


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perusahaan ritel di Indonesia pada saat ini sangat pesat.

Ritel adalah semua kegiatan yang dilibatkan dalam penjualan barang atau jasa

langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi non bisnis (Kotler dan

Amstrong). Menurut catatan Business Watch Indonesia (BWI) perkembangan

perusahaan ritel  di  Indonesia  dari  tahun 2000 semakin pesat  yaitu  sebesar

20%, pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 40%. Minimarket adalah

salah  satu  ritel.  Minimarket  sudah  banyak  menyebar  dimana-mana.  Pada

tahun 2010,  pertumbuhan minimarket  mencapai  36,6% (Januar  dan Pepey,

2013).  Hal  ini  secara tidak langsung memberikan banyak alternatif  kepada

konsumen untuk memilih tempat belanja sesuai dengan selera dan kebutuhan

mereka.  Selain itu,  hal  ini  juga  berdampak pada persaingan yang semakin

sengit  antar  perusahaan  ritel  tersebut.  Salah  satu  minimarket  besar  dan

memiliki cabang di seluruh Indonesia adalah Alfamart.

Alfamart pertama kali didirikan oleh Djoko Susanto, seorang pengusaha

rokok asal Jakarta di PT. Alfaria Trijaya, Tbk pada tanggal 22 Februari 1989.

Awalnya,  perusahaan ini  membuka jaringan  minimarket  yang  diberi  nama

Alfa minimarket pada tahun 1999 dan secara perdana dibuka di jalan Beringin

Jaya, Karawaci, Tangerang, Banten. Setelah 4 tahun beroperasi, barulah Alfa

minimarket ini berganti nama menjadi Alfamart (alfamartku.com). Alfamart

merupakan salah satu minimarket besar yang ada di Indonesia dan memilik





gerai  yang banyak.  Jumlah gerai  Alfamart  per  Juni  2018 sebanyak 13.522

gerai (kamusdata.com). Selain memiliki gerai yang sangat banyak yang ada di

seluruh  Indonesia,  Alfamart  juga  memiliki  banyak  prestasi  yang  sudah

dicapai,  menurut  website  alfamartku.com beberapa  prestasi  tersebut adalah

pada tahun 2015 Alfamart mendapatkan digital marketing award, penghargaan

Indonesia  Best  Brand  Award  (IBBA)  yang  digelar  majalah  SWA,  dan

Alfamart  mendapatkan  award  sebagai  top  brand  terbaik  Indonesia,  serta

Alfamart dinobatkan sebagai salah satu perusahaan dengan  servis terbaik dalam

Indonesia  Servis  Award.  Sedangkan  di  tahun  2016,  Alfamart  mendapatkan

award sebagai top digital  popular brand terbaik di Indonesia, dan sosial media

Alfamart dinobatkan sebagai sosial media terbaik di tahun 2016, 2017, dan 2018

serta  masih  banyak  penghargaan  yang  lainnya.  Hal  ini  membuktikan  bahwa

Alfamart sangat dekat dengan masyarakat Indonesia.

Dengan banyaknya pesaing yang bermunculan, maka pelanggan akan

semakin banyak pilihan tempat untuk berbelanja. Oleh karena itu, perusahaan

yang merasa ingin berhasil dalam persaingan harus mengembangkan strategi-

strategi  pemasarannya.  Perusahaan  yang  baik  akan  memahami  dan

memperhatikan siapa  konsumennya dan bagaimana  perilaku konsumennya.

Banyak  perusahaan  yang  fokus  terhadap  cara  menarik  pelanggan  baru,

daripada mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Menurut Soemaker dan

Lewis (1996), biaya untuk memperoleh konsumen baru dapat lima kali lebih

mahal dibandingkan dengan biaya untuk memelihara konsumen lama (Serli

dan  Sienny,  2008).  Oleh  karena  itu,  menciptakan  pelanggan  yang  loyal





merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan. Pelanggan yang

memiliki loyalitas pada perusahaan akan dengan mudah memberikan kesan

positif dan merekomendasikan perusahaan tersebut kepada orang lain. Dengan

loyalitas  pelanggan,  maka perusahaan akan mudah dalam mempertahankan

perusahaannya untuk jangka waktu yang lama. Menurut Reichheld dan Sasser

(1990), loyalitas pelanggan memiliki korelasi yang positif dengan performa

bisnis. Sedangkan menurut Castro dan Armario  (1999), loyalitas pelanggan

tidak  hanya  meningkatkan  nilai  dalam  bisnis,  tetapi  juga  dapat  menarik

pelanggan baru. 

