
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era global modern saat ini persaingan tajam pada industri-industri retail 

mendesak produsen harus bisa mendistribusikan produknya untuk mampu 

menjangkau ke semua tempat yang yang paling dekat dengan 

konsumen/pelanggan. Menjamurnya toko-toko pengecer yang menawarkan 

berbagai macam atribut dan fasilitasnya dengan tujuan menarik perhatian 

konsumen untuk berbelanja secara langsung dapat meningkatkan persaingan pada 

industri retail. Industri retail masa kini dituntut untuk memberikan berbagai 

macam atribut penawaran kepada pelanggan dimana pelanggan mempunyai daya 

tawar yang kuat untuk memilih pengecer yang memberikan keuntungan banyak. 

Persaingan sengit juga terjadi antara ritel tradisional dan ritel modern. Format 

bisnis ritel modern dalam bentuk Supermarket adalah yang paling banyak 

berkembang dimasyarakat dibandingkan dengan format bisnis ritel yang lain. 

Beberapa jenis faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan demi 

mendapatkan loyalitas pelanggan ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara 

lain layanan, harga, promosi tempat (lokasi), dan atmosfir toko menjadi penting 

dikelola dengan baik karena hal faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pasar 

sasaran (target market). Untuk mencapai dan mempertahankan keberhasilan 

jangka panjang. Secara khusus, perusahaan tersebut harus secara hati-hati 

mengidentifikasi kesempatan-kesempatan dan ancaman-ancaman yang berada 

disekitarnya. 

Menurut (Sugiono, 2014). Semakin tinggi kualitas pelayanan yang 

diberikan, maka semakin tinggi pula kepuasan yang diterima dalam pencapaian 

respon yang positif. Kualitas pelayanan  sarana dan harga jual dapat 

mempengaruhi kepuasan pelanggan sehingga menjadi suatu respon kepada 

konsumen atas apa yang sudah diterima.  

Supermarket Lotte Mart Pekanbaru merupakan salah satu perusahaan retail 

ternama di Indonesia. Supermarket Lotte Mart Pekanbaru menghadapi 
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permasalahan dalam mencari pelanggan yang membuat Lotte Mart Pekanbaru 

harus bersaing dengan supermarket lain seperti Indogrosir, Carrefour, Giant dan 

Transmart dalam segi pelayanan, sarana dan juga harga yang ditawarkan Lotte 

Mart juga tergolong mahal untuk orang pemula yang ingin berbelanja demi 

mendapat kepuasaan dan loyalitas. Oleh karena itu perusahaan harus memperbaiki 

hal-hal yang dapat mengurangi tingkat loyalitas konsumen. 

Untuk pemasaran jasa, produk tidak terwujud dihadapkan pada tantangan, 

yaitu bagaimana perusahaan dapat mencapai citra dan reputasi yang baik dalam 

pasar. Guna menghadapi persaingan yang ketat pada sektor jasa, perusahaan harus 

dapat menjalankan konsep pemasaran yang tepat, bagaimana perusahaan dapat 

memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan harapan pelanggan atau 

bahkan melebihi harapan pelanggan sehingga dapat memberikan kepuasan. 

 Sebuah produk atau jasa yang bisa memuaskan adalah produk atau jasa 

yang dapat memberikan sesuatu yang dicari oleh konsumen sampai pada tingkat 

cukup. Fakta membuktikan bahwa tidak semua konsumen yang kecewa terhadap 

keputusan pembelian dengan senang hati menyampaikan keluhannnya. Artinya 

meski konsumen tidak menyampaikan keluhannya berarti bukan otomatis 

dianggap puas. Oleh karena itu tingkat kepuasan konsumen yang dibangun oleh 

Supermarket Lotte Mart Pekanbaru ini selalu diperhatikan walaupun 

ketidakpuasan itu masih sering terjadi. Pada konteks teori perilaku konsumen, 

kepuasan lebih banyak didefinisikan dari perspektif pengalaman konsumen 

setelah mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk atau jasa.(Sugiono, 2014) 

Supermarket Lotte Mart Pekanbaru  di jalan Soekarno Hatta Arengka yang 

merupakan salah satu daerah paling ramai untuk daerah Pekanbaru dan juga 

mempunyai banyak pesaing. Untuk dapat memenangkan persaingan maka 

perusahaan harus dapat memuaskan konsumen, baik dari sisi pelayanan, sumber 

daya manusia, maupun fasilitas yang dimiliki dan disesuaikan oleh Supermarket 

Lotte Mart. 

