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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Beberapa tahun terakhir ini pembangunan di Indonesia mengalamai 

kemajuan yang cukup pesat. Kemajuan tersebut dapat dilihat dalam berbagai 

sektor, salah satunya adalah sektor industri yang dalam pembangunan jangka 

panjang tahap kedua ini antara lain ditujukan untuk memandirikan perekonomian 

nasional. Hal tersebut perlu dilakukan karena dewasa ini perekonomian 

internasional semakin mengarah kepada globalisasi yang diwarnai dengan 

berbagai persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, sektor industri sebagai 

suatu sektor produksi mempunyai peranan yang sangat strategis untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan sektor industri yang begitu pesat tersebut menyebabkan 

semakin beragam pula produk yang ditawarkan kepada masyarakat, baik berupa 

barang atau jasa. Selain itu banyaknya produk impor yang membanjiri pasaran 

juga akan menambah ketatnya persaingan. Keadaan ini mendorong tumbuhnya 

usaha penyediaan barang atau jasa khususnya bisnis eceran.  

Keberadaan bisnis eceran tersebut didorong pula oleh adanya 

perkembangan ekonomi yang menyebabkan perubahan keadaan pasar, dimana 

daya beli masyarakat meningkat cukup tinggi. Disamping itu, kemajuan ekonomi 

telah melahirkan tuntutan-tuntutan baru pada masyarakat, termasuk tuntutan untuk 

berbelanja secara nyaman dengan kualitas barang yang baik. Berbelanja dengan 
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kondisi pasar yang becek dan pengap, tidak lagi menjadi pilihan bagi sebagian 

masyarakat. Tawar menawar, meskipun pada kondisi tertentu bisa mengundang 

kenikmatan, pada kondisi lain sudah dianggap tidak praktis, bertele-tele dan 

membuang-buang waktu (Kompas, April 2001). 

Selain itu masyarakat kini semakin kritis, mereka tidak hanya 

memperhatikan hal-hal yang lain seperti pelayanan, kebersihan, dan kondisi-

kondisi lain pada tempat berbelanja. Masalah citra atau image dari suatu tempat 

berbelanja menjadi penting bagi konsumen. Konsumen lebih memilih tempat-

tempat berbelanja yang memberikan cita yang baik pada mereka. Kecenderungan 

konsumen untuk berpindah-pindah tempat dalam berbelanja kemungkinan karena 

pernah tidak mendapatkan citra yang baik pada tempat berbelanja tersebut. 

Banyak pula konsumen yang berbelanja ke luar negeri karena mungkin 

mempunyai citra yang lebih baik pada tempat-tempat belanja yang ada di luar 

negeri. Loudon dan Bittu (1993) mengungkapkan bahwa citra ini memang penting 

karena dengan citra yang kuat akan dapat meningkatkan kepercayaan pada 

konsumen pada suatu toko dan menjadi predisposisi untuk berbelanja pada toko 

tersebut.. 

Kebutuhan-kebutuhan konsumen yang terus melaju dan tingkat 

keterlibatan yang semakin tinggi menjadi pemikiran bagi pihak pemasar agar tetap 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan segala perubahan. Bisnis-bisnis 

eceranpun semakin berkembang dan berusaha untuk dapat menyesuaikan diri 

dengan tuntutan konsumen. Bisnis eceran ini dalam perkembangannya 

mendapatkan banyak dukungan dari kelompok bisnis yang lebih besar, dimana 
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mereka mampu membangun pusat perbelanjaan dengan skala besar. Hal ini 

terbukti dengan semakin banyak didirikannya pusat-pusat perbelanjaan di 

beberapa tempat. Pusat-pusat perbelanjaan tersebut antara lain adalah 

supermarket, department store, superstore, dan mall.Menurut Kotler (1988) pada 

pusat perbelanjaan dan lain-lain. Pembangunan pusat-pusat perbelanjaan modern 

yang menawarkan kenyamanan dan kepastian dalam berbelanja tersebut 

merupakan salah satu cara untuk membengun citra pada konsumen. 

Dewasa ini pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan modern semakin pesat, 

terutama dikota-kota besar. Luas perbelanjaan di Jakarta pada tahun 2005 akan 

meledak menjadi 930.830 M2 dan pada tahun 2008 diperkirakan akan meningkat 

menjadi 1.306.850 M2 (Kontan, Maret 2001). Selain itu pertumbuhan pusat-pusat 

perbelanjaan dikota-kota lainnya nampak semakin meningkat pula. 

Penampilan pusat-pusat perbelanjaan di Indonesia merupakan foto copy 

dari pusat perbelanjaan di berbagai negara maju. Kemiripan bukan hanya tampak 

dalam bentuk arsitek bangunan, cara mengatur ruangan dan barang, tetapi juga 

dalam hal cara membungkus, cara membayar atau membawa pulang barang yang 

sudah dibeli (Kompas, Oktober, 2000). 

Menurut Farrel dan Pride (1982) pusat perbelanjaan direncanakan, 

dikoordinasikan dan dikembangkan untuk menjadi suasana yang nyaman dan 

memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen. Fasilitas parkir, taman dan 

acara-acara spesial dapat menciptakan suasana yang menyenangkan bagi 

konsumen dalam berbelanja. 



 4 

Pembangunan pusat-pusat perbelanjaan modern yang semakin banyak 

akan menyebabkan persaingan yang semakin ketat. Untuk itu mereka saling 

berlomba-lomba untuk menarik konsumen. Usaha yang dilakukan antara lain 

dengan meningkatkan pelayanan, kenyamanan, dan lain-lain. Selain itu banyak 

pula pusat-pusat perbelanjaan yang menggelar berbagai hadiah untuk menjaring 

pengunjung. Hadiah yang ditawarkannyapun cukup besar seperti mobil dan 

apatemen (Kontan, Maret 2001). 

Melihat persaingan yang cukup ketat diantara pusat-pusat perbelanjaan 

tersebut, maka masalah loyalitas konsumen nampak sangat diperlukan. Pihak 

pemasar harus berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan pelanggan agar 

tidak berpindah ke tempat lain. Loyalitas konsumen merupakan prestasi puncak 

yang harus dicapai, meskipun usaha untuk mencapai prestasi tersebut merupakan 

suatu hal yang tidak mudah. Setiap pemasar mendambakan loyalitas pemasar yang 

tinggi dan dengan sekuat tenaga berusaha mempertahankannya. Menurut Engel, 

dkk (1990), upaya mempertahankan pelanggan harus mendapatkan prioritas yang 

lebih besar dibandingkan upaya mendapatkan pelanggan baru. Umumnya lebih 

mudah untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada daripad menarik 

pelanggan baru. Kehilangan pelanggan dapat menjadi bencana bagi pihak 

produsen. Loyalitas konsumen berdasar kepuasan yang murni dan terus menerus 

merupakan aset terbesar yang mungkin didapat oleh perusahaan.  

Loyalitas konsumen merupakan tiket menuju sukses semua bisnis, Strategi 

pemasaran yang sukses seyogyanya menghasilkan konsumen-konsumen yang 
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loyal. Mereka yang dikategorikan sebagai pelanggan setia adalah mereka yang 

sangat puas, sehingga mempunyai antusiasme untuk memperkenalkannya kepada 

siapapun yang mereka kenal (Siat, 1997). 

Pemilihan toko dan pola-pola berlangganan pada suatu toko merupakan 

hasil dari proses persepsi konsumen, citra serta sikap terhadap suatu toko dan hal 

terbentuk bersdasarkan pengalaman, informasi dan kebutuhan (Spiggle dan 

Sewall, 1987) 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas konsumen antara lain, 

mampu memahami kebutuhan konsumen, faktor pelayanan yang diberikan selama 

proses penjualan hingga purna beli (service ability), tingkat kinerja karyawan dan 

pengalaman membeli pada masa lalu. Namun dari beberapa faktor yang telah 

dikemukakan diatas  pelayanan menjadi faktor yang paling utama dalam proses 

penjualan suatu barang atau jasa. Hal yang paling pokok mengapa kualitas 

pelayanan harus diutamakan sebab dengan berbekal pelayanan yang diberikan 

perusahaan akan memberikan penilain tersendiri bagi konsumen, kemudian akan 

berpengaruh terhadap pengulanggan dalam pembelian barang atau jasa. Menurut 

Whireley (Murdono, 2003) menunjukkan bahwa sebagian besar (hampir 70%) 

pelanggan meninggalkan perusahaan tertentu karena keluhan terhadap kualitas 

pelayanan, bukan karena kualitas produknya. 

Konsumen seringkali memilih untuk berlangganan pada suatu toko 

berdasarkan persepsi mereka terhadap toko tersebut. Menurut Engel, dkk (1990) 

persepsi konsumen mengenai karakteristik objektif dari suatu toko disebut citra 

toko. Citra toko ini pada gilirannya mempengaruhi pilihan toko dan produk akhir 
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atau pembelian. Jika pengalaman masa lalu memuaskan, maka pilihannnya akan 

bersifat kebiasaan.  

Sirgi dan Samli (Darley dan Lim, 1993) mengemukakan bahwa evaluasi 

citra berhubungan dengan loyalitas pada suatu toko. Semakin tinggi citra toko 

konsumen, maka semakin tinggi loyalitas konsumen. Demikian juga sebaliknya 

semakin rendah citra toko, maka semakin rendah loyalitas konsumen tersebut. 

Keberadaan pusat-pusat perbelanjaan modern dan produk-produk yang ada 

serta fasilitas-fasilitas yang ditawarkan, nampaknya mampu menarik konsumen 

untuk mengunjunginya. Namun demikian pula kenyataannya banyak diantara 

konsumen yang cenderung untuk lebih memilih berbelanja ke luar negeri. 

Berbelanja di tempat perbelanjaam yang ada diluar negeri nampaknya 

memberikan kepuasaan dan kebanggaan tersendiri bagi konsumen tersebut. Selain 

itu banyak pula konsumen yang lebih memilih untuk berbelanja ke tempat 

perbelanjaan milik negara asing yang mulai menyerbu ke Indonesia. Hal ini 

kemungkinan karena konsumen mempunyai citra yang lebih baik terhadap 

tempat-tempat perbelanjaan tersebut. 

Keadaan ini menyebabkan beberapa tempat perbelanjaan melakukan 

penurunan jumlah pengunjung. Sejumlah pusat perbelanjaan di beberapa tempat 

terpaksa ditutup dan beberapa pusat perbelanjaan sudah mengalami penurunan 

jumlah pengunjung. Ratu Plasa, pusat belanja yang berkibar tahun 80-an kini 

benar-benar tutup dan yang tertinggal hanyalah restoran Sizzler. Nasib serupa 

menimpa Aldiron Plaza, pusat perbelanjaan di Blok M. Sejumlah pusat 
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perbelanjaan tersebut tutup karena kalah bersaing dengan pusat-pusat 

perbelanjaan yang baru. Berbagai hadiah yang ditawarkan oleh pusat-pusat 

perbelanjaan tersebut agaknya belum dapat dipastikan mampu untuk 

mendongkrak pengunjungm sebab jelas pengunjung pusat perbelanjaan akan 

berbelanja bukan demi hadiah, mereka lebih mendambakan kenyamanan san 

keamanan dalam berbelanja. (Kontan, Maret 2001). 

Selain itu banyak pula konsumen yang berpindah pada pusat-pusat 

perbelanjaan atau tempat-tempat lain dalam berbelanja. Keadaan ini menunjukkan 

bahwa konsumen tidak setia pada pusat perbelanjaan tersebut. Hal ini tentunya 

akan menyebabkan kerugian dan sangat tidak diharapkan oleh pihak pemasar. 

Konsumen seharusnya lebih memilih untuk berbelanja di negeri sendiri 

dan di tempat perbelanjaan milik bangsa sendiri. Oleh karena itu perlu 

dipersiapkan agar tempat-tempat perbelanjaan tersebut mampu menarik konsumen 

dan menjadikan loyalitas konsumen yang tinggi pada tempat perbelanjaan 

tersebut. Tempat-tempat perbelanjaan perlu dipersiapkan sebagai mediator yang 

semakin global dan sebagai antisipasi untuk menghadapi era pasar bebas yang 

akan datang. 

Berlatar belakang dari permasalahan yang ada, maka penulis terdorong 

untuk mencari kebenaran secara ilmiah dan meneliti dari rumusan masalah yang 

ada yaitu “Apakah ada keterkaitan antara citra toko dengan loyalitas konsumen di 

Matahari Department Store Malioboro Mall Yogyakarta?” 

Mengacu pada permasalahan tersebut penulis terrtartik untuk mengadakan 

penelitian untuk menguji secara empirik dengan memilih judul “Hubungan antara 
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Citra Toko dengan Loyalitas Konsumen di Matahari Department Store Malioboro 

Mall Yogyakarta.” 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengkaji hubungan antara citra toko dengan loyalitas konsumen di 

Matahari Department Store Malioboro Mall Yogyakarta. 

2. Mengkaji Sumbangan citra toko pada loyalitas konsumen di Matahari 

Department Store Malioboro Mall Yogyakarta. 

3. Mengkaji Kondisi citra toko pada di Matahari Department Store 

Malioboro Mall Yogyakarta. 

4. Mengkaji kondisi loyalitas konsumen di Matahari Department Store 

Malioboro Mall Yogyakarta. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Produsen Matahari Department Store Malioboro Mall Yogyakarta, 

memberikan informasi khususnya yang berkaitan antara citra toko dengan 

loyalitas konsumen Yogyakarta, sehingga konsumen dapat mengetahui peranana 

citra toko untuk memilih produk yang sesuai dengan kondisi konsumen. 

Pengambangan layanan dan kualitas produk serta menjaga citra toko agar 

konsumen terutama pelanggan tidak berpindah toko karena pengaruh dari citra 

toko. 
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2. Peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sunbangan pengetahuan dan wacana pemikiran untuk mengembangkan, 

memperdalam, memperkaca khasanah teoritis mengenai keterkaitan antara citra 

toko dengan loyalitaas konsumen di Matahari Department Store Malioboro Mall 

Yogyakarta, dan memberikan kerangka pemikiran pada penelitian yang akan 

datang bagi ilmuwan psikologi kepribadian serta psikologi industri. 

 

 

 

 

 

 




