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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi ini Indonesia masih dalam kategori negara berkembang. 

Terlihat semakin banyak bermunculnya berbagai jenis usaha yang berperan 

sebagai memajukan negara dalam kegiatan ekonomi dan pembangunanya. 

Kegiatan ekonomi yang berdampak pada pembangunan daerah sangat berperan 

bagi kemajuan daerah. Dengan semakin banyak kegiatan ekonomi dapat 

memunculkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah. Semakin 

tinggi kegiatan usaha maka semakin banyak pelaku usaha yang bermunculan 

disetiap daerah yang dapat memunculkan persaingan bisnis antara pelaku usaha. 

Persaingan yang terjadi bukan hanya antara beberapa pihak atau perusahaan tetapi 

antara pasar tradisional dan pasar modern. 

 

Persaingan yang semakin ketat, konsumen memiliki peluang yang sangat luas 

untuk mendapatkan produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhannya.untuk memenuhi hal ini, sebuah perusahaan harus mempunyai daya 

tarik, penjagaan konsumen dan peningkatan hubungan yang lebih baik 

dibandingkan pesaingnya. Perusahaan tidak memikirkan keuntungan semata tetapi 

memulai memperhatikan sektor potensial lainnya yang dapat mempertahankan 
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dan meningkatkan pendapatan. Sehingga kepentingan pelanggan pun menjadi 

perhatian utama dari perusahaan. Berbagai upaya dilakukan agar hubungan 

pelanggan dengan perusahaan berjalan dengan baik untuk seterusnya. 

 

Kebutuhan konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin membesar. 

Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan dikota 

Bandar Lampung. Hal ini merupakan peluang bisnis yang tidak bisa dipungkiri 

mendorong berdirinya Giant Supermarket. Berikut adalah laju pertumbuhan 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dilihat dari sektor perekonomian kota Bandar 

Lampung : 

 

Tabel 1.1 Laju dan Sumber Pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto 

(PDB) Menurut Lapangan Usaha (persen) 
Lapangan Usaha Semester I-2012 

terhadap semester II-

2012 

Semester I-2012 

terhadap semester I-

2012 

Sumber 

Pertumbuhan y-on-y 

Pertanian, 

Peternakan, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

8,8 4,0 0,5 

Pertambangan dan 

Penggalian 
0,2 2,9 0,2 

Industri pengelolaan 0,1 5,5 1,4 

Listrik, Gas, dan Air 

Bersih 
1,0 5,6 0,0 

Konstruksi -0,2 7,2 0,5 

Perdagangan, 

Hotel, dan Restoran 
1,5 8,7 1,5 

Pengankutan dan 

Komunikasi 
3,6 10,2 1,0 

Keuangan, Real 

Estate, dan Jasa 
3,7 6,7 0,7 

Jasa-jasa 0,7 5,6 0,5 

PDB 2,2 6,3 6,3 

PDB tanpa Migas 2,4 6,8 - 

Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS)Bandar Lampung 2012 

Dari  data tabel 1.1 terlihat pada semester I tahun 2012, sumber pertumbuhan 

terbesar masih berasar dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 1,5% 
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(persen) terhadap total pertumbuhan 6,3%(persen) dengan laju pertumbuhan 

sebesar 8,7% (y-on-y). 

 

Dilihat dari tabel diatas, Bandar Lampung mempunyai pasar menjanjikan dan 

mampu menciptakan berbagai peluang usaha bagi para pemilik modal. 

Pekembangan ritel besar dibandar lampung yaitu Chandra, Giant, Ramayana, 

Hypermart, Matahari, dan Centerpoint. Dari beberapa ritel besar Giant merupakan 

perusahaan yang mempunya lima cabang lokasi di kota Bandar lampung. 

Sedangkan,  chandra memiliki tiga cabang lokasi, Ramayana memiliki dua cabang 

lokasi, serta Hypermart, Matahari dan Centerpoint hanya memiliki satu cabang. 

