
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dampak krisis ekonomi multi dimesi belum lagi usai,bangsa Indonesia

telah dibebani lagi dengan kenaikan harga bahan bakar minyak dipenghujung

tahun 2005.Kenaikan yang spektakuler akibat naiknya harga minyak dunia

hingga menyampai leval US$ 65 per barel menyebabkan inflasi yamg sangat

mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakat. Akibat kenaikan tersebut

banyak karyawan kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja

dengan dalih efisiensi atau perampingan, kemiskinan meningkat drastis , daya

beli masyarakat menurun, stagnannya pertumbuhan ekonomi, tertekannya

sektor riil dan masih banyak lagi dampak sosial yang lainnya. Kondisi

demikian semakin diperparah lagi dengan kenaikan tarif dasar listrik,

sehingga menambah panjang daftar beban baik bagi pengusaha maupun

masyarakat.

Bagi kalangan pengusaha terutama yang bergerak dibidang ritel,

menurunnya daya beli masyarakat merupakan ancaman bagi kelangsungan

hidup perusahaan. Hal ini mengingat penurunan tersebut membawa dampak

pada kemampuan mengkonsumsi/beli masyarakat terhadap produk atau jasa

yang ditawarkan dipasar, sehingga akan mempengaruhi pada penjualan dan

laba perusahaan. Menyikapi kondisi, perlu suatu kebijakan yang mampu

menyelamatkan dan mempertahankan loyalitas konsumen terhadap produk
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mereka. Loyalitas konsumen harus menjadi prioritas jika perusahaan

menginginkan tetap mampu bersaing dengan perusahaan lain.

Membangun loyalitas konsumen terhadap suatu produk, tidak cukup

hanya dengan gencarnya promosi, lebih dari itu pembangungan citra terhadap

produk maupun tempat memasarkan produk menjadi salah satu alternatif lain

yang dapat dilakukan. Maka penting mengubah persepsi masyarakat dari

sekedar belanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja menjadi

alternatif tempat rekreasi dan bersosialisasi. Hal ini selaras dengan dengan

teori Engel, Blackwell dan Miniard (1995: 253) yang mengungkapkan

beberapa motif orang berbelanja adalah untuk hiburan dan pemuasan

diri.Berbelanja dapat memberikan kesempatan untuk hiburan dari kehidupan

rutin sehari-hari. Keadaan emosional atau suasana hati bisa memotivasi

keinginan konsumen untuk  pergi berbelanja. Sebagai konsekuensinya,bisnis

ritel yang dikelola secara tradisional berubah menjadi bisnis yang semakin

inovatif, dinamis dan kompetitif.

ALFA gudang rabat sebagai salah satu perusahaan di Sukoharjo yang

bergerak dibidang ritel,memiliki kegiatan usaha yang melayani serta

menyediakan tempat berbelanja  sekaligus rekreasi, serta produk-produk yang

berkualitas, tanpa melupakan usaha untuk menciptakan loyalitas konsumen.

Dalam upayanya membangun loyalitas konsumen, ALFA gudang rabat belum

tentu dapat menciptakan citra supermarket yang baik.

Namun demikian, citra Supermarket yang ditampilkan oleh ALFA

gudang rabat belum tentu dapat menciptakan loyalitas bagi konsumennya
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secara optimal, sehingga perlu di evaluasi. Informasa tentang citra yang

ditampilkan oleh supermarket merupakan sarana bagi pengelola ALFA

gudang rabat untuk mengevaluasi kembali citra yang selama ini sudah

ditampilkan. Penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang

citra supermarket ini, sehingga mengambil judul “PENGARUH CITRA

SUPERMARKET TERHADAP LOYALITAS  KONSUMEN PADA

ALFA GUDANG RABAT  PABELAN, KARTOSURO, SUKOHARJO”

B. Perumusan Masalah

Meskipun disadari secara luas bahwa citra merupakan faktor penting

dalam bisnis, namun studi tentangcitra tentang supermarket masih sangat

terbatas.Sehingga bagaimana pengaruh citra supermarket terhadap loyalitas

konsumen masih sangat kurang. Berdasarkan latar tersebut diatas, maka yang

menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Dimensi Citra Supermarket (Harga, Pelayanan, Kualitas, Lingkungan

Fisik) berpengaruh terhadap Loyalitas Konsumen baik secara individu

maupun secara serentak?

2. Dimensi Citra Supermarket (Harga, Pelayanan, Kualitas, Lingkungan

Fisik) manakah yang memberikan pengaruh paling besar terhadap

Loyalitas Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengarahkan penulis tentang hakikat yang ingin dicapai.

Penelitian ini bertujuan:
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1. Untuk mengetahui adanya pengaruh dimensi Citra Supermarket  (Harga,

Pelayanan, Kualitas, Lingkungan Fisik) terhadap Loyalitas Konsumen

baik secara individu maupun serentak.

2. Untuk mengetahui dimensi Citra Supermarket  (Harga, Pelayanan,

Kualitas, Lingkungan Fisik) yang berpengaruh paling besar.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam rangka

menentuka strategi pengambilan keputusan mengenai citra supermarket

terhadap pembentukan loyalitas konsumen supermarket.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk menambah dan

menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi dan juga

untuk memperluas wawasan pemikiran dan mempertajam kemampuan

pengamatan dan penganalisaan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah penelitian, tujuan

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
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BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang mendasari  dan

relevan dengan penelitian tinjauan terhadap penelitian

terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Didalam metode penelitian ini akan diuraikan tentang kerangka

pemikiran, hipotesis., populasi dan sampel, metode

pengambilan sampel, data dan sumber data, metode

pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, variabel-

variabel penelitian, uji instrumen, metode analisisa data.

BAB IV : ANALISA DATA

Bab ini berisi gambaran umum mengenai subyek penelitian,

hasil analisa data dan pembahasannya (penerapan metoda

penelitian, pembandingan hasil penelitian dengan kriteria-

kriteria yang ada, pembuktian hipotesis, serta jawaban atas

pertanyaan-pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan

masalah.tentang analisa dan hasil penelitian yang telah

dilakukan oleh peneliti).

BAB V : PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan

skripsi, serta saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


