonesia berada pada peringkat 12 dunia dalam Indeks Pembangunan Ritel 

Global (GRDI) yang dirilis AT Kaerney. Ini adalah tingkat pertumbuhan ritel 

tertinggi yang pernah dicapai Indonesia dalam indeks sejak 2001,” kata 
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Presiden Direktur AT Kearney Indonesia, Jhon Kurtz dalam keterangan 

tertulisnya kepada Sindonews, Senin (1/6/2015) ( Dahwilani, 2015).  

Dengan kenaikan hampir 50% seperti yang dikatakan oleh Direktur 

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Srie Agustina dan Indonesia menjadi 

peringkat 12 dalam Indeks Pembangunan Ritel Global tidak menutup 

kemungkinan antara gerai ritel satu dengan yang lainnya saling berebut 

pelanggan sebanyak-banyaknya dan berlomba-lomba membuat pelanggan 

menjadi loyal. Dengan memiliki pelanggan yang loyal, berarti pelanggan 

tersebut akan melakukan pembelian secara berulang-ulang dengan demikian 

umur ekonomi toko terjamin dan dapat tumbuh dalam jangka panjang. Selain 

itu kita juga akan mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Apalagi menurut 

Tjiptono (2000:110) Loyalitas Pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap 

suatu merek, toko atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam 

pembelian jangka panjang. Semakin lama loyalitas seorang pelanggan, semakin 

besar laba yang didapat oleh perusahaan dari satu pelanggan (Griffin, 2005:11).  

Ada banyak cara untuk membuat pelanggan menjadi loyal, salah satu 

cara yang harus sangat diperhatikan adalah mengenai pelayanan yang 

diberikan. Menurut Ellitan, (dalam Usmara, 2003:230) kualitas pelayanan 

terbaik merupakan suatu profit strategy untuk memikat lebih banyak pelanggan 

baru, mempertahankan pelanggan yang ada, menghindari kaburnya pelanggan, 

dan menciptakan keunggulan khusus yang tidak hanya bersaing dari segi harga. 

Menurut Kotler dan Amstrong (1997), salah satu cara utama suatu perusahaan 

dapat membedakan dirinya sendiri adalah dengan cara konsisten 
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menyampaikan mutu pelayanan yang lebih tinggi. Menurut Parasuraman, 

Zeithaml, dan Berry (1985) dimensi kualitas pelayanan meliputi keberwujudan, 

keandalan, ketanggapan, kepastian, dan empati. 

Pekalongan adalah sebuah kota yang terkenal dengan Kota Batik. Baju 

batik dari Pekalongan sudah terkenal sampai ke mancanegara. Pekalongan dari 

tahun ke tahun memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Saat ini PLTU 

terbesar seasia sedang dibangun di Pekalongan. Dengan dibangunnya PLTU 

terbesar seasia, banyak investor asing datang ke Pekalongan. Situasi ini 

membuat perekonomian di Pekalongan tambah membaik, hotel-hotel ternama 

mulai bermunculan dari Hotel Horizon, Hotel dafam, dan Hotel Aston. 

Sehingga sarana mobilitas juga ikut berkembang. Dealer mobil seperti Nissan, 

Kia, Mazda mulai masuk pasar otomotif kota Pekalongan. Dengan masuknya 

dealer mobil baru, akan menambah jumlah kendaraan di Kota Pekalongan. 

Bisnis penjualan suku cadang mobil sangat menjanjikan.  

Toko Arjuna Motor berdiri dari tahun 2000 sampai sekarang beralamat 

di Jl. HOS Cokroaminoto Ruko Grogol C2 Pekalongan (Lihat Gambar Toko di 

Lampiran). Pemiliknya bernama Lie Soe Hong. Toko Arjuna Motor bergerak 

dalam bidang penjualan suku cadang mobil. Toko Arjuna Motor memiliki 5 

pesaing yaitu Toko Cipto Motor Muda, Jaya Abadi Motor, Garuda Motor, 

Redjo Motor, Jago Motor. 

Berdasarkan pada hasil pra survey peneliti terhadap 30 responden 

dapat diketahui hasil sebagai berikut:  
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Tabel 1.1. Hasil Pra Survey 

No Keterangan Jumlah jawaban 
Ya 

Jumlah 
jawaban Tidak 

1 Barang yang dijual Toko Arjuna 
Motor memiliki mutu  

30 0 

2 Toko Arjuna Motor memberikan 
harga murah kepada pelanggan  

30 0 

3 Karyawan merespon dengan ramah 
apa keinginan pelanggan 

30 0 

4 Karyawan memberikan respon yang 
tepat atas keinginan pelanggan 

29 1 

5 Karyawan bertindak adil kepada 
semua pelanggan yang datang  

28 2 

6 Karyawan dapat memberikan solusi 
terbaik atas permasalahan yang 
dialami pelanggan 

28 2 

7 Karyawan menanggapi keinginan 
pelanggan dengan cepat 

30 0 

8 Karyawan dengan cepat mampu 
mengidentifikasi permasalahan 
yang dimiliki setiap pelanggan 

24 6 

9 Toko Arjuna Motor memberikan 
garansi atas ketidaksesuaian 
terhadap kualitas barang 

25 5 

10 Karyawan sopan kepada para 
pelanggan 

30 0 

Sumber: Pra Survey Peneliti (2016) 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa mayoritas responden setuju 