Kesempatan yang tidak disia-siakan oleh perusahaan untuk mendirikan Giant 

Ekpres ZA Pagar Alam Bandar Lampung untuk lebih mendekatkan sebagai 

perusahaan dengan konsumen. Strategi yang mampu menarik perhatian pelanggan 

dan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai menjadi satu kebijakan 

yang mempengaruhi tingkat penjualan produk atau jasa dari perusahaan. 

 

Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mempunyai attraction (daya 

tarik) yang merupakan kemampuan total dari seluruh resource (sumber daya). 

sehingga pelanggan akan merasakan keandalan dari perusahaan tersebut. 

perusahaan harus mempunyai strategi untuk mengikat pelanggan yang memiliki 

kemampuan untuk dapat menjalin usaha jangka panjang yang saling 

menguntungkan. Persaingan yang semakin ketat, keprofesional karyawan, 

kemajuan teknologi, serta perubahan dalam kebutuhan dan keinginan pasar, yang 

menuntut para pemasar untuk merubah strateginya dari product-oriented menjadi 

market-oriented. 
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Banyak upaya yang harus dilakukan perusahan untuk bertahan hidup (survive) 

disamping harus menghadapi persaingan yang sangat ketat diantara perusahan-

perusahaan sejenis lainya. Cara yang harus ditempuh perusahaan dalam hal ini 

adalah dengan menentukan sikap yang tepat supaya tetap bertahan ditengah 

persaingan serta dapat menigkatkan profitabilitas. Retention (penjagaan) 

merupakan strategi dalam sikap perusahaan untuk menjalankan hubungan dengan 

pelanggan yang bernilai guna menciptakan pasar dan hubungan dalam jangka 

waktu yang panjang. Salah cara untuk memaksimalkan loyalitas, perusahaan harus 

menciptakan hubungan jangka panjang (long term relationship). Kemitaraan 

(partnership) yang dijalin untuk memperoleh posisi berkelanjutan dipasar. 

Hubungan yang dekat dengan pelanggan akan memberikan kenyamanan secara 

personal sehingga pelanggan akan memberikan kenyamanan secara personal 

sehingga merasa terintegrasi dengan perusahaan dan merasa (belongings). 

 

Membina hubungan baik dengan para pelanggan atau konsumen akan menentukan 

nilai masa depan dengan perusahaan yang bersangkutan serta akan mempengaruhi 

kepuasan dan loyalitas menjadi lebih baik. Oleh karena itu pelaku bisnis berjuang 

dengan berbagai macam cara atau strategi untuk meningkatkan, memelihara dan 

mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan, hal ini disebut dengan istilah 

customer relationship marketing. Menurut Menurut kotler (2006) customer 

relationship marketing adalah proses pembentukan, pemeliharaan dan 

peningkatan hubungan yang erat dengan pelanggan. Customer Relationship 

Marketing merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menarik, 

mempertahankan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan agar mereka 

loyal dan tidak berpaling kepesaing lainnya. 
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Kegiatan bisnis adalah memberikan pelayanan yang memuasakan kepada 

pelanggan, sedangkan profitnya hanya merupakan konsekuensi logis yang akan 

muncul apa bila pelanggan puas. Kepuasan adalah keseluruhan sikap pelanggan 

yang telah memperoleh dan menggunakan barang atau layanan. Sangat penting 

bagi suatu perusahaan untuk menciptakan kepuasan pelanggannya sebagai tujuan 

untuk mempertahankan pelanggan, karena pelanggan yang puas akan 

menceritakan kepuasannya pada pelanggan lain juga akan melakukan pembelian 

ulang. Tanpa adanya kepuasan pelanggan maka badan usaha tersebut sulit untuk 

bertahan dalam menghadapi persaingan yang kompetitif, kalau pelanggan atau 

konsumen tidak terpuasakan maka akan mudah untuk pindah kebadan usaha lain 

yang sejenis. 

