
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

 

Perkembangan dan peningkatan fasilitas pada perusahaan retail seperti 

supermarket dari tahun ke tahunsemakin menjadi perhatian masyarakat.Hal ini 

terlihat dari semakin ketatnya persaingan kualitas pelayanan, lokasi, harga di 

antara sekian banyak supermarket. Supermarket sebagai sarana berbelanja 

keluarga dirasakan menjadi semakin penting peranannya karena tumbuhnya 

masyarakat kelas menengah terutama diperkotaan yang mengutamakan kualitas 

produk, kualitas pelayanan seperti kecepatan, kenyamanan, dan keamanan dalam 

berbelanja, yang tidak akan mereka dapatkan bila berbelanja di pasar tradisional. 

 

Dalam kondisi persaingan yang semakin kompetitif saat ini, saat perusahaan yang 

ada dalam suatu industri berusaha untuk saling merebut pangsa pasar yang ada, 

hal utama yang harus diprioritaskan oleh perusahaan adalah kepuasan pelanggan 

agar perusahaan dapat bertahan, bersaing dan menguasai pangsa pasar. Pimpinan 

perusahaan harus tahu hal-hal apa saja yang dianggap penting oleh para pelanggan 

dan pimpinan berusaha untuk menghasilkan kinerja sebaik mungkin sehingga 

dapat memuaskan pelanggan. Karena itu adalah penting untuk mengukur dan 

meneliti kualitas layanan perusahaan dan perusahaan pesaing karena dengan 

mengetahui kualitas layanan maka perusahaan akan mempunyai dasar untuk 

memuaskan loyalitas konsumen, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi 

bagi penjualan. 
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Untuk memenangkan persaingan yang semakin kompetitif diantara pelaku 

industry ritel dan meraih pangsa pasar, diperlukan suatu strategi pemasaran ritel 

yang baik.Strategi pemasaran ritel merupakan hal urgen dalam menjalankan bisnis 

ritel yang akhir-akhir ini makin berkembang dan menggeliat.Industri ritel kini 

terus melaju seiring dengan beragamnya kebutuhan konsumen, berubahnya 

teknologi informasi, dan berkembangnya dunia usaha.Usaha ritel ini merupakan 

seluruh aktifitas bisnis yang berkenaan dengan pemberian layanan dan penjualan 

barang-barang kepada konsumen baik untuk memenuhi kebutuhan individu 

maupun keluarga.Pelaku ritel harus berusaha menetapkan strategi pemasaran agar 

mencapai kepuasan pelanggan yang tinggi.Kepuasan pelanggan ini merupakan 

barometer penentu keberhasilan penjualan. 

 

Kepuasan pelanggan ditentukan oleh kualitas barang/jasa yang dikehendaki 

pelanggan, sehingga jaminan kualitas semestinya menjadi prioritas utama bagi 

setiap perusahaan supermarket, yang dapat dijadikan tolak ukur keunggulan daya 

saing perusahaan.Pada dasarnya, pengertian kepuasan pelanggan merupakan 

perbedaan antara harapan dan kinerja yang dirasakan. Jadi, pengertian kepuasan 

pelanggan berarti bahwa kinerja suatu barang/jasa sekurang-kurangnya sama 

dengan apa yang diharapkan. Meskipun timbul banyak kesulitan dalam 

pengukuran, namun pada prinsipnya, kepuasan pelanggan dapat diukur. Pada 

hakikatnya pengukuran kepuasan pelanggan menyangkut penentuan 3 faktor, 

yaitu : 

1. Pilihan tentang ukuran kinerja yang tepat. 
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2. Proses pengukuran secara normatif. 

3. Instrumen dan teknik pengukuran yang dipergunakan untuk menciptakan 

suatu indikator. 

 

     Ada beberapa jenis ukuran kinerja yaitu : 

1. Ukuran kinerja deskriptif yang menyediakan wawasan tentang operasi 

suatu sistem tanpa menilai kualitas dari operasi tersebut. 

2. Ukuran kinerja evaluatif menyediakan suatu norma atau ukuran yang 

dipergunakan sebagai pedoman untuk menilai situasi yang sebenarnya. 

3. Ukuran kinerja ekonomis merupakan bagian dari kinerja evaluatif yang 

berlandaskan norma ekonomis  

 

Proses pengukuran dimulai dari penentuan siapa yang menjadi pelanggan, 

kemudian dipantau dari tingkat kualitas yang diinginkan dan pada akhirnya 

formulasi strategi. Disini di analisis pula bagaimana posisi pesaing dan 

kemampuan kita.Artinya apakah pimpinan sudah memperhatikan hal-hal yang 

dianggap penting oleh pelanggan sehingga dapat memuaskan.Kalau kinerja dinilai 

baik/bagus berarti dapat memuaskan. 

 

Hal ini membuat beban pemasaran semakin berat karena tugas dari pemasaran 

semakin berat karena tugas dari pemasaran merupakan fungsi paling penting dari 

perusahaan .Usaha dalam memenuhi kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi 

konsumen supermarket terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal supermarket 

dan faktor psikologis konsumen itu sendiri.Faktor internal adalah beberapa 
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keunggulan atribut supermarket dalam menarik loyalitas konsumen untuk 

berbelanja di supermarket tersebut.Sedangkan faktor eksternal psikologis adalah 

faktor perilaku konsumen dalam diri pelanggan itu sendiri yang ikut berkontribusi 

terhadap loyalitas konsumen. 

 

Dalam penelitian ini atribut supermarket merupakan salah satu stimulus yang 

meliputi faktor Ambient, Design,Social. Ambient adalah kenyamanan suasana 

yang dirasakan pembelanja saat mengamati barang dan jasa yang 

ditawarkan.Design adalah rancangan fisik supermarket yang meliputi tatanan 

layout dan fungsinya, tanda dan symbol, keindahan seperti  tatanan warna dan 

visual yang memberikan kenyamanan kepada pembelanja termasuk juga 

penempatan posisi, eskalator, lift dan elemen arsitek lainnya. Faktor Social adalah 

faktor yang berkaitan dengan keberadaan karyawan dan pembelanja lainnya dalam 

supermarket yang bersangkutan, (Donovan et al, 1982:25). Faktor sosial ini akan 

berdampak pada bagaimana penilaian pembelanja pada kualitas barang dan jasa 

serta citra supermarket tersebut. Berdasarkan beberapa pertimbangan, penelitian 

ini memberikan komponen attribut, sebagai indikator yang paling banyak 

digunakan adalah pertama atmosfir supermarket meliputi fasilitas fisik 

supermarket, suhu, layout, dan display, kedua lokasi supermarket kemudahan 

mencapai, letak strategis, fasilitas transportasi, ketiga adalah fasilitas kemudahan, 

parkir, pembayaran, pengembalian barang, keempat adalah layanan pramuniaga 

responsif, empathi, reliable, keramahan. Kelima adalah barang 

dagangan.Keanekaragaman, kualitas dan harga, merek dan model. 
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Konsumen yang berbelanja didorong oleh suatu motivasi pembelian untuk 

membeli suatu produk dalam memenuhi kebutuhannya. Motivasi adalah sebagai 

proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau 

sekelompok orang agar mereka mau membeli sesuatu. Motivasi dalam membeli 

suatu produk didorong oleh suatu kebutuhan.Kebutuhan dapat didefinisikan 

sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara satu kenyataan 

dengan dorongan yang ada dalam diri. (Mangkunegara, 2005:7) mengemukakan 

bahwa hierarki kebutuhan manusia adalah sebagai berikut : 

1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan 

fisik, bernapas, seksual. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat 

terendah atau disebut pula sebagai kebutuhan yang paling dasar. 

2. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan diri dari 

ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. 

3. Kebutuhan untuk rasa memiliki (sosial), yaitu kebutuhan untuk diterima 

oleh kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai 

serta dicintai. 

4. Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai 

oleh orang lain. 

5. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan untuk 

menggunakan kemampuan, skill dan potensi. Kebutuhan untuk 

berpendapat dengan mengemukakan ide-ide, gagasan dan kritik terhadap 

sesuatu. 
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Motivasi pembelian dan konsumsi diklasifikasikan dalam bentuk dua jenis, yaitu 

motif hedonik dan motif utilitarian.Motif belanja hedonik didasarkan pada emosi, 

perasaan nyaman, gembira.Sedangkan motif belanja utilitarian didasarkan pada 

motif kemanfaatan fungsi belanja. 