Dalam  membangun  loyalitas  pelanggan,  perusahaan  membutuhkan

usaha  yang  kuat.  Salah  satunya  dengan  memberikan  kepuasan  kepada

pelanggan.  Kepuasan  pelanggan  merupakan  kunci  untuk  menciptakan

loyalitas  pelanggan.  Menurut  institute  of  customer  service,  jika  pelanggan

tidak puas  dengan harga,  pelayanan,  atau  bahkan produk tersebut,  mereka

akan lebih mudah untuk berpindah ke perusahaan lain (Hesti kartika, 2009).

Selain  terciptanya  loyalitas  pelanggan,  kepuasan  pelanggan  juga  memiliki

banyak  manfaat  bagi  perusahaan,  yakni  perusahaan  dapat  mencegah

perpindahan  atau  perputaran  pelanggan,  mengurangi  sensitifitas  pelanggan

terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan dalam pemasaran, mengurangi

biaya operasi yang disebabkan peningkatan jumlah pelanggan, meningkatkan

efektivitas iklan, dan meningkatkan reputasi iklan (Fornell,  1992). Menurut

Mowen  dan  Minor  kepuasan  pelanggan  adalah  keseluruhan  sikap  yang





ditunjukkan konsumen atas barang atau jasa setelah mereka memperoleh dan

menggunakannya (Khusnul dan Dwi, 2017).

Untuk  menciptakan  kepuasan  serta  loyalitas  pelanggan,  perusahaan

harus memiliki strategi pemasaran. Salah satu strategi tersebut ialah dengan

menciptakan program loyalitas pelanggan. Program loyalitas adalah strategi

pemasaran yang didasarkan pada penawaran bonus atau hadiah dengan tujuan

menciptakan loyalitas konsumen pada peritel  (Bell  dan Lall  dalam Gomez

dkk 2006). Salah satu bentuk program loyalitas adalah berupa  membership

card.  Dengan  adanya  membership  card  memungkinkan  pelanggan  untuk

melakukan  pembelian  ulang  dan  mengumpulkan  poin-poin  untuk

mendapatkan  reward  yang  dijanjikan  perusahaan  (Alifiyani  dan  Achmad,

2018).  

Dalam  membuat  program  loyalitas,  perusahaan  tentunya  harus

mengetahui manfaat-manfaat  apa saja  yang akan dirasakan oleh pelanggan

yang  bergabung  menjadi  anggota  program  loyalitas  tersebut.  Manfaat

program  dapat  menjelaskan  alasan  anggota  mengikuti  program  loyalitas

tersebut,  serta  memotivasi  loyalitas  pelanggan  dan  memperkuat  hubungan

pelanggan dengan perusahaan (Nor, Suhaily dkk, 2015). Menurut Mimouni-

Chaaban dan Volle skala manfaat yang dirasakan pelanggan ketika bergabung

dengan program loyalitas ada tiga, yaitu manfaat utilitarian, manfaat hedonik,

dan manfaat simbolik (Alifiyani dan Achmad, 2018). 

Manfaat  utilitarian  adalah  manfaat  yang  diperoleh  melalui

penghematan (Nor, Suhaily dkk; 2015). Menurut Mimouni Chaaban dan Volle





manfaat utilitaran ini terdiri dari indikator penghematan uang (Alifiyani dan

Achmad,  2018).  Jadi,  program loyalitas  yang diciptakan  perusahaan  harus

memiliki manfaat yang berhubungan dengan penghematan uang pelanggan.

Manfaat  hedonik  berkaitan  dengan  kesenangan  (Nor,  Suhaily  dkk;

2015).  Menurut Hirshman dan Holbrook manfaat hedonik ini  bersifat  non-

instrumental,  emosional,  berbasis pengalaman dan sifatnya hadiah personal

(Alifiyani dan Achmad, 2018). 

Manfaat  simbolik  merupakan  manfaat  yang  bersifat  ekstrinsik,

berkaitan dengan ekspresi personal konsumen, dan status sosial (Alfiyani dan

Achmad,  2018).  Sedangkan  menurut  Keller  manfaat  simbolik  merupakan

manfaat  ekstrinsik  yang  dapat  dirasakan  oleh  pelanggan  bahwa  program

tersebut dapat memberikan manfaat untuk mengekspesikan diri, menunjukan

status  konsumen,  dan  pengakuan  secara  sosial  (Mufti,  Rofiul,  dan  Faiza;

2018).  Jadi,  untuk  membuat  sebuah  program  loyalitas  perusahaan  harus

memperhatikan ketiga manfaat tersebut, agar meciptakan kepuasan pelanggan

dalam mengikuti  program loyalitas yang dibuat  perusahaan,  sehingga akan

tercipta pula loyalitas pelanggan.

