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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan berbagai kegiatan bisnis saat ini meningkat semakin 

pesat, salah satunya dapat dilihat pada perkembangan industri bisnis ritel.  

Menurut Tjiptono (2008), retailling merupakan semua kegiatan penjualan 

barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk pemakaian 

pribadi dan rumah tangga, bukan untuk keperluan bisnis. Namun demikian, 

bisnis ritel dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang terkait dengan 

aktivitas penjualan ataupun distribusi barang secara langsung kepada 

konsumen akhir, dimana secara fokus aktivitas tersebut diarahkan guna 

menambah nilai barang untuk penggunaan pribadi. Persaingan yang ada 

tersebut bertujuan menuntut setiap perusahaan harus mampu untuk 

mengembangkan perusahaannya dengan cara memperhatikan apa yang di 

inginkan konsumen agar mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Untuk 

mendapatkan kepercayaan dari konsumen perusahaan harus memperhatikan 

persepsi konsumen. 

Menurut Kotler dan Keller (2009) persepsi adalah proses dimana 

konsumen memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi 

untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Dalam pemasaran, 

persepsi lebih penting daripada realitas, karena persepsi yang 

mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Menurut Putri (2015) persepsi 
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merupakan inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak 

mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan 

kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi 

derajat kesