
 
 
 
 

BAB I 
 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 
 

Pada era globalisasi ini, kemajuan teknologi sangatlah pesat. Hal ini 

bisa dilihat dari sektor perdagangan, dimana bisa melihat orang-orang yang 

memiliki modal yang cukup besar untuk melakukan perubahan dalam 

memasarkan produknya. Kecenderungan yang terjadi saat ini adalah banyak 

pelaku bisnis memasarkan produknya dengan menawarkan cara belanja 

modern kepada konsumen. Hal ini dapat diamati semakin banyak pasar 

modern berbentuk supermarket, hypermart atau swalayan yang mudah 

ditemui. 

 

Pasar modern adalah suatu pasar dimana pembeli dan penjualnya tidak 

melakukan transaksi secara langsung. Konsumen hanya melihat label harga 

pada barcode yang ada dalam setiap kemasan produk dan dilayani secara 

mandiri oleh pramuniaga contohnya supermarket, swalayan, mall, 

minimarket, hypermarket, dsb. Berbeda dengan pasar tradisional, dalam 

pasar berbentuk modern ini tidak dapat melihat proses tawar-menawar yang 

terjadi. 

 

Meningkatnya pendapatan serta gaya hidup masyarakat dalam 

berbelanja memicu meningkatnya pasar modern yang semakin berkembang 

terutama di kota-kota besar. Perkembangan ini secara tidak langsung akan 

menciptakan sebuah persaingan diantara pasar modern yang sedang 
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berproses untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk menarik 

konsumen. Persaingan yang terjadi menyebabkan konsumen memiliki 

banyak alternatif dalam berbelanja. Banyak strategi tertentu seperti diskon 

besar-besaran oleh suatu produk tertentu supaya mengunjungi pasar modern 

yang dimaksud. Konsumen akan menimbang, mana pasar modern yang 

dianggap memenuhi standart sesuai dengan kriteria yang mereka tetapkan. 

Setiap konsumen memiliki standar tersendiri dalam menentukan pasar 

modern yang mereka pilih, standart tersebut berasal dari produk, harga, 

pelayanan dsb, sehingga konsumen akan mencari nilai yang paling tinggi 

sebelum menentukan pasar modern yang dipilih. Persaingan pasar modern 

di Indonesia juga disebabkan adanya bisnis pasar modern asing yang masuk 

ke negeri ini. Masuknya pasar modern asing menyebabkan persaingan di 

dunia bisnis semakin ketat. Hal ini dibutuhkan usaha yang cukup dari para 

penanam modal swalayan di Indonesia untuk tetap menjaga eksistensinya. 

 

Swalayan menjadi salah satu bentuk pasar modern yang terus 

berkembang hingga saat ini. Kata swalayan berasal dari dua kata, yakni swa 

yang berarti sendiri dan layan yang berarti melayani. Jadi swalayan bisa 

diartikan melayani sendiri. Setiap konsumen yang datang melayani diri 

mereka sendiri, dengan memilih produk yang mereka butuhkan kemudian 

memasukan produk tersebut ke dalam trolly/ keranjang yang disediakan dan 

melakukan proses pembayaran di kasir. 

 

Swalayan menawarkan beranekaragam kebutuhan primer, sekunder 

atau tersier. Tidak sedikit orang memilih swalayan sebagai alternatif 

mereka untuk mencari apa yang dibutuhkan. Selain menyediakan beberapa 
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kebutuhan-kebutuhan para konsumen, pada beberapa pasar modern juga 

menyediakan arena time zone. Dalam arena ini, anak-anak dapat 

dimanjakan dengan beberapa jenis permainan yang bisa mereka lakukan. 

 

Peran konsumen sangat penting bagi keberlangsungan setiap swalayan. 

Tinggi atau rendahnya pendapatan yang diperoleh oleh pihak swalayan 

diperoleh dari hasil transaksi yang di lakukan oleh konsumen tersebut. 

Semakin banyak produk yang dibeli oleh konsumen, maka tingkat 

pendapatan akan semakin tinggi pula. Dibutuhkan strategi khusus untuk 

tetap menjaga eksistensi dan tetap menarik para konsumen, salah satu 

strategi yang dapat diterapkan adalah bagaimana memperhatikan kepuasan 

konsumen. 

 

Kotler (1997, h.36) menyebutkan kepuasan konsumen adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang 

dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Engel (dalam Febriani 2012, 

h.38) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna 

beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau 

melampaui harga pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil 

(outcome) tidak memenuhi harapan. Pertemuan antara kedua kepentingan 

ini akan menentukan seberapa besar tingkat kepuasan konsumen pada suatu 

produk. 

 

Tingkat kepuasan setiap konsumen berbeda-beda, tergantung darimana 

mereka menilai. Sudut penilaian dari konsumen bisa dilihat dari bagaimana 

kualitas produk yang mereka tawarkan, kualitas yang diberikan swalayan 

kepada konsumen, citra, harga produk dsb. Semakin terpenuhi apa yang 
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mereka butuhkan atau harapkan, maka tingkat kepuasan konsumen semakin 

tinggi. Kotler (2000, h.27) menyebutkan ada beberapa ciri-ciri yang 

menjadi pemicu kepuasan yang dirasakan konsumen yakni loyal terhadap 

produk, adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif serta 

perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merk lain. 

 

Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

menurut Lupiyoadi (dalam Amalia, 2010, h.25) menyebutkan lima faktor 

utama yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kepuasan 

konsumen, antara lain: kualitas pelayanan, kualitas produk, emosional, 

harga, dan biaya. Pelayanan yang diberikan oleh swalayan menjadi tolok 

ukur yang tinggi dalam memuaskan konsumen. Tolok ukur dalam hal ini 

dapat dilihat bagaimana para pegawai swalayan memberikan layanan jasa 

yang baik terhadap konsumen ketika mereka menemukan kesulitan-

kesulitan selama berada di dalam swalayan. 

 

Produk yang ditawarkan oleh swalayan juga menjadi pertimbangan 

tersendiri untuk mengukur seberapa tingkat kepuasan yang dirasakan 

konsumen. Kualitas produk yang baik, seperti makanan yang tidak 

kadaluarsa atau beberapa kelengkapan produk bermerk yang disediakan di 

swalayan ini. Ketika konsumen sudah menentukan produk yang akan 

diambil, mereka akan melakukan transaksi kepada kasir dengan membayar 

sesuai dengan harga yang tertera pada label dalam produk tersebut. Ketika 

harga sesuai dengan kantong konsumen dan harga sesuai dengan kualitas 

produk menjadi kepuasan tersendiri yang dirasakan oleh konsumen. Selain 

beberapa faktor diatas, terdapat pula beberapa aspek yang melatarbelakangi 
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konsumen ketika berada dalam swalayan. Sabarguna (dalam Amalina, 

2010, h.18) menyatakan ada beberapa aspek kepuasan konsumen, 

diantaranya aspek kenyamanan (lokasi perusahaan, kebersihan, dan 

kenyamanan), aspek hubungan dengan karyawan (keramahan karyawan, 

informasi yang diberikan karyawan, komunikatif, suportif, dan cekatan 

dalam melayani konsumen), aspek kompetensi teknik petugas (keberanian 

bertindak, pengalaman), dan aspek biaya. 

 

Sebelum konsumen melakukan transaksi untuk membeli suatu barang 

atau jasa tertentu, mereka akan mengembangkan suatu harapan atau 

keyakinan. Harapan atau keyakinan ini dapat meliputi beberapa faktor 

seperti kualitas pelayanan, kualitas produk, ataupun citra. Ketika beberapa 

faktor tersebut bernilai positif di mata konsumen, maka akan timbul sebuah 

kepuasan dalam diri konsumen. Permasalahan akan kepuasan muncul 

ketika ada ketimpangan antara harapan dan kenyataan yang ada. Harapan 

yang diinginkan adalah beberapa faktor yang menjadi standart konsumen 

yang diberikan dengan baik sehingga dapat memberikan kepuasan bagi para 

konsumen. 

 

Konsumen hendak mengunjungi pusat perbelanjaan seperti swalayan, 

konsumen menjadi seorang pemilih. Dengan kata lain, konsumen akan 

memilih dan mempertimbangkan barang atau makanan yang akan dibeli. 

Terdapat pertimbangan tolok ukur tingkat kepuasan konsumen ketika 

berada di dalam swalayan. 

 

Berdasarkan teori dari Lupiyoadi (dalam Amalia, 2010, h.25), ada salah 

satu faktor yang memengaruhi kepuasan konsumen adalah kualitas 
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pelayanan. Hart (dalam Nogi, 2005, hal.215) mengemukakan kualitas suatu 

jasa adalah perbedaan antara jasa yang disediakan dan yang diharapkan 

oleh pelanggan. Menurut Parasuraman, Zeithmal dan Berry (dalam 

Sudarso, 2016, h.57) kualitas pelayanan merupakan penilaian atau sikap 

global berkenaan dengan superioritas suatu pelayanan. 

 

Kualitas pelayanan merupakan penilaian konsumen terhadap penyedia 

jasa. Kualitas pelayanan adalah hal mutlak yang harus di miliki swalayan 

khususnya, karena dengan kualitas pelayanan kepada para konsumen yang 

datang pihak swalayan dapat melakukan suatu pengukuran mengenai target 

kinerja yang ingin di capai. Melalui metode pengamatan (observasi) atau 

wawancara dapat sedikit membantu melihat bagaimana tolok ukur kualitas 

pelayanan dalam swalayan yang ditunjukan oleh para karyawannya. 