Alfamart  juga  memiliki  program loyalitas  berupa  membership card,

oleh karena itu penelitian ini menjadikan Alfamart sebagai objek penelitian.

Adapun terdapat dua jenis bentuk membership card yang ditawarkan Alfamart

yaitu  Kartu  Ponta  Alfamart  dan  Kartu  Aku  Alfamart  (alfamartku.com).

Perbedaan dari  kedua jenis  member card yang ditawarkan Alfamart adalah

bahwa Kartu Ponta Alfamart merupakan jenis kartu belanja  Alfamart yang





memiliki  mekanisme  untuk  pengumpulan  point  belanja  yang  kemudian

jumlah  point  yang  terkumpul  nantinya  dapat  ditukarkan  dengan  barang-

barang  tertentu  sesuai  dengan  ketentuan  masing-masing,  sedangkan  Kartu

Aku  Alfamart  merupakan  kartu  belanja  Alfamart  yang  memberikan  hak

kepada  pemegang  kartu  untuk  mendapatkan  berbagai  keuntungan  seperti

penawaran  spesial  member  dan  promo  khusus  member  yang  tidak  bisa

diperoleh  selain  oleh  pemegang  member  (alfamartku.com).  Kartu  Aku

Alfamart dan Kartu Ponta Alfamart pertama kali diluncurkan pada tahun 2005

(alfamartku.com).

Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan

penelitian dengan judul  “Pengaruh Pogram Loyalitas terhadap Kesetiaan

Pelanggan  yang  di  Mediasi  oleh  Kepuasan  Pelanggan  (Studi  Empiris

pada Alfamart)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan

masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah manfaat utilitarian berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dalam

mengikuti program loyalitas Alfamart?

2. Apakah manfaat hedonik berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dalam

mengikuti program loyalitas Alfamart?





3. Apakah manfaat simbolik berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dalam

mengikuti program loyalitas Alfamart?

4. Apakah  manfaat  utilitarian  program  loyalitas  berpengaruh  terhadap

kesetiaan pelanggan Alfamart?

5. Apakah manfaat hedonik program loyalitas  berpengaruh terhadap kesetiaan

pelanggan Alfamart?

6. Apakah manfaat simbolik program loyalitas berpengaruh terhadap kesetiaan

pelanggan Alfamart?

7. Apakah  kepuasan  terhadap  program  loyalitas  berpengaruh  terhadap

kesetiaan pelanggan Alfamart?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk  menganalisis  pengaruh  manfaat  utilitarian  terhadap  kepuasan

pelanggan dalam mengikuti program loyalitas Alfamart

2. Untuk  menganalisis  pengaruh  manfaat  hedonik  terhadap  kepuasan

pelanggan dalam mengikuti program loyalitas Alfamart

3. Untuk  menganalisis  pengaruh  manfaat  simbolik  terhadap  kepuasan

pelanggan dalam mengikuti program loyalitas Alfamart

4. Untuk menganalisis pengaruh manfaat utilitarian program loyalitas terhadap

kesetiaan pelanggan Alfamart





5. Untuk menganalisis pengaruh manfaat hedonik program loyalitas terhadap

kesetiaan pelanggan Alfamart

6. Untuk menganalisis pengaruh manfaat simbolik program loyalitas terhadap

kesetiaan pelanggan Alfamart

7. Untuk  menganalisis  pengaruh  kepuasan  pada  program loyalitas  terhadap

kesetiaan pelanggan Alfamart

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian  ini  berguna  untuk  menambah  pengetahuan  dan  wawasan,

serta  dapat  menerapkan  teori-teori  dan  konsep  yang  berkaitan  dengan

strategi  pemasaran  yang  diperoleh  dalam  perkuliahan,  khususnya

mengenai  strategi  pemasaran  dalam  menciptakan  dan  atau

mempertahankan kepuasan dan kesetiaan pelanggan yaitu dengan program

loyalitas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan,

dan  gambaran  mengenai  manfaat  utilitarian,  hedonik,  dan  simbolik

program  loyalitas  pelanggan  dan  pengaruhnya  terhadap  kepuasan  dan

kesetiaan pelanggan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDADULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.





BAB IITINJAUAN PUSTAKA

Dalam  bab  ini  berisi  uraian  mengenai  tinjauan  teori  yang

melandasi penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan

hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai jenis penelitian, definisi operasional

variabel  dan  pengukuran  variabel,  populasi  sampel,  teknik

pengumpulan sampel, data dan sumber data, serta metode analisis

data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam  bab  ini  berisi  mengenai  karakteristik  responden,  analisis

data, hasil dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran


