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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekarang ini masyarakat baik para pekerja maupun para pelajar  banyak 

mencari tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari yang praktis, dekat dengan 

tempat tinggalnya dikarenakan faktor keamanan, kenyamanan dan efisiensi 

waktu. Untuk hal itu, orang mencari tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari 

yang relatif dekat dengan rumah mereka tentu, faktor kenyamanan dan harga 

sangat mereka perhatikan.  

Tak bisa dipungkiri saat sekarang  ini semakin banyak minimarket atau 

pusat perbelanjaan ritel khususnya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari 

seperti beras, gula, air mineral, susu, minyak goreng, dan lain-lain. Saat ini 

ketika kita berbicara tempat berbelanja banyak konsumen tidak hanya melihat 

size (ukuran) besar maupun kecilnya tempat itu, namun fasilitas yang ada 

sangat mereka perhitungkan mulai dari adanya AC, lampu penerangannya, 

serta kenyamanan atas pelayanan yang diberikan, tempat parkir dan sudah 

pasti harga yang terjangkau.  

Saat ini pun ekonomi di Indonesia mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan. Salah satunya sektor ritel dan perbelanjaan menunjukan 

perkembangan yang signifikan serta memberikan kontribusi positif dalam 

pemulihan perekonomian negara ini. Di sisi lain juga terjadi pergeseran gaya 

hidup dari tradisional ke modern, ini lah yang menciptakan perubahan pola 
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belanja konsumen khususnya yang berada dikota-kota besar. Bentuk usaha 

ritel yang mengalami pertumbuhan pesat adalah minimarket (Nuriyah, 2014). 

Indomaret merupakan minimarket yang menyediakan hampir seluruh 

kebutuhan pokok sehari-hari. Saat membeli suatu produk ataupun jasa, 

konsumen mungkin mendapati adanya sebuah kekurangan yang mana sudah 

pasti seorang konsumen  tidak menginginkan suatu barang atau jasa yang 

tidak memenuhi standar kualitas mutu. Harga merupakan faktor penting bagi 

konsumen sebagai bahan pertimbangan konsumen dalam mengkonsumsi 

suatu barang atau jasa (Kotler, 1994).  

Indomaret merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang banyak 

ditemui di berbagai tempat dengan jumlah gerai yang sangat banyak, yang 

mana mereka sangat memperhatikan faktor harga, lokasi, kelengkapan produk 

serta kualitas pelayanan bahkan mereka juga melakukan berbagai promosi 

yang diberikan kepada konsumen mereka. Hal tersebut diberikan dalam 

rangka menjadikan para konsumennya tersebut terpuaskan dengan 

pelayanannya. Akan tetapi untuk menumbuhkan loyalitas pelanggan bukanlah 

hal yang mudah dibentuk, karena penyedia jasa ataupun barang haruslah 

terlebih dahulu memberikan kepuasan kepada pelanggannya (Dwi, 2012).  

Apa yang menjadi penentu konsumen akan puas atau tidak puas 

tehadap suatu pembelian baik itu jasa ataupun barang. Konsumen akan 

merasa tidak puas jika suatu jasa atau barang tidak sesuai harapan, namun 

sebaliknya konsumen akan merasa puas jika suatu jasa atau produk sesuai 

harapan. Letak yang strategis dan kelengkapan produk yang dijual merupakan 
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2 (dua) alasan utama yang menjadikan sebuah tempat berbelanja sebagai 

tujuan belanja masyarakat (Atmawati dan Wahyudin, 2004).  

Meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing menuntut 

perusahaan untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen 

serta berusaha memenuhi harapan konsumen dengan cara memberikan 

pelayanan yang lebih memuaskan daripada yang dilakukan oleh pesaing. 

Dengan demikian, hanya perusahaan yang berkualitas yang dapat bersaing 

dan menguasai pasar (Atmawati dan Wahyudin, 2004). Menurut Schnaars 

(dalam Tjiptono, 1997) tujuan suatu bisnis adalah untuk menciptakan para 

pelanggan merasa puas. 

Kepuasan konsumen merupakan respons pembeli terhadap 

ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual 

yang dirasakannya setelah pemakaian (Rangkuti, 2002). Dalam kesempatan 

ini, dengan adanya harga yang pas dan sangat terjangkau serta tersedian 

tempat parkir dan tempat tunggu yang nyaman dan aman, dan banyaknya 

barang yang dijual dengan harga diskon serta didukung kesopanan dan 

keramahan tamahan karyawan dalam melayani konsumen dan apabila 

konsumen tersebut mengalami kesulitan, sehingga akan memenuhi tuntutan 

kepuasan  konsumen yang ada.  

Berdasarkan uraian diatas, perlu diadakan kajian tentang pengaruh 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan seperti:  harga, promosi, lokasi, 

kelengkapan produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang : ”Pengaruh Harga, 
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Promosi, Lokasi, Kelengkapan Produk, dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Empiris Pada Konsumen 

Indomaret di Kabupaten Karanganyar)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen? 

2. Apakah  promosi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen? 

3. Apakah lokasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen? 

4. Apakah kelengkapan produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen? 

5. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga, 

promosi, lokasi, kelengkapan produk terhadap kepuasan konsumen, 

sedangkan secara parsial tujuan penelitian ini adalah 

1. Menganalisis pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen. 

2. Menganalisis pengaruh promosi terhadap kepuasan konsumen. 

3. Menganalisis pengaruh lokasi terhadap kepuasan konsumen. 

4. Menganalisis pengaruh kelengkapan produk terhadap kepuasan konsumen. 
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5. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian-

penelitian selanjutnya terkait dengan kepuasan konsumen.  

b. Menambah wawasan serta pengetahuan penulis dalam hal manajemen 

pemasaran pada umumnya dan tentang prilaku konsumen pada 

khususnya. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan 

manajemen Indomaret dalam meningkatkan kepuasan konsumennya.  

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori dan pengertian yang berkaitan atau 

berhubungan dengan harga, promosi, lokasi, kelengkapan produk, 

kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen serta berbagai referensi 
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yang mendukung, penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka 

pemikiran. 

  

 BAB III    METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai definisi operasional variabel dan 

pengukuran, populasi, sampel, sampling, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

 

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi obyek penelitian, deskripsi responden 

beserta indeks jawabannya, hasil penelitian dan pembahasan dari 

hasil yang ditemukan. 

 

 BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran bagi 

penelitian di masa mendatang dan bagi perusahaan 

 

 

 

 

 


