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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. LATAR BELAKANG  

Dewasa dalam upaya meningkatkan volume penjualannya merek-

merek produk nasional yang telah mendunia sebagai contoh: sebuah produk 

tekstil dan pakaian seperti Calvin Klien, Izod, dan Levi’s dapat kita temukan 

di Toko-toko serba ada, Toko diskon, Gudang grosir, dan berbagai pasar. 

Produsen-produsen merek terkenal ini sengaja memasarkan produknya 

tersebut dimana-mana, akibatnya berbagai jenis Toko eceran telah tumbuh 

makin serupa antara satu dengan yang lainnya. Hal ini yang menyebabkan 

orientasi terhadap pelayanan menjadi berkurang, ”Padahal jumlah penawaran 

merupakan identifikasi sebuah kunci pengambilan keputusan secara 

strategis”(Aaker 1998; Miller 1987; Murray 1988).  

Kenyataan yang terjadi saat ini pengecer (retailer) yang tidak 

berorientasi pada pelayanan, sedikit menawarkan pelayanan terhadap para 

konsumen maupun para pelanggannya, bahkan mereka tidak memberikan 

pelayanan jasa sama sekali. Hal ini sangat bertentangan dengan pendapat yang 

pernah dikemukakan oleh Dotson dan Patton (1992) bahwa “Penekanan 

pelayanan kepada pelanggan merupakan faktor yang penting pada suatu 

perusahaan agar pelayanan tersebut menciptakan kepuasan pada pelanggan”. 

sedangkan menurut Bowen, Siehl, dan Schneider (1989), “Penekanan pada 
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pelayanan juga dapat mengidentifikasikan perusahaan bahwa mereka 

menawarkan pelayanan lain selain penawaran barang“. 

Pengecer (retailer) yang menyediakan tingkat layanan yang berbeda 

tidak akan mampu mengklaim layanan yang lebih unggul. Hal ini tidak dapat 

menjadi proposisi nilai eceran tersebut, karena pada hakekatnya pelanggan 

yang menerima perlakuan buruk akan berdampak negatif pada image Toko  

tersebut,  karena akan membuat para pelanggan merasa kecewa dan menodai 

reputasi Toko tersebut (Kotler; 2003). 

Jumlah layanan jasa yang ditawarkan pada pelanggan, seberapa banyak 

pelanggan yang telah diberi suatu bentuk layanan, serta seberapa kuat 

karyawan Toko tersebut dalam memasarkan pelayanan tersebut merupakan 

beberapa hal yang penting untuk diselidiki dalam sebuah penelitian terhadap 

service orientation, yang tidak lain adalah sebuah: pengertian singkat 

mengenai orientasi pemasaran yang terfokus pada pelayanan yang baik dan 

memuaskan pelanggan. Setiap bisnis harus menjadi bisnis jasa, apakah 

perusahaan anda sudah menghasilkan senyuman diwajah pelanggan (Kotler; 

2003), ungkapan pertanyaan dari Kotler tersebut yang membuat pentingnya 

penelitian mengenai service orientation. Untuk mendasari pemikiran penulis 

mengenai faktor-faktor yang mendasari service orientation tersebut, penulis 

mengacu pada penelitian terdahulu yang mengenai service orientation ini yang 

pernah dilakukan oleh C. Hamburg, Wayne D. Hoyer, dan Martin Fassnacht 

yang berjudul “Service Orientation of retailer’s Business strategy” 

mengungkapkan bahwa Service orientation yang dipengaruhi oleh beberapa 
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faktor diantaranya adalah: Karakteristik lingkungan, pentingnya pembahasan 

mengenai hal ini yang cenderung mengacu pada pemosisian Perusahaan atau 

Toko kita dalam suatu lingkungan pemasaran yang kita hadapi, strategi yang 

harus digunakan disetiap waktu, tempat dan kondisi yang berbeda-beda, 

inovasi-inovasi yang digunakan pesaing. Beberapa hal inilah yang perlu 

diteliti dalam pembahasan mengenai masalah pengaruh karakteristik 

lingkungan terhadap service orientation. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa 

realitanya kemajuan tekonologi dibidang multimedia, informasi dan sosial 

memang suatu hal sangat berpengaruh pada kemajuan sebuah Toko yang 

cenderung pada efisiensi dan kecepatan terhadap tanggapan-tanggapan baik 

itu yang bersifat keluhan (negatif) maupun kepuasan (positif) dari pelanggan. 

Yang kedua adalah pengaruh karakteristik Toko, dalam pembahasan 

ini ada tiga hal yang perlu dibahas mengenai Toko sebagai tempat barang 

dagangan dijual dan dipasarkan, antara lain mengenai orientasi pelanggan 

terhadap barang dagangan yang ditawarkan, tingkat kualitas barang dagangan 

yang ditawarkan kepada pelanggan, dan pilihan relatif barang dagangan yang 

ditawarkan kepada pelanggan. Toko yang memberikan pelayanan yang dapat 

memuaskan pelanggan merupakan nilai tambah tersendiri bagi Toko (retailer) 

dalam hubungannya pada service orientation (Bowen, Siehl, dan Schneider; 

1989). 

pengecer (retailer) dalam menawarkan barang dan jasa selain harus 

menentukan jenis barang apa yang akan ditawarkan, mereka juga harus 

menentukan pelayanan jasa yang menyertai penawaran terhadap barang dan 
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jasa tersebut, hal ini ditegaskan oleh Anderson dan Narus (1995) bahwa 

“Manajer seharusnya menganalisis pelayanan jasa yang mereka tawarkan dan 

memutuskan jenis pelayanan yang akan ditawarkan pada pelanggan“. Sangat 

menarik dan pentingnya pembahasan mengenai permasalahan ini untuk diteliti 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap service orientation ini 

untuk diteliti, penulis memutuskan untuk memulai penelitian ini dengan judul 

“Analisa pengaruh karakteristik Lingkungan dan karakteristik Toko terhadap 

Service orientation”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan diatas, maka 

Penulis mengambil pokok permasalangan mengenai: 

“Apakah karakteristik lingkungan dan karakteristik Toko memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Service orientation  dan diantara kedua 

faktor tersebut manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap Service 

orientation?“.    

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan Penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisa pengaruh 

karakteristik lingkungan dan karakteristik Toko terhadap Service orientation” 

ini adalah: 

1. Mengetahui apakah ada pengaruh parsial dari karakteristik lingkungan dan 

karakteristik toko terhadap service orientation. 
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2. Mengetahui apakah karakteristik lingkungan dan karakteristik toko secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap service orientation. 

3. Mengetahui faktor yang paling dominan dari kedua karakteristik tersebut 

yaitu: karakteristik lingkungan dan karakteristik toko terhadap service 

orientation. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN  

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini semoga bermanfaat 

untuk: 

1. Memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu 

ekonomi kedepannya.  

2. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap proses pengambilan 

keputusan perusahaan dan toko yang berkaitan dengan masalah persaingan 

di Pasar lokal, Inovasi pedagang eceran lokal, customer orientation, 

pilihan relatif penawaran barang dagangan dan  Service orientation dimasa 

yang akan datang.  

3. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian seputar karakteristik lingkungan, karakteristik toko dan Service 

orientation dimasa yang akan datang.  

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI  

Dalam sistematika penulisan skripsi ini penulis membagi skripsi ini 

dalam lima bagian Bab pembahasan, meliputi: 
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BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini  penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan skripsi yang digunakan oleh penulis. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini penulis akan menyampaikan beberapa uraian tinjauan 

pustaka sebagai dasar teori yang sebelumnya mengenai manajemen 

pemasaran Retail dan jasa, Service orientation, karakteristik 

lingkungan, dan karakteristik Toko, serta Hipotesa. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran penulis, diskusi variabel, 

metode pengambilan sample yang digunakan oleh penulis, data dan 

sumber data, analisa data, metode analisis data yang digunakan 

oleh penulis. 

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis, keterbatasan penelitian yang termasuk didalamnya 

kendala-kendala dalam penelitian yang dialami oleh penulis, kritik 

dan saran bagi Toko yang diteliti. 

 




