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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Di era globalisasi yang terjadi saat ini memberikan perubahan yang 

signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, diantaranya dalam 

bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Perubahan-perubahan 

tersebut muncul akibat dari kebutuhan manusia yang semakin meningkat. 

Hal ini memacu para pengusaha untuk memaksimalkan kinerja perusahaan 

agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Salah satu strategi yang 

tepat untuk bertahan dari pesaing adalah dengan mempertahankan loyalitas 

pelanggan. Untuk itulah perusahaan dituntut mampu memupuk 

keunggulan kompetitifnya masing-masing melalui upaya-upaya yang 

kreatif, inovatif serta efisien. 

 Loyalitas pelanggan adalah suatu komitmen yang kuat dari 

pelanggan, sehingga bersedia melakukan pembelian ulang terhadap produk 

atau jasa yang disukai secara konsisten dalam jangka panjang, tanpa 

terpengaruh oleh situasi dan usaha-usaha pemasaran dari produk lain yang 

berusaha membuat mereka beralih untuk membeli produk lain (Griffin, 

2005:31). Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah 

perusahaan, untuk menperoleh pelanggan yang loyal tidak bisa dilakukan 

sekaligus, tetapi melalui beberapa tahapan, mulai dari mencari palanggan 

potensial sampai memperoleh partners untuk meningkatkan loyalitas, 
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perusahaan harus meningkatkan kepuasan setiap pelanggan dan 

mempertahankan tingkat kepuasan tersebut dalam jangka panjang. 

 Kepuasan pelanggan merupakan faktor yang sangat menentukan 

dalam pemasaran, sebaliknya kekecewaan pelanggan dalam memberi 

layanan bisa menjadikan kehancuran perusahaan di masa mendatang. 

Menurut Tjiptono, Chandra, dan Adriana (2008:47), kepuasan pelanggan 

didefinisikan sebagai evaluasi yang memberikan hasil dimana pengalaman 

yang dirasakan setidaknya sama baiknya (sesuai) dengan yang diharapkan. 

Agar pelanggan dapat dipertahankan, tentu harus dilakukan dengan 

langkah-langkah pelayanan optimal bagi pelanggan. Selain itu perubahan 

lingkungan persaingan dapat mengakibatkan perubahan perilaku 

konsumen, pendapatan masyarakat secara berlahan-lahan bertambah, 

perkembangan pendidikan, kemajuan teknologi, pengaruh hubungan sosial 

yang semakin luas adalah beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya 

perubahan perilaku konsumen. Berhasil atau tidaknya suatu usaha dalam 

menjual barang atau jasa tergantung dari usaha yang sungguh-sungguh 

dalam pemasaran dan manajemen. 

 Kualitas pelayanan menjadi peran penting dalam mencapai 

kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai keseluruhan 

ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada 

kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan secara tersirat 

Kotler (2012:49). Kualitas pelayanan itu sendiri dapat diartikan sebagai 

tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian dalam memenuhi 
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keinginan pelanggan. Kualitas pelayanan yang baik merupakan satu hal 

yang sangat penting untuk meraih pasar. Loyalitas  pelanggan tidak saja 

hanya ditentukan oleh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan saja, 

tetapi juga ditentukan oleh citra perusahaan. Sutanto (2009:32) 

menemukan bahwa untuk mencapai loyalitas dan kepuasan  pelanggan 

maka pengelola industri pelayanan harus memperhatikan citra perusahaan. 

 Citra menjadi peran penting yang timbul dalam ingatan konsumen 

baik sebelum atau sesudah melakukan proses transaksi. Untuk mencapai 

suatu loyalitas maka dibutuhkan citra perusahaan yang kuat. Menurut 

Kotler dan Keller (2012:274) citra merupakan persepsi masyarakat 

terhadap perusahaan atau produknya. Maka membangun citra sangat 

penting karena citra dapat mempengaruhi persepsi pelanggan dan publik. 

 Apabila tingkat pelayanan, kepuasan pelanggan, dan citra sebuah 

perusahaan cukup baik dimata konsumen, tidak jarang mereka berpindah 

ke perusahaan atau toko yang lainnya.  Untuk mengetahui strategi apa saja 

yang harus di lakukan oleh pemilik perusahaan  dalam menjaga posisi 

persaingan tersebut, maka penulis bermaksud melakukan sebuah penelitian 

dengan judul :  

“ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KEPUASAN 

PELANGGAN, DAN CITRA PERUSAHAAN TERHADAP 

LOYALITAS PELANGGAN  ( Studi Kasus Pada Supermarket 

Superindo di Adisucipto )” 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas 

Pelanggan Supermarket Superindo di Adisucipto ? 

2. Apakah ada pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas 

Pelanggan Supermarket Superindo di Adisucipto ? 

3. Apakah ada pengaruh Citra Perussahaan terhadap Loyalitas Pelanggan 

Supermarket Superindo di Adisucipto ? 

C.  Tujuan Penelitian 

       Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas 

Pelanggan Supermarket Superindo di Adisucipto. 

2. Menganalisis pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas 

Pelanggan Supermarket Superindo di Adisucipto. 

3. Menganalisis pengaruh Citra Perusahaan terhadap Loyalitas Pelanggan 

Supermarket Superindo di Adisucipto. 

 

 

 

 



5 
 

 
 

D.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat Penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoristis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu penelitian dalam bidang Manajemen Pemasaran, 

khususnya yang berkaitan dengan keputusan pembelian di sebuah 

Supermarket. 

2. Manfaat Praktis 

 Dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kualitas 

pelayanan, kepuasan pelanggan, dan citra perusahaan terhadap 

loyalitas pelanggan di sebuah Supermarket. 

 

  E.  Sistematika Penulisan Skripsi 

 BAB I PENDAHULUAN 

   Bab ini menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan, apa 

yang menarik dari penelitian ini, dan apa yang membedakan penelitian ini 

dari penelitian terdahulu. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi  landasan teori yang merupakan penjelasan dari teori 

tentang kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, citra perusahaan dan 
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loyalitas pelanggan. Selain itu bab ini juga berisi tentang bahasan penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisi variable penelitian serta definisinya, penentuan 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan dan 

analisis data yang digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian, analisis data, dan 

penjelasannya secara lengkap. 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan 

saran yang relevan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

    

  

 

 

 

 


