
 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Ritel adalah salah satu jenis usaha jasa yang berkembang di Indonesia. 

Ritel berfokus pada penjualan barang sehari-hari. Hal ini sesuai dengan 

kecenderungan perekonomian global dimana industri retail mempunyai peranan 

penting sebagai penghubung antara pelanggan akhir dengan produsen, wholesaler 

serta supplier. Secara garis besar ritel terbagi dua, yaitu ritel tradisional dan ritel 

modern. Pengertian ritel tradisional adalah ritel yang sederhana, tempatnya tidak 

begitu luas, barang yang dijual tidak begitu banyak jenisnya, sistem manajemen 

masih sederhana, tidak menawarkan kenyamanan berbelanja dan masih ada proses 

tawar menawar harga dengan pedagang. Sedangkan ritel modern adalah 

sebaliknya, menawarkan tempat yang luas, barang yang dijual banyak jenisnya, 

sistem manajemen terkelola dengan baik, menawarkan kenyamanan berbelanja, 

harga sudah tetap (fixed) dan adanya sistem swalayan. 

Berbagai macam pusat perbelanjaan eceran bermunculan dengan 

bermacam bentuk dan ukuran. Beberapa contoh bentuk pusat perbelanjaan eceran 

misalnya minimarket, supermarket dan hipermarket. Menurut Perda DKI No. 2 

tanggal 18 Maret 2002, supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk 

melakukan penjualan barang - barang kebutuhan rumah tangga termasuk 

kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen 

dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya paling besar (maksimal) 4000m2. 

Definisi pasar modern dan tradisional di dalam Peraturan Presiden No. 112 tahun 

2007 pada bagian dua mengenai Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 

pada ayat 2 mengatur batasan luas lantai penjualan, yaitu minimarket kurang dari 

400 m2, supermarket 400 - 5000 m2, hipermarket lebih dari 5.000 m2, department 

store lebih dari 400 m2 dan perkulakan lebih dari 5.000 m2. 

Pada setiap tahunnya kontribusi pasar modern semakin bertambah dalam 

total belanja nasional (Tabel 1). Hal ini menunjukkan semakin bertambahnya 



 

minat konsumen untuk mengalihkan kebiasaannya berbelanja dari pasar 

tradisional ke pasar modern.  

Tabel 1. Persentase Kontribusi Pasar Terhadap Total Belanja Nasional 

Tahun Pasar tradisional (%) Pasar modern (%)
1998 83,0 17,0
2000 78,1 21,8
2001 72,5 24,8
2002 74,8 25,1
2003 73,7 25,4
2004 69,6 30,4
2005 67,6 32,4
2006* 65,6 34,4

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*) Januari - Juni 2006 

Sumber : A.C. Nielsen 2006 

  

Dengan semakin bertambahnya gerai pasar modern baik minimarket 

sampai dengan hipermarket, maka diyakinkan pangsa pasar modern trade akan 

semakin besar. Pangsa pasar untuk masing - masing pemain pasar modern dapat 

digambarkan pada Gambar 1. Dalam bisnis ritel modern sendiri, khususnya di 

Indonesia, persaingan memperebutkan pangsa pasar semakin tinggi, hal ini 

disebabkan semakin banyaknya bisnis ritel luar negeri yang memasuki pasar 

domestik. Masuknya bisnis ritel dari luar negeri yang dikelola secara profesional 

menuntut bisnis ritel domestik untuk dikelola secara profesional pula agar mampu 

bersaing dalam melayani konsumen. Persaingan untuk memperebutkan konsumen 

di bisnis ritel pun semakin tinggi dengan semakin banyaknya pusat - pusat 

perbelanjaan domestik. Realitas kompetitifnya adalah pusat-pusat perbelanjaan 

harus bekerja sekeras mungkin untuk menarik konsumen dari pusat perbelanjaan 

lain.  

 

 

 



 

 
 

Sumber : Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Februari 2009 
    Gambar 1. Pangsa Pasar Modern Trade Nasional 

Seiring dengan bertambahnya pangsa pasar modern, perusahaan yang 

bergerak dalam bisnis ini juga bertambah. Pada Grafik 1 terlihat pertumbuhan 

outlet setiap tahunnya paling baik adalah minimarket dengan grafik eksponensial, 

supermarket dan terakhir hipermarket dengan grafik yang cenderung lebih liniear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Sumber : Danareksa Research Indonesia, 2003 dan Visidata, 2003 

 

Grafik 1. Pertumbuhan Pasar Modern di Indonesia 

 

Saat ini beberapa global retailer yang melakukan bisnisnya di Indonesia 

antara lain Delhaize (Belgia) bersama Salim Group dengan nama Lion Super 

Indo, Dairy Farm (Hongkong) bersama Hero Group dengan nama Hero dan Giant, 

Ahold (Eropa) dengan nama Tops (diakuisisi Hero pada Juni 2002), Makro 

(Belanda) dengan nama Makro Cash and Carry dan baru - baru ini diakuisisi oleh 

Lotte, Carefour (Perancis) bersama Tiga Raksa (dulu) dan sekarang menjadi 

murni Penanaman Modal Asing (PMA) setelah merger dengan Continent 

(Promodeus), dan K-Mart (Amerika) memulai representative officenya di tahun 

1998.  

Tabel 2. Omset Supermarket 2008 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Media Data (2009) 

 

Mempertahankan pelanggan yang ada, merupakan hal yang sangat 

penting, karena biaya untuk menarik pelanggan baru ternyata lebih besar daripada 

biaya untuk mempertahankan pelanggan yang ada. Akan menjadi lima kali lipat 

lebih berat untuk menarik pelanggan baru dibandingkan dengan mempertahankan 

pelanggan lama (Rust dan Zahorik, 1993). Untuk menjaga agar pelanggan tidak 

beralih ke ritel sejenis yang lain maka perusahaan perlu membangun hambatan - 

hambatan yang mengikat pelanggan agar pelanggan tetap terus menggunakan 

produk dan jasa mereka. Faktor - faktor penghambat tersebut menyulitkan 

pelanggan untuk beralih ke ritel sejenis yang lain, sehingga pelanggan tetap 

menggunakan penyedia jasa yang dipilihnya. Harga yang murah, promosi yang 

menggiurkan, informasi mengenai pesaing, dan tingkat layanan mungkin dapat 

berdampak terhadap loyalitas.  

Selain harga, kualitas merupakan atribut terbaik untuk memenangkan 

persaingan. Kasper, Helsdingen dan Vries (1999) menyebutkan beberapa 

pengertian kualitas yakni ” Quality is fitness to use, the extend to which the 

product succesfully serves the purpose of the user during usage; Quality is zero 

defects doing it right the first time; Quality is exceeding what costumer expect 

from the service”. Berbagai kemungkinan dapat muncul pada tiap - tiap segmen 

pasar, tentang bagaimana mereka menilai standar sebuah produk atau jasa. 

Tantangannya adalah konsumen yang pernah menerima jasa dengan kualitas yang 

tinggi, akan berharap untuk menerima lagi jasa tersebut di masa mendatang 

dengan kualitas yang sama. Gejolak ekonomi global yang terjadi pada krisis di 



 

tahun 2009 kemarin, seperti krisis di tahun 1998, adalah turunnya daya beli 

masyarakat, sehingga dapat membuat pelaku bisnis supermarket dan perkulakan 

ikut terpengaruh. Bertambah banyaknya pekerja yang dirumahkan akibat 

pengurangan cost hampir di semua industri. Hal ini berarti sebagian masyarakat, 

terutama kelas menengah ke bawah semakin mengetatkan pembelanjaannya. 

Secara keseluruhan untuk penjualan barang-barang konsumsi harian, tidak 

terpengaruh dengan kondisi perlambatan ekonomi global karena dalam keadaan 

apa pun masyarakat masih membutuhkannya. Tetapi imbas krisis ekonomi global 

menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dimana Indeks Harga Konsumen 

meningkat sampai 11,06 % di akhir tahun 2008. Kondisi ini mempengaruhi 

konsumen di dalam pemilihan produk berdasarkan merek (brand) yang 

dilatarbelakangi oleh jaminan kualitas, besaran harga (price) sampai pada 

pelayanan (service). Tetapi secara keseluruhan penjualan di tingkat ritel hingga 

tahun 2009 diprediksi masih tetap tumbuh 13% - 15%. Menurut Aprindo 

(Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), tahun 2004 omzet ritel nasional sebesar Rp 

400 triliun, bertumbuh 15% dari tahun sebelumnya.  

Menjaga kepuasan konsumen adalah kunci untuk dapat mempertahankan 

dan meningkatkan profitabilitas. Untuk memuaskan pelanggan, hampir semua 

perusahaan menggunakan pendekatan multi atribut untuk memisahkan faktor 

penentu dari kepuasan secara keseluruhan. Kepuasan adalah alat untuk 

mengevaluasi kualitas (Anderson dan Sullivan, 1993). Jika kualitas mudah untuk 

dievaluasi maka konsumen akan dapat menghindari produk atau jasa dengan 

kualitas buruk, dan mereka juga dapat mengidentifikasikan produk atau jasa yang 

dapat memberikan kepuasan.  

Model yang dikembangkan untuk mengevaluasi jasa disebut dengan 

Servqual (Service Quality). Bagi perusahaan tidak cukup hanya dengan 

mendapatkan skor kepuasan yang tinggi saja. Tapi akan lebih baik lagi jika skor 

kepuasan yang tinggi tersebut terbukti dapat dihubungkan dengan ingatan 

konsumen. Semuanya berujung kepada repeat purchase behavior dan akhirnya 

kepada customer loyalty.  

Loyalitas pelanggan, memiliki arti penting bagi industri swalayan karena 

berkontribusi terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Upaya untuk 



 

meningkatkan retensi pelanggan dengan menciptakan hambatan - hambatan 

beralih (switch barrier) serta memuaskan pelanggan melalui pembinaan relasi 

yang intim (close relationship) dengan pelanggan, yang diyakini berpengaruh 

positif terhadap kesetiaan pelanggan terhadap penyedia jasa. Loyalitas dapat 

melekat pada merk, produk, organisasi, maupun layanan.  

Oliver (1999) menyatakan bahwa awalnya pelanggan menjadi loyal pada 

sifat kognitif, kemudian afektif, dan kemudian menjadi konatif, tindakan, atau 

menjadi pola tingkah laku. Dick dan Basu (1994) mendefinisikan dan mengukur 

loyalitas dengan menggunakan dimensi attitude dan behavior. Dimensi attitude 

diukur menggunakan komitmen dan intensitas, sedangkan dimensi behavior 

diukur menggunakan frekuensi pembelian dan proporsi pembelian.  

Pelanggan yang loyal tentunya akan memberikan keuntungan yang lebih 

baik kepada perusahaan. Banyak pendapat bahwa loyalitas pelanggan adalah akhir 

sebenarnya dari rangkaian aktivitas pemasaran, bukan kepuasan pelanggan. Dapat 

kita lihat bahwa pelanggan yang puas tidak menjamin akan melakukan pembelian 

berulang. Membangun loyalitas berarti secara berkesinambungan bertemu dengan 

pihak - pihak yang menjadi pelanggan dan hal ini bukan pekerjaan yang mudah. 

Loyalitas semakin sulit didapatkan, karena akhir - akhir ini banyak pasar yang 

sudah jenuh. Karena besar pasar hanya tertentu, biasanya pemasar mengambil 

pelanggan kompetitor agar perusahaannya tetap bertumbuh. Hal ini menimbulkan 

perilaku switching yang dapat mengganggu loyalitas pelanggan.  

