
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam beberapa tahun terakhir, industri ritel di Indonesia telah mengalami 

pertumbuhan yang pesat. Konsentrasi pada kepuasan pelanggan telah menjadi 

tujuan utama dalam industri ritel. Terlepas dari pertumbuhan kategori produk 

baru dan pelaku industri baru, beberapa studi telah meneliti tentang kepuasan 

pelanggan pada sebuah ritel. Kepuasan pelanggan semakin menjadi penting 

mengingat lingkungan persaingan yang sangat kompetitif dalam industri ritel. 

Diakui bahwa kondisi pasar yang berubah memaksa peritel untuk lebih 

memahami pelanggan.  

Kepuasan pelanggan harus mendapatkan perhatian khusus dalam 

melakukan strategi pemasaran. Melalui kepuasan pelanggan, perusahaan 

mampu bertahan dalam persaingan. Syarat yang harus dipenuhi oleh peritel 

adalah dengan menciptakan citra baik di benak pelanggan, yang nantinya akan 

menimbulkan loyalitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu peritel harus 

mampu memenuhi apa saja yang dibutuhkan konsumen dengan 

mengkombinasikan berbagai atribut seperti harga, produk, pelayanan umum, 

lokasi, iklan dan promosi, serta atribut lain yang bertujuan mempengaruhi 

keputusan pembelian oleh pelanggan. 

Umar (2005) dalam Pratama (2015) menjabarkan kepuasan konsumen 

adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia 
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terima dan harapannya. Menurut Kotler dan Keller (2009) dalam Januar (2016) 

kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari 

perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan 

harapan-harapannya. 

Ritel merupakan perantara perdagangan antara produsen dengan 

konsumen akhir. Oleh karena itu perusahaan ritel saling sikut-sikutan untuk 

merebut hati pelanggan. Banyaknya minimarket yang muncul dikarenakan 

orientasi berbelanja masyarakat yang telah berubah. Bisa dikatakan bahwa dulu 

konsumen selalu mencari produk dengan harga termurah. Namun, tidak untuk 

sekarang ini. Kenyamanan dalam berbelanja menjadi faktor pendorong bagi 

pelanggan untuk memutuskan dimana akan berbelanja. Hal ini berimplikasi 

pada keputusan untuk berbelanja di minimarket daripada ke warung atau toko 

kelontong tradisional. Selain pelayanan yang lebih modern, minimarket 

diuntungkan dengan memiliki citra yang lebih baik, yaitu menyediakan variasi 

barang yang lengkap, kemudahan memilih dan menentukan barang yang 

diinginkan, serta tentunya kenyamanan dalam berbelanja. 

Di Indonesia, Indomaret dan Alfamart telah menjadi raksasa dalam 

kompetisi industri ritel. Gerai-gerai dibuka melalui jejaring waralaba. 

Keduanya dikategorikan sebagai convenience store yang menjual immediate 

consumption, yang sedikit membedakannya dengan supermarket dan 

hypermarket. Secara umum, ketiga jenis ritel modern tersebut terdapat 

perbedaan utama yang terletak pada luas lahan dan panjang lebar produk serta 

jenis produk yang diperdagangkan Gartike (2016). Dua raksasa ritel ini 
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menguasai pangsa pasar omset sejak awal kehadirannya di masyarakat. 

Tingkatan ritel modern memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi 

perbedaan utama antara hypermarket, supermarket, dan minimarket terletak 

pada luas lahan dan range jenis barang yang diperdagangkan. Sedangkan 

perbedaan antara minimarket dengan convenience store  yaitu terletak pada 

target dan konsep tokonya.  

Pertumbuhan pangsa pasar ritel modern di Indonesia membuat persaingan 

di industri ini semakin ketat. Persaingan minimarket yang ketat tersebut dapat 

dilihat dari tabel market share di bawah ini: 

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Penjualan Retail Modern (dalam triliun) 

No. Perusahaan Gerai Semester I 
- 2016 

Semester I 
- 2017 

1. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Alfamart 26,8 30,5 
2. PT Indoritel Sukses Makmur Tbk. Indomaret 29,1 31,6 
3. PT Hero Supermarket Tbk. Giant 7,2 6,9 
4. PT Matahari Putra Prima Tbk. Hypermart 6,7 6,9 

Sumber: Ardhian (2017) 

 

Tabel 1.1 menunjukkan data pertumbuhan penjualan retail modern di 

Indonesia. Indomaret dan Alfamart menempati posisi teratas dalam hal total 

penjualan pada semeseter awal tahun 2017. Indomaret dengan total penjualan 

30,5 triliun rupiah dan Alfamart dengan total penjualan 31,6 triliun rupiah. 