 

Berdasarkan teori Maslow diatas, motif belanja utilitarian  memberi prioritas pada 

point satu yaitu kebutuhan fisiologis. Dimana motif belanja utilitarian melakukan 

suatu pembelian untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan 

lainnya secara langsung.Motif utilitarian adalah evaluasi yang menilai kualitas 

barang dagangan, kualitas layanan dan harga suatu produk.Menurut (Baker et al, 

1994:37) penilaian pembelanja atas mutu barang dan jasa dan kenyamanan dalam 

supermarket menyebabkan motif utilitarian semakin meningkat. Sementara motif 

belanja hedonik lebih mengedepankan pada point dua, tiga, empat, dan lima. 

Dimana pada motif ini pembelanja berbelanja di suatu supermarket tujuannya 

untuk memenuhi kebutuhan akan rasa memiliki (sosial) dengan pergi ke 

supermarket dengan keluarga dan teman untuk bergaul atau bertemu dengan 

pelanggan lain dan melakukan perbincangan, memenuhi kebutuhan akan harga 

diri dengan pergi ke supermarket untuk sekedar bergaya, dll. 

 

Motif belanja hedonik dikembangkan oleh (Arnold dan Reynolds, 2003:80) 

dengan indikator meliputi pertama adalah Adventure shopping. Belanja adalah 

tantangan, suatu sensasi, menggembirakan, masuk lingkungan universal yang 

menyenangkan. Kedua adalah Social shopping. Sosialiasi adalah tujuan utama 

dari pembelanja ketika mereka pergi belanja.Ketiga adalah Gratification 
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shopping. Kehidupan yang kompleks saat ini dan tingkat stress meningkat di 

masyarakat. Beberapa orang belanja untuk menghilangkan stress.Motif hedonik 

adalah dasar untuk mengevaluasi pengalaman belanja lebih dari informasi yang 

mereka kumpulkan atau produk yang dibeli.Konsumen berbelanja mencari 

kesenangan, Motif hedonik berbelanja tidak hanya untuk membeli barang tetapi 

juga kegiatan sosialisasi dengan teman untuk mencari hiburan.Manfaat hedonis 

adalah manfaat yang bersifat perasaan yaitu perasaan senang, perasaan lega, 

perasaan nikmat.(Mehrabian and Russel, 1974:50). 

 

Rangsangan didalam supermarket memberikan informasi penting yang 

mendorong konsumen untuk membentuk penilaian tentang harga, produk dan jasa 

didalam supermarket.(Singh, 2006:78) dalam penelitiannya membuktikan bahwa 

stimulus atau rangsangan mempengaruhi motif pembelian utilitarian yang diukur 

dengan evaluasi kognitif dan juga stimulus atau rangsangan mempengaruhi motif 

hedonik yang dievaluasi afektif dan keduanya berpengaruh berbeda dalam 

perilaku belanja yaitu memberikan waktu didalam supermarket lebih lama untuk 

belanja dan pembelian ulang. 

 

Kota Bandar Lampung memiliki prospek yang kuat untuk berkembang menjadi 

kota besar dalam skala regional, nasional, bahkan internasional. Dalam sektor 

ekonomi, kota Bandar Lampung memiliki peluang yang besar untuk 

memantapkan diri menjadi pusat perdagangan dan jasa pada skala Sumatera 

bagian Selatan. Sejalan dengan aktifitas ekspor-impor dan perdagangan antar-

pulau, Bandar Lampung memiliki peluang untuk menjadi pusat perdagangan hasil 
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pertanian dan industri dari Sumatera bagian Selatan maupun yang didatangkan 

dari daerah luar.Bandar Lampung memiliki 16 Mall dan Supermarket.Diantara 16 

supermarket tersebut pusat perbelanjaan yang paling popular bagi masyarakat 

Bandar Lampung yaitu Chandra Superstore. 