Berdasarkan hasil kuisoner pendahuluan yang diberikan terhadap 100 

orang pelanggan Supermarket Lotte Mart Pekanbaru, diperoleh sekitar 46% 
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pelanggan menjawab puas terhadap layanan yang diberikan oleh Supermarket 

Lotte Mart Pekanbaru, dan sekitar 54% pelanggan merasa tidak puas.  

Ketidak puasan yang dialami konsumen Supermarket Lotte Mart Pekanbaru  

berdampak pada jumlah penjualan, dapat dilihat dari jumlah pendapatan 

Supermarket Lotte Mart Pekanbaru  mengalami penurunan sebagaimana dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 Penurunan Jumlah Penjualan Supermarket Lotte Mart Pekanbaru 

Tahun 2016 

Bulan Penjualan Penurunan Penjualan  

Januari Rp. 6.533.110.370 - 

Februari Rp. 6.488.418.670 Rp. 44.691.700 

Maret Rp. 6.460.709.448 Rp. 27.709.182 

April Rp. 6.428.055.201 Rp. 32.654.287 

Mei Rp. 6.411.125.896 Rp. 16.929.305 

Juni Rp. 6.329.126.472 Rp. 81.999.424 

Juli Rp. 6.231.020.394 Rp. 98.106.078 

Agustus Rp. 6.235.630.189 Rp. 4.609.795 

September Rp. 5.320.426.180 Rp. 915.204.009 

Oktober Rp. 5.920.064.224 Rp. 599.638.044 

November Rp. 5.887.705.057 Rp. 32.359.167 

Desember Rp. 5.870.686.329 Rp. 17.018.728 

Rata-rata Rp. 72.667.464.510 Rp. 386.591.885 

(Sumber: Supermarket Lotte Mart): 

 

Tabel 1.2 Grafik Penurunan Jumlah Penjualan Supermarket Lotte Mart 
 

 
(sumber:pengolahan data) 
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Pada awal tahun 2016 pendapatan Supermarket Lotte Mart Pekanbaru  

berkisar Rp 5.223.020.370 dan diakhir tahun 2016 mengalami penurunan jumlah 

pendapatan hingga Rp 4.880.796.329 itu artinya terjadi penuruna pendapatan 

berkisar 15% atau Rp 386.591.885 selama tahun 2016. 

 Melihat permasalahan di atas dan mengingat pentingnya kontribusi 

kualitas pelayanan, sarana terhadap kepuasan pelanggan untuk membentuk 

loyalitas pelanggan, maka peneliti  mengambil judul untuk penelitian ini adalah 

“Analisis Kualitas Pelayanan dan Sarana Terhadap Kepuasan Pelanggan 

untuk Membentuk Loyalitas Pelanggan menggunakan metode Structural 

Equation Modelling (SEM), (Supermarket Lotte Mart Pekanbaru)”. 

Setiap variabel dalam setiap permasalahan kepuasan pelanggan  

mempunyai indikator. Untuk dapat mengetahui hubungan antar variabel maka 

peneliti  menggunakan metode SEM (Structural Equation Modeling) yang 

menjelaskan hubungan antar variabel teramati (observed variables) dengan 

varibel-variabel laten melalui indikator–indikatornya. Structural Equation 

Modeling (SEM) atau model persamaan struktural merupakan analisis multivariat 

yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel secara kompleks. 

Penggunaan metode SEM dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan software 

AMOS 22. Hasil atau output dari software AMOS akan menunjukkan pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan secara akurat (Sugiono, 2014). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

menuliskan masalah yang akan diteliti adalah : “Bagaimana kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan untuk membentuk loyalitas pelanggan dengan 

menggunakan metode Structura Equation Modelling (SEM) pada Supermarket 

Lotte Mart Pekanbaru” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan untuk 

membentuk loyalitas pelanggan dengan menggunakan metode Structural 

Equation Modelling (SEM) pada Supermarket Lotte Mart Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang berkepentingan dan berhubungan dengan obyek penelitian antara lain:  

1.  Bagi peneliti 

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan lebih 

memahami mengenai metode kepuasan pelanggan dan dapat diaplikasikan 

dalam kehidupan apabila telah melangkah ke dunia kerja. 

2.  Bagi perusahaan 

Memberikan kontribusi pemikiran bagi Supermarket Lotte Mart Pekanbaru  

dalam memperbaiki kinerja karyawan  serta mengetahui komponen apa saja 

yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di Supermarket Lotte Mart 

Pekanbaru untuk pengembangan kedepan agar dapat mengatasi penurunan 

pendapatan dan persaingan yang semakin kompetitif ini, sehingga kepuasan 

dan minat pelanggan dapat tercapai dan meningkat. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk mengurangi ruang lingkup yang terlalu besar dalam penelitian ini, 

maka di buatlah batasan masalah agar tidak keluar dari permasalahan. Adapun 

yang dijadikan batasan sebagai berikut: 

1. Penyebaran kuisioner hanya kepada konsumen yang telah menggunakan 

member minimal selama satu bulan.  