Sedangkan Giant dan Hypermart masing-masing berada di angka 6,9 triliun 

rupiah. 

Baik Indomaret dan Alfamart menjual barang yang sama, dengan target 

pasar yang sama pula. Tampilan fisik toko, ketersediaan produk, fasilitas, serta 

variasi produk tidak jauh berbeda satu sama lain. Yang lebih menarik adalah 
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kedekatan lokasi kedua jaringan minimarket tersebut. Hal ini hingga 

menimbulkan persepsi di hati masyarakat bahwa dimana ada Indomaret, disitu 

pasti ada Alfamart. 

Indomaret dan Alfamart telah berhasil bermain dalam industri ini. Dengan 

memberikan pelayanan yang unggul, minimarket ini hadir dengan kemudahan 

untuk dijangkau hingga level yang terdekat yaitu di jalan-jalan raya, bahkan 

hingga di dalam perumahan sekalipun. Tidak dapat disangkal yang 

diuntungkan dalam hal ini adalah konsumen. Usaha yang dilakukan untuk 

mendapatkan barang yang diinginkan semakin kecil dengan kehadiran dua 

minimarket ini. Semakin mudah dijangkau akan lebih menguntungkan bagi 

masyarakat. 

Melihat data terakhir, Indomaret yang berdiri sejak tahun 1985 telah 

dibuka lebih dari 12.800 gerai di Jawa, Sumatra, dan Madura. Dengan 

kepemilikan 6:4, yaitu 60% gerai dimiliki langsung perusahaan sementara 

sisanya dimiliki masyarakat melalui sistem waralaba. Sedangkan Alfamart 

sesuai data 2016, tahun ini akan dibangun 1.000 gerai baru di seluruh Indonesa, 

tidak termasuk 200 gerai Alfamidi yang memiliki konsep mendekati 

supermarket pada umumnya (Suzuki, n.d., 2017). 

Indomaret dan Alfamart masing-masing melakukan strategi untuk dapat 

merebut konsumen. Salah satu yang dapat dilakukan adalah memberikan 

kualitas pelayanan yang unggul. Tjiptono (2005) dalam Sasongko (2013)  

menjelaskan bahwa kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi 
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harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan menurut Finn (2004) dalam Graha 

dan Wardana (2016) merupakan faktor penting dalam bisnis ritel, maka untuk 

menciptakan kepuasan pelanggan, perlu dilihat kualitas pelayanan dan barang 

yang dijual sehingga memperoleh satu set item yang akurat untuk mengukur 

dan membangun bisnis ritel yang baik. Ladhari (2009) dalam Graha dan 

Wardana (2016) juga menjelaskan kualitas pelayanan dianggap sebagai alat 

yang penting dalam bisnis ritel karena bertujuan untuk memberikan manfaat 

lebih kepada pelanggan dalam berbelanja dan kualitas pelayanan yang baik 

dalam pemberian pelayanan terhadap pelanggan dapat memberikan kepuasan 

terhadap pelanggan dan membantu meningkatkan keunggulan kompetitif 

dalam persaingan bisnis ritel. 

Gambar 1. 1 Jumlah Gerai Toko Ritel (Jan - Mar 2017) 

 

 
Sumber: (Katadata.co.id, 2017) 

 

Yuen dan Chan (2010) dalam Graha dan Wardana (2016) mengungkapkan 

bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi faktor yang utama dalam 
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menjalankan bisnis ritel, hal itu dikarenakan adanya tuntutan pelanggan untuk 

memenuhi kebutuhan mereka yang terus meningkat dari waktu ke waktu. 

Melayani pelanggan dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Service quality merupakan penilaian pelanggan terhadap proses 

penyediaan jasa. Dengan demikian pengevaluasian service quality berarti 

pengevaluasian terhadap proses produksi jasa. Kualitas pelayanan adalah hal 

mutlak yang harus dimiliki oleh perusahaan atau instansi yang menawarkan 

jasa, karena dengan kualitas pelayanan kepada konsumen, perusahaan atau 

instansi dapat mengukur tingkat kinerja yang telah dicapai.  

Penelitian yang dilakukan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (2006) 

yang dikutip oleh Sasongko dan Subagio (2013), menjabarkan lima dimensi 

yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas jasa, yaitu 

tangible (sarana dan prasarana fisik), yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, 

peralatan, pegawai, dan material yang dipasang; reliability (keandalan), yaitu 

kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan dengan handal dan akurat; 

responsiveness (daya tanggap), yaitu kesadaran dan keinginan untuk 

membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat; assurance 

(jaminan), yaitu pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan karyawan untuk 

menimbulkan keyakinan dan kepercayaan; empathy (perhatian), yaitu 

kepedulian, dan perhatian secara pribadi yang diberikan kepada pelanggan. 

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan yang dilakukan kepada masing-

masing 20 konsumen Indomaret dan Alfamart mengenai kualitas pelayanan 
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ditemukan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 1. 2 Pra-survei Persepsi Pelanggan terhadap Kualitas Pelayanan 
Indomaret dan Alfamart Kota Semarang 

 

No. Kualitas Pelayanan 
Pelanggan Indomaret Pelanggan Alfamart 

Tinggi Sedang Rendah Tinggi Sedang Rendah 
1. Fasilitas fisik lengkap, 

bersih, dan nyaman 
4 13 3 4 12 4 

2. Karyawan cepat dan tanggap 
dalam memberikan 
pelayanan 

5 11 4 4 14 2 

3. Karyawan selalu bersikap 
sopan dan ramah dalam 
melayani pelanggan 

5 12 3 6 10 4 

4. Karyawan selalu 
memberikan pelayanan yang 
sebaik-baiknya 

4 14 2 3 12 5 

5. Karyawan dapat memahami 
kebutuhan dan keinginan 
pelanggan 

3 15 2 3 14 3 

Presentase 21% 65% 14% 20% 62% 18% 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

 

Berdasarkan hasil wawancara kepada 20 pelanggan Indomaret mengenai 

kualitas pelayanan sebanyak 21% menyatakan kualitas pelayanan tinggi, 

sebanyak 65% menyatakan kualitas pelayanan sedang, dan sebanyak 14% 

menyatakan kualitas pelayanan rendah. Sementara pada 20 pelanggan 

Alfamart sebanyak 20% menyatakan kualitas pelayanan tinggi, 62% 

menyatakan kualitas pelayanan sedang, dan 18% menyatakan kualitas 

pelayanan rendah. 

Penulis memilih 5 (lima) lokasi sebagai representasi di Kota Semarang 

untuk mengetahui perbedaan persepsi konsumen terhadap kualitas layanan 
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Alfamart dan Indomaret. Penelitian tentang perbedaan kualitas layanan penting 

mengingat dalam banyak kasus lokasi kedua peritel ini sangat berdekatan. 

Kelima lokasi tersebut harus memenuhi syarat terdapat gerai Indomaret dan 

Alfamart. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai harapan mampu 

memberikan manfaat bagi kemajuan masing-masing guna meningkatkan 

kualitas pelayanan. 

Dengan uraian di atas, peneliti berniat melakukan penelitian dengan 

mengambil judul “ANALISIS UJI KOMPARATIF KUALITAS 

PELAYANAN PADA MINIMARKET INDOMARET DAN ALFAMART 

DI KOTA SEMARANG”. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

“Apakah terdapat perbedaan kualitas pelayanan antara Indomaret dan Alfamart 

di Kota Semarang?” 

 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dengan rumusan masalah di atas, maka dapat didefinisikan tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perbedaan kualitas pelayanan 

antara Indomaret dan Alfamart yang di Kota Semarang. 

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat, diantaranya: 

1. Manfaat untuk peneliti selanjutnya 

Bagi ilmu pengetahuan, sebagai bahan referensi khususnya yang berkaitan 

dengan kualitas pelayanan. Serta dapat memberikan kontribusi pada 
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penelitian yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dan kepuasan 

pelanggan. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan rekomendasi bagi 

pihak pengelola, baik Indomaret atau Alfamart di Kota Semarang, dalam 

merumuskan kualitas pelayanan yang unggul dalam rangka menciptakan 

kepuasan pelanggan bagi konsumen. 

 

  