Ada dua cara agar mendapatkan pelanggan loyal, yaitu menciptakan 

migration barrier sebesar - besarnya untuk menghindari switching. Yang kedua 

melalui sifat emosional dengan meningkatkan emotional bonding, seperti melalui 

customer intimacy atau one to one basis. Tahapan loyalitas pelanggan terbagi atas 

tiga fase, yaitu rasional dengan unsur dasar kepuasan, emosional yang lebih pada 

repeat buying dan migration barrier, serta spiritual yaitu ketika pelanggan 

memiliki antusiame yang tinggi untuk merekomendasikan kepada orang lain 

(word of mouth). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 



 

Super Indo adalah salah satu perusahaan ritel di Indonesia yang terus 

berusaha  meningkatkan jumlah cabangnya dan memiliki potensi penjualan 

dengan urutan ketiga pangsa pasar supermarket nasional (Tabel 2) yaitu 13,35 %. 

Jumlah rata - rata kunjungan pelanggan Super Indo Taman Harapan Baru masih 

800 pelanggan per hari di bawah harapan rata - rata target manajemen 1000 orang 

per hari. Sebagai supermarket yang baru hadir di tengah masyarakat sekitar, yaitu 

masyarakat perumahan Taman Harapan Baru, Pondok Ungu Permai dan Marakas 

serta lokasinya yang strategis yaitu sebagai jalan alternatif lalu lintas masyarakat 

Bekasi Timur menuju Jakarta, pertumbuhan jumlah pelanggan seharusnya terus 

meningkat.  

Kepuasan sebagai hasil dari layanan yang diberikan, diharapkan proses 

selanjutnya terbentuk loyalitas, sehingga pelanggan tetap berbelanja dan 

merekomendasikannya kepada orang lain. Dengan cara demikian diharapkan 

jumlah pelanggan per hari dapat meningkat. Oleh karena itu perlu dipelajari bila 

terdapat hambatan yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan, terutama pada 

faktor pelanggan.  

Setiap pasar modern seperti supermarket memiliki cara pemasarannya 

sendiri.  Pemasaran ini dibuat dengan harapan dapat menarik konsumen untuk 

berkunjung, berbelanja dan menjadi pelanggan yang setia. Belum banyak pemasar 

perusahaan tidak memiliki profil yang pasti tentang perilaku pelanggannya, baik 

dari sisi keinginan dan kebutuhan, maupun informasi pembelian, waktu, dan 

sampai pada segmentasi exisiting customernya. Pelayanan jasa oleh perusahaan 

ritel mungkin dapat mengalami kegagalan dalam memberikan kepuasan kepada 

pelanggan apabila perusahaan tidak mengetahui kualitas layanan sebenarnya yang 

diinginkan pelanggan. Untuk itu manajemen perlu mengetahui faktor - faktor yang 

perlu ditingkatkan sehingga sesuai dengan keinginan pelanggannya. Untuk 

mendapatkan pelanggan yang loyal, tidak harus perusahaan mengembangkan 

semua elemen - elemen loyalitas, karena membutuhkan biaya yang besar dan 

belum tentu efektif. Untuk menentukan variabel yang harus difokuskan maka 

perlu dilakukan analisis. Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sehingga perlu melakukan penelitian ini, sebagai berikut :  

1. Bagaimana karakteristik pelanggan Super Indo Taman Harapan Baru ? 



 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan 

supermarket?  

3. Bagaimana tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan di supermarket Super 

Indo Taman Harapan Baru ?  

4.  Bagaimana langkah - langkah manajemen toko untuk meningkatkan 

kepuasan dan loyalitas di supermarket Super Indo Taman Harapan Baru ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi karakteristik pelanggan Super Indo Taman Harapan Baru 

2. Menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas 

pelanggan supermarket Super Indo Taman Harapan Baru 

3. Menganalisis tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan di supermarket 

Super Indo 

4. Memberikan masukan atau implikasi manajerial kepada manajemen Super 

Indo Taman Harapan Baru 

 