2. Penelitian tidak mencari kebutuhan alat dan mesin. 

3. Penelitian hanya menggunakan satu metode yaitu Structural Equation 

Modelling (SEM).   
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1.6 Posisi Penelitian 

Penelitian mengenai pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kualitas 

pelayanan menggunakan metode structural equation modelling (SEM) juga 

pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Agar dalam penelitian ini 

tidak terjadi penyimpangan dan penyalinan maka perlu ditampilkan posisi 

penelitian. Berikut adalah tampilan posisi penelitian tugas akhir ini. 

 

Tabel 1.3 Posisi Penelitian Tugas Akhir 

Kriteria 
Penelitian 

 Yuzza Bayhaqi 
Penelitian 

Grienda Agustin 

Penelitian 

Ni Made Sinta 

Wedarini 

Penelitian 

Rino mihardi 

Judul 

Penelitian 

Analisis Pengaruh 

Kualitas Layanan, Dan 

Keunggulan Produk 

Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Dan 

Dampaknya Pada Minat 

Membeli Ulang 

Pengaruh Persepsi 

Kualitas Pelayanan dan 

Kepuasan Konsumen 

Terhadap Minat Daya 

Beli Ulang 

Pengaruh Kualitas 

Produk Terhadap 

Kepuasan dan Loyalitas 

Pelanggan Telkom Flexi    

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

untuk Membentuk 

Loyalitas Pelanggan 

dengan menggunakan 

metode structural 

equation modelling 

(SEM) 

Tujuan 

Menganalisis 

pengaruph Kualitas 

Layanan (Service 

Quality) terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

(Customer 

Satisfaction), 

Menganalisis pengaruh 

Keunggulan Produk 

(product advantage) 

terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

(Customer 

Satisfaction), 

Menganalisis pengaruh 

Kepuasan Pelanggan 

(Customer Satisfaction) 

terhadap Minat 

Membeli Ulang 

Menguji pengaruh 

kepuasan pelanggan 

terhadap minat daya 

beli ulang konsumen 

pada Toserba Luwes 

Palur dan menguji 

pengaruh dimensi 

kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan 

pelanggan 

Mengetahui pengaruh 

kualitas produk terhadap 

kepuasan dan loyalitas 

pelanggan Telkomflexi. 

 

Menganalisis indikator 

yang paling 

mempengaruhi kepuasan 

pelanggan untuk 

mendapatkan loyalitas 

pelanggan dengan 

tahapan analisis 

Structural Equation 

modeling dan 

perancangan model 

dengan Structural 

Equation modeling 

(SEM)  

Lokasi 

Penelitian 
Auto Bridal Semarang Toserba Luwes Palur PT. Telkom Flexi Supermarket Lotte Mart 

Metode 
Structural Equation 

Modeling (SEM) 

dengan AMOS 

Metode kuantitatif 

dengan bantuan AMOS  

Structural Equation 

Modeling (SEM) dan 

AMOS 

Structural Equation 

Modeling (SEM) dengan 

AMOS 

Tahun 2006 2011 2013 2017 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan digunakan agar laporan ini tersusun dengan 

baik. adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I    PENDAHULUAN  

 Pendahuluan ini menjelaskan latar belakang yang berkenaan dalam  

permasalahan kepuasan pelanggan, rumusan masalah, tujuan, manfaat, 

batasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Mencakup semua teori serta prinsip yang mendukung untuk penulisan 

dan pengolahan data pada penelitian dan pada saat melakukan praktek 

dilapangan. 

BAB II   METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian menjelaskan mengenai langkah-langkah yang 

digunakan dalam proses penelitian yang dilakukan dalam pelaksanaan 

laporan penilitian. 

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Data diperoleh dari hasil survey pada pelanggan Supermarket Lotte 

mart kemudian data yang ada diolah dengan menggunakan rumus-

rumus dan metode-metode yang ada.    

BAB V   ANALISA 

Berisikan analisa-analisa tentang hasil dari pengumpulan dan 

pengolahan data  yang dilakukan berdasarkan data yang ada. 

BAB VI  PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan saran 

untuk perbaikan kedepannya ataupun penelitian selanjutnya. 