bahwa barang yang dijual pada  Toko Arjuna Motor  memiliki mutu bagus, 

memberikan harga murah kepada pelanggan, karyawan ramah, responnya 

cepat, bertindak adil kepada semua pelanggan, menanggapi keinginan 

pelanggan dengan cepat, adanya garansi kepada konsumen dan karyawan 

sopan kepada konsumen. (Hasil lengkap dapat di lihat di Lampiran). Ini 

menjadi alasan peneliti memilih Toko Arjuna Motor karena kualitas pelayanan 

menentukan loyalitas pelanggan. 
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Meskipun hasil pra survei bagus, tetapi terdapat masalah yang 

dihadapi Toko Arjuna Motor yaitu pesaing yang skala usahanya lebih besar 

dan lokasi Toko Arjuna Motor tidak di jalan raya tetapi lokasinya yang kurang 

strategis dibandingkan dengan pesaing yang memiliki lokasi lebih strategis. 

Sedangkan apa yang kita ketahui bahwa ritel Indomaret / Alfmart yang 

sekarang ini menjadi ritel paling besar, mereka berusaha untuk menentukan 

lokasi ritelnya sestrategis mungkin. Sedangkan Toko Arjuna Motor ini 

memiliki lokasi yang tidak strategi tetapi bisa bersaing dengan toko lainnya. Ini 

menjadi alasan permasalahan pertama. Masalah lain adalah bahwa Toko 

Arjuna Motor sering mengalami pergantian  karyawan dimana karyawan sering 

keluar masuk atau dengan kata lain turnover karyawan yang tinggi. Yang 

dimana dengan seringnya pergantian karyawan akan membuat peluang kualitas 

pelayanan tidak baik menjadi besar. Sebagai bukti atas hasil pra survei yang 

dilakukan sebanyak 6 orang tidak setuju atas pernyataan karyawan dengan 

cepat mengidentifikasi permasalahan yang dialami pelanggan. 

Atas dasar penjelasan tersebut peneliti ingin menganalisis kualitas 

pelayanan Toko Arjuna Motor lebih lanjut dan dihubungkan dengan loyalitas 

pelanggan. sehingga didapatkan judul “ANALISIS PENGARUH DIMENSI 

KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN 

(Studi Kasus pada Toko Arjuna Motor Pekalongan)”.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apakah Tangibles dalam kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan Toko Arjuna Motor Jl. HOS Cokroaminoto Ruko 

Grogol C2 Pekalongan? 

2. Apakah Empathy dalam kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan Toko Arjuna Motor Jl. HOS Cokroaminoto Ruko Grogol C2 

Pekalongan? 

3. Apakah Responsiveness dalam kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan Toko Arjuna Motor Jl. HOS Cokroaminoto Ruko 

Grogol C2 Pekalongan? 

4. Apakah Reliability dalam kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan Toko Arjuna Motor Jl. HOS Cokroaminoto Ruko 

Grogol C2 Pekalongan? 

5. Apakah Assurance dalam kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan Toko Arjuna Motor Jl. HOS Cokroaminoto Ruko 

Grogol C2 Pekalongan? 

6. Apakah Tangibles, Empathy, Responsiveness, Reliability, Assurance dalam 

kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Toko Arjuna 

Motor Jl. HOS Cokroaminoto Ruko Grogol C2 Pekalongan? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Tangibles terhadap loyalitas pelanggan Toko 

Arjuna Motor Jl. HOS Cokroaminoto Ruko Grogol C2 Pekalongan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Empathy terhadap loyalitas pelanggan Toko 

Arjuna Motor Jl. HOS Cokroaminoto Ruko Grogol C2 Pekalongan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Responsiveness terhadap loyalitas pelanggan 

Toko Arjuna Motor Jl. HOS Cokroaminoto Ruko Grogol C2 Pekalongan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Reliability terhadap loyalitas pelanggan Toko 

Arjuna Motor Jl. HOS Cokroaminoto Ruko Grogol C2 Pekalongan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Assurance terhadap loyalitas pelanggan Toko 

Arjuna Motor Jl. HOS Cokroaminoto Ruko Grogol C2 Pekalongan. 

6. Untuk mengetahui pengaruh Tangibles, Empathy, Responsiveness, 

Reliability, Assurance terhadap loyalitas pelanggan Toko Arjuna Motor Jl. 

HOS Cokroaminoto Ruko Grogol C2 Pekalongan. 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi kepentingan akademis 

Sebagai referensi bagi penelitian dengan topik yang serupa dimasa 

mendatang 

2. Bagi perusahaan 

Sebagai pertimbangan dan masukan dalam melakukan perbaikan dan 

peningkatan kualitas pelayanan sebagaimana yang diharapkan owner. 
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