 

Pelayanan menjadi bagian utama dalam mencapai strategi untuk meraih 

keunggulan yang berkesinambungan berkaitan dengan kepuasan yang 

dirasakan konsumen. Konsumen dapat menilai positif atau negatif tentang 

kualitas pelayanan yang mereka rasakan. Pelayanan yang diberikan 

karyawan akan mendapat reputasi baik di mata konsumen apabila dapat 

memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pelayanan 

kepada konsumen menjadi sebuah keharusan yang dimiliki oleh swalayan, 

karena dengan kualitas pelayanan yang diberikan menjadi salah satu ujung 

tombak bagaimana suatu pasar modern dapat bertahan. 

 

Kualitas pelayanan bukan merupakan suatu hal yang bersifat baku, 

melainkan fleksibel atau dapat diubah. Perubahan ini diharapkan menjadi 

perubahan yang positif, artinya setiap pemimpin swalayan dapat 
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mengevaluasi para karyawan akan kinerja mereka supaya dapat 

berkembang lebih baik. 

 

Salah satu batu loncatan kualitas pelayanan dalam menjalin 

ikatan/dorongan yang baik dengan konsumen adalah dengan 

memperhatikan ikatan dalam jangka panjang, pihak swalayan dapat 

memahami apa harapan konsumen dalam hal kualitas pelayanan dalam 

setiap benak mereka. Dengan demikian, swalayan dapat meningkatkan 

kepuasan konsumen secara maksimal atau menekan rasa ketidakpuasan 

pada konsumen. 

 

Masukan atau kritikan secara langsung dapat diterima oleh swalayan 

dengan adanya complaint akan ketidakpuasan yang konsumen rasakan 

selama berada di swalayan. Bentuk complaint tersebut dapat berasal dari 

kondisi lingkungan swalayan, apakah bersih dan rapi atau tidak, bagaimana 

respon yang diberikan karyawan swalayan dalam melayani konsumen, dsb. 

 

Swalayan ini adalah salah satu jenis pasar modern berbentuk 

swalayan yang mampu bersaing di tengah berkembangnya pasar modern. 

Swalayan mempunyai salah satu cabang di Jawa Tengah. Ketika konsumen 

mengunjungi Swalayan, dapat dengan leluasa membeli kebutuhan-

kebutuhan yang mereka cari, baik kebutuhan primer, sekunder maupun 

tersier. Selain itu, di swalayan ini konsumen tidak hanya dapat berbelanja 

kebutuhan yang mereka cari akan tetapi para konsumen juga dapat 

menikmati beberapa jenis time zone yang disediakan oleh swalayan ini. 

 

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 15-16 November 2016 

kepada beberapa konsumen Swalayan. Dari wawancara yang diperoleh, 
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peneliti menarik kesimpulan bahwa ada permasalahan tentang kepuasan 

konsumen. Hal ini ditunjukan dengan beberapa dari mereka merasa bahwa 

di swalayan ini memiliki lahan parkir yang tidak cukup luas, sehingga 

ketika tanggal muda atau malam minggu yang menjadi puncak keramaian 

swalayan ini, para konsumen kesulitan ketika hendak akan parkir. 

Meskipun sudah ada juru parkirnya, mereka tetap mengalami kesulitan 

ketika ingin memarkirkan kendaraan mereka, terutama kendaraan beroda 

empat. Ada pula yang mengeluhkan bagaimana kinerja para pegawai 
 

swalayan ini. Dari beberapa orang yang diwawancarai sebagian 

memberikan opini bahwa beberapa pegawai berpakaian tidak rapi, kurang 

ramah jika ada pertanyaan dari konsumen. Selain itu tidak ada eskalator dan 

AC yang terpasang di swalayan ini. 

 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Witrin (2014, h.4) ada 

hubungan positif antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. 

Pada penelitian lain yakni Winandi & Hidayat (2014, h.5) ditemukan ada 

hubungan positif antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. 
 

Berdasarkan uraian dan fakta diatas, peneliti tertarik untuk melihat 

lebih jauh adakah hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen di swalayan 

 
 
 

 

B. Tujuan Penelitian 
 
 

Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris hubungan antara 

kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen di Swalayan 
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C. Manfaat Penelitian 
 
 

1. Manfaat Teoritis 
 
 

Memberikan kontribusi bagi psikologi industri dan organisasi 

khususnya bidang psikologi konsumen dan sebagai sumber pendukung bagi 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kualitas pelayanan dan 

kepuasan konsumen 

 
 
 

 

2. Manfaat Praktis 
 
 

Penelitian ini dapat memberikan data kepuasan konsumen dan kualitas 

pelayanan kepada organisasi sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi 

organisasi untuk mengembangkan SDMnya 


