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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era modern ini ekonomi dan industri di Indonesia banyak mengalami 

kemajuan yang sangat pesat jika di bandingkan dengan masa-masa lampau. 

Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya prodesen yang berlomba–

lomba menciptakan produk yang berorientasi pada konsumen. Salah satu 

dampak di era modern ini adalah semangat ketat nya persaingan antar 

produsen. Hal ini memacu produsen agar selalu menjadi terdepan di antar 

produsen yang lain. Pertumbuhan pusat perbelanjaan yang pesat seperti 

minimarket, supermarket dan hypermarket terjadi di kota-kota besar. Tempat 

perbelanjaan ini umumnya terletak di pusat kota yang strategis atau dalam 

pusat perbelajaan (Mall), tempat perbelanjaan ini di dalam nya terdapat 

pengecer besar.  

Pengecer besar harus mengerti bagaimana strategi agar toko nya dapat 

perkembang dengan pesat salah satu cara nya yaitu dengan membuka saluran 

baru atau membuka cabang baru dan menggunakan saluran yang berbeda di 

berbagai pasar. Di pasar yang lebih kecil perusahaan dapat menjual langsung 

ke pengecer, di pasar yang lebih besar, perusahaan dapat menjual melalu 

distributor. Di daerah pedesaan, perusahaan dapat bekerja sama dengan 

pedagang barang umum. Di daerah urban, bekerja sama dengan perusahaan 

lini terbatas. Di salah satu negara, perusahaan bisa memberikan waralaba 
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eksklusif di negara lainnya, dapat menjual melalui semua gerai yang bersedia 

menangani barang dagangannya. Di satu negara perusahaan dapat 

menggunakan agen penjualan internasional, di negara lain perusahaan dapat 

bermitra dengan perusahaan lokal. 

 Menurut Philip, et al., (2009:210) menjelaskan tentang memahami 

kebutuhan pelanggan, konsumen dapat memilih saluran yang mereka sukai 

berdasarkan sejumlah faktor: harga, pilihan produk, dan kenyamanan pilihan 

saluran dan juga tujuan belanja mereka (ekonomi, sosial dan eksperimental). 

Seperti layaknya produk, adanya segmentasi dan pemasaran yang menerapkan 

berbagai jenis saluran, harus didasari juga bahwa konsumen yang berbeda 

memiliki kebutuhan berbeda selama proses pembelian. Periset Nunes dan 

Cespedes berpendapat bahwa di banyak pasar, pembeli dibagi menjadi empat 

kategori: 

1. Pembelanja berdasarkan kebiasaan, membeli dari tempat yang sama 

dengan cara yang sama sepanjang waktu. 

2. Pencari kesepakatan bernilai tinggi, mengetahui kebutuhan mereka yang 

banyak melakukan “penyelidikan saluran” sebelum membeli dengan harga 

serendah mungkin.  

3. Pembelanja yang mencintai keragaman mengumpulkan informasi di 

banyak saluran, memanfaatkan layanan sentuhan tinggi, kemudian 

membeli di saluran favorit mereka tanpa memperhatikan harga. 
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4. Pembelanja dengan keterlibatan tinggi mengumpulkan informasi di semua 

saluran, melakukan pembelian di saluran biaya murah tetapi 

memanfaatkan layanan pelanggan dari saluran sentuhan tinggi.  

Sebuah studi yang mempelajari empat puluh pengecer bahan pangan 

dan pakaian di Prancis, Jerman dan Inggris menemukan bahwa pengecer di 

negara-negara tersebut melayani tiga tipe pembelanjaan: (1) Pelanggan 

jasa/kualitas yang paling memperhatikan keragaman dan kinerja produk di 

toko serta jasa yang disediakan. (2) pelanggan harga/nilai yang paling cermat 

membelanjakan uang mereka dengan bijak. (3) pelanggan dengan hubungan 

yang dekat adalah pelanggan yang terutama mencari toko sesuai untuk diri 

mereka atau anggota kelompok dimana mereka ingin menjadi anggotanya.  

Dari keempat kategori pembeli diatas Matahari Departemen Store dapat 

memenuhi semua keinginan pembeli yang pertama pembelanja berdasarkan 

kebiasaan, tempat dan cara pembayaran di Matahari Departemen Store dari 

tahun ketahun. Kedua pencari kesepakatan yang berniali tinggi, pembeli yang 

menginginkan harga serendah mungkin Matahari Departenmen Store 

menyediakan diskon 20% hingga 75% dengan barang yanng sesuai. Ketiga, 

Pembelanja yang mencintai keragaman, Matahari Departemen Store mampu 

bersaing dengan pesaing nya dengan kualitas yang tidak bisa dianggap remeh 

dan banyak juga pelanggan yang memfavoritkan Matahari Departemen Store. 

Pembelanja dengan keterlibatan tinggi, pelanggan Matahari Departemen Store 

dapat membuat card member yang menyatakan bahwa pemegang card 

member tersebut berlangganan dapat harga murah dan pembeli dapat 
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merasakan kepuasan bahwa dia menjadi pelanggan Matahari Departemen 

Store. 

 Memikat pelanggan untuk membeli kembali produk, ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi nya yaitu pengalaman merek, kualitas pelayanan 

dan kepuasaan pelanggan yang membuat pelanggan memiliki niat untuk 

membeli kembali di kemudian hari. Niat pembeliaan kembali adalah 

keberhasilan yang diperoleh perusahaan dalam menjadikan produknya 

alternatif satu-satu nya yang harus dipilih oleh konsumen. Niat pembelian 

kembali juga dapat diartikan sebagai hasil promosi terus-menerus yang 

dilakukan perusahaan dalam menawarkan produknya dan berusaha menarik 

perhatian pelanggan untuk berniat membeli kembali merek produk yang sama. 

Memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada pelanggan menjadi 

nilai lebih bagi perusaahaan atau toko. Kualitas pelayanan adalah konstruk 

yang sulit di pahami dan sulit untuk dijelaskan. Kualitas pelayanan terjadi 

selama pelayanan diberikan, biasanya saat berinteraksi langsung antar 

pelanggan dengan pemilik/karyawan toko. Dengan demikian, kualitas 

pelayanan sangat bergantung pada kinerja karyawan. Sumber Daya Manusia 

dari sebuah perusahaan yang tidak terorganisasi dengan baik pelayanan 

kepada pelanggan bisa dibuat-buat (Zeithaml, et al.,1988). Pengukuran 

kualitas dapat dilakukan melalui perhitungan biaya kualitas dan melalui 

penelitian pasar mengenai persepsi konsumen terhadap kualitas produk dan 

kualitas jasa pelayanan. Pengukuran kualitas melalui penelitian pasar tersebut 
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dapat menggunakan berbagai cara yaitu dengan menemui langsung pelanggan 

dan survey. 

Pengukuran kualitas melalui perhitungan biaya kualitas dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, ialah (a) biaya kualitas diukur berdasarkan biaya 

kerusakan perjam dari tenaga kerja langsung. (b) biaya kualitas diukur 

berdasarkan biaya produksi termasuk biaya tenaga kerja langsung, biaya 

bahan baku dan biaya overhead pabrik. (c) biaya kualitas diukur berdasarkan 

penjualan bersih. (d) biaya kualitas berdasarkan satuan unit seperti kilogram, 

meter dan lain sebagainya. Pengukuran biaya kualitas berdasarkan keempat 

cara tersebut, dapat dianalisis dengan menggunakan analisis trend dan analisis 

pareto agar ditemukan konsep biaya kerusakan yang optimal. 

Merek suatu produk dapat mempengaruhi pelanggan untuk berniat 

membeli kembali karena ada perasaan lebih ketika pelanggan menggunakan 

merek tertentu.sumarwan (2004) mendefinisikan merek sebagai simbol dan 

indikator kualitas dari sebuah produk. Pendapat yang sama juga dikemukakan 

oleh Aaker (1997) menyatakan merek adalah dan/atau simbol yang bersifat 

membedakan (seperti logo, cap atau kemasan) dengan maksud 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau penjual tertentu 

yang mampu membedakannya dari barang-barang yang dihasilkan oleh 

kompetitor.  

Kotler (2005) menyatakan bahwa merek adalah nama, istilah, simbol, 

rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksud untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau kelompok penjual dan 

untuk membedakannya dari produk pesaing. Maka dari itu perusahaan sangat 
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penting dalam pembuatan merek agar konsumen dapat menilai merek yang 

dijualnya. Brakus, et al., (2009) mengungkapkan pengalaman merek sebagai 

sensasi, perasaan, kognisi dan tanggapan perilaku ditimbulkan oleh 

rangsangan terkait merek yang merupakanbagian dari model, identitas, 

kemasan, komunikasi dan lingkungan. 

Kepuasan pelanggan berperan penting dalam mempengarungi 

konsumen untuk berniat pembelian kembali produk yang sama. Menurut 

Zeithaml dan Bitner (2005), kepuasan pelanggan merupakan pelanggan yang 

merasa puas pada produk/jasa yang ditawarkan. Hal ini akan membangun 

kesetiaan pelanggan. Menurut Kotler (2005), kepuasan adalah sejauh mana 

suatu tingkatan produk dipersepsikan sesuai dengan harapan pembeli. 

Kepuasan pelanggan diartikan sebagai suatu keadaan dimana harapan 

konsumen terhadap suatu produk sesuai dengan kenyataan yang diterima oleh 

pelanggan. Jika produk/jasa tersebut jauh dari harapan, pelanggan akan 

kecewa. Tetapi jika produki tersebut memenuhi harapn pelanggan maka 

pelanggan akan merasa puas. Harapan pelanggan dapat diketahui dari 

pengalaman mereka sendiri saat menggunakan produk tersebut, informasi dari 

orang lain dan informasi yang diperoleh dari iklan atau promosi yang lain.  

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan 

judul: “PENGARUH PENGALAMAN MEREK DAN KUALITAS 

PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DAN NIAT 

PEMBELIAN KEMBALI PADA MATAHARI DEPARTEMEN STORE”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah pengalaman merek berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan ? 

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? 

3. Apakah pengalaman merek berpengaruh terhadap niat pembelian kembali? 

4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap niat pembelian kembali? 

5. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap niat pembelian 

kembali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Untuk menganalisis hubungan antara pengalaman merek terhadap 

kepuasan pelanggan. 

2. Untuk menganalisis hubungan antara kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

3. Untuk menganalisis hubungan antara pengalaman merek terhadap niat 

pembelian kembali. 

4. Untuk menganalisis hubungan antara kualitas pelayanan terhadap niat 

pembelian kembali. 

5. Untuk menganalisis hubungan antara kepuasan pelanggan terhadap niat 

pembelian kembali. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi pembaca, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan, acuan dan literature mengenai pengaruh pengalaman 

merek dan kualitas pelayanan terhadap niat pembelian kembali dengan 

kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening 

b. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat bermanfaat untuk dilakukan 

penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variabel. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi pihak Matahari Departemen Store penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memikat niat konsumen 

untuk membeli kembali dan mempertahankan pengalaman merek yang 

telah dipilih konsumen dan menjaga kualitas pelayanan serta kepuasan 

penggan yang diberikan perusahaan dalam memenuhi harapan konsumen. 

 

 