 

Tabel 1.Laju Inflasi Bandar Lampung Agustus 2012, Tahun Kalender 2012 dan 

Agustus 2012 terhadap Agustus 2011 menurut Kelompok Pengeluaran (2007 = 100) 

 

Kelompok 

Pengeluar

an 

IHK 

Desember 

2011 

IHK 

Juli 

2012 

IHK 

Agustus 

2012 

Inflasi 

Agustus 

2012 

Laju 

Inflasi 

Tahun 

Kalender 

2012 

Inflasi 

Tahun ke 

tahun 

Umum 141,24 144,35 145,97 1,12 3,35 4,77 

1. Bahan 

Makan

an 

153,97 159,26 163,91 2,92 6,46 7,83 

2. Makan

an 

jadi, 

minu

man, 

rokok 

dan 

temba

kau 

168,44 172,84 173,06 0,13 2,74 4,81 

3. Perum

ahan, 

air, 

listrik, 

gas 

dan 

bahan 

bakar 

139,99 141,93 141,91 -0,01 1,37 1,86 

4. Sanda

ng 

139,54 143,38 143,80 0,29 3,05 2,47 

5. Keseh

atan 

127,33 129,89 130,73 0,65 2,67 4,05 

6. Pendid

ikan, 

Rekre

asi dan 

Olahra

ga 

139,70 140,46 146,57 4,35 4.92 12,80 

Sumber : BPS Bandar Lampung 2012 

 

 

Kota Bandar Lampung mengalami inflasi tertinggi sepanjang tahun 2011-

2012.Enam kelompok pengeluaran memberikan andil dalam pembentukan inflasi 
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di Kota Bandar Lampung dan hanya satu kelompok yang menahan laju inflasi 

yaitu kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Kenaikan harga 

berbagai komoditi di enam kelompok pengeluaran tersebut membentuk inflasi di 

Kota Bandar Lampung sebesar 1,12 persen. 

 

Enam kelompok pengeluaran pada bulan Agustus 2012 mengalami kenaikan 

indeks yang menyebabkan inflasi. Inflasi di Kota Bandar Lampung menempati 

peringkat ke 30 dari 66 kota yang diamati perkembangan harganya. Dari 66 kota, 

seluruhnya mengalami inflasi, inflasi tinggi terjadi di Palu 2,81 persen; Samarinda 

2,29 persen; dan Manado 2,16 persen, sedangkan inflasi rendah terjadi di Medan 

sebesar 0,04 persen; Pematang Siantar 0,10 persen; dan Batam 0,16 persen. 

 

Dengan tingginya tingkat inflasi di Bandar lampung hal ini semakin mempersulit 

laju pemasaran produk kepada pelanggan khususnya para pelanggan yang 

berbelanja di supermarket.Oleh karena itu diperlukan strategi yang baik untuk 

mengantisipasi hambatan penjualan dikarenakan inflasi harga produk hasil 

pasokan dari supplier asal Lampung. 

 

Berdasarkan kondisi diatas permasalahan dalam penelitian ini adalah “seberapa 

besarkah atribut supermarket, motif belanja hedonik, dan motif belanja utilitarian 

mempengaruhi loyalitas konsumen?”Penelitian bertujuan untuk memperoleh 

jawaban atas masalah yang ada yaitu untuk menganalisis seberapa besar atribut 

supermarket dan motif belanja hedonik dan utilitarian dalam loyalitas konsumen. 

Disini penulis  tertarik dalam melakukan penelitian tersebut. 
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B.   Perumusan Masalah 

Dengan semakin ketatnya persaingan dalam bisnis retail seperti supermarket dan 

berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang ingin diteliti oleh 

penulis adalah sejauh mana pengaruh atribut supermarket, motif belanja hedonik, 

dan motif belanja utilitarian terhadap loyalitas konsumen di supermarket Bandar 

Lampung. 

 

C.   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 

atribut supermarket, motif belanja hedonik, dan motif belanja utilitarian terhadap 

tingkat loyalitas konsumen di supermarket Bandar Lampung. 

 

D.   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini berhubungan dengan mata kuliah di konsentrasi 

pemasaran.Sehingga diharapkan baik penulis dan pihak yang berkepentingan 

dapat memahami masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

Penulis dapat mengetahui seberapa besar pengaruh atribut supermarket, motif 

hedonik, dan motif utilitarian terhadap besarnya loyalitas konsumen.Sehingga 
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hasil penelitian dapat dijadikan bahan analisis bagi pihak yang berkepentingan 

khususnya pihak pemasar. 

3. Manfaat bagi pihak lain dan masyarakat 

Manfaatnya adalah dapat dijadikan informasi yang diperlukan bagi masyarakat 

atau pihak lain yang ingin mengetahui hasil dari penelitian pemasaran ini. 

 

 

 

 

 

 

 