 

Jika hubungan antar kepuasan dengan loyalitas pelanggan adalah positif, maka 

kepuasan yang tinggi akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Loyalitas 

pelanggan secara umum dapat diartikan sebagai kesetiaan seorang atas suatu 

produk, baik barang atau dan jasa. Loyalitas pelanggan merupakan manifestasi 

dan kelanjutan dari kepuasan pelanggan dalam menggunakan fasilitas maupun 

jasa pelayanan yang diberikan perusahaan, serta tetap menjadi pelanggan dari 

perusahaan tersebut. Loyalitas lebih menyangkut karakteristik orang bukan 

sesuatu yang melekat pada merek. 

 

Penelitian ini dilakukan pada bisnis ritel dikarenakan keperluan konsumen 

terhadap barang meningkat dalam kualitas dan kuantitas. Selain itu juga,  perilaku 

konsumen dikota Bandar Lampung ini yang cepat mengikuti trend atau perubahan 

gaya hidup dan kebiasaan berbelanja untuk memenuhinya dengan menggunakan 
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jasa industri retail. Kesempatan ini yang diambil oleh para investor asing yang 

dengan antusiasnya memperluas dan mengembangkan jaringan retail-retail dikota-

kota besar di Indonesia. Seperti halnya Giant Ekspres yang berusaha 

mengembangkan usahanya dari banyak persaingan pada perusahaan sejenis. 

 

Giant Ekspres ZA Pagar Alam Bandar Lampung merupakan salah satu gerai 

modern yang befungsi sebagai tempat pembelian barang dan jasa, yaitu dalam arti 

konsumen datang ke gerai untuk melakukan transaksi belanja dan membawa 

pulang barang atau menikmati jasa. Giant Ekspres diresmikan pada tanggal 30 

Oktober 2012 dan bertempat di Bandar Lampung khusunya di jalan ZA Pagar 

Alam. Dalam kegiatan usahanya Giant Ekspres membidik dari berbagai segmen 

pasar baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas. 

 

Terbukti dengan penambahan cabang terbaru yang dilakukan perusahaan yaitu 

Giant Ekspres ZA Pagar Alam Bandar Lampung dan Giant Ekspress Kemiling. 

Kondisi ini menujukan perusahaan makin bersungguh-sungguh melebarkan sayap 

untuk membidik segmen pasar dari kalangan bawah sampai atas. Lokasi yang 

strategis menujukan perusahaan ingin menjalin hubungan yang lebih dekat pada 

segmennya. Strategi membuat konsumen tidak perlu jauh-jauh untuk 

mendapatkan kebutuhannya sehari-hari. Oleh karena  itu, Giant memposisikan diri 

sebagai perusahaan yang mengerti kondisi jarak dan waktu yang ditempuh untuk 

mendapatkan barang dan jasa. 

 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul keinginan untuk mengadakan 

penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Customer Relationship Marketing 
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Terhadap Loyalitas Konsumen Studi Pada Giant Express ZA Pagar Alam 

Bandar Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh attraction (daya tarik) terhadap loyalitas konsumen 

Giant Ekspress ZA Pagar Alam Bandar Lampung ? 

2. Seberapa besar pengaruh retention (penjagaan) terhadap loyalitas konsumen 

Giant Ekspress ZA Pagar Alam Bandar Lampung ? 

3. Seberapa besar pengaruh enhancement (peningkatan hubungan) terhadap 

loyalitas konsumen Giant Ekspress ZA Pagar Alam Bandar Lampung ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh attraction (daya tarik) terhadap 

loyalitas konsumen Giant Ekspress ZA Pagar Alam Bandar Lampung ? 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh retention (penjagaan) terhadap 

loyalitas konsumen Giant Ekspress ZA Pagar Alam Bandar Lampung ? 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh enhancement (peningkatan hubungan) 

terhadap loyalitas konsumen Giant Ekspress ZA Pagar Alam Bandar 

Lampung ? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
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Beberapa manfaat yang diharapkan dari terlaksannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan sebagai masukan untuk 

mengembangkan wawasan ilmiahnya khususnya dalam bidang Customer 

Relationship Marketing. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapakan bisa memberikan konstribusi dalam pengambilan 

kebijakan yang berkaitan dengan upaya membangun hubungan baik dengan 

pelanggan sehingga diharapakan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan 

dimasa yang akan datang. 

 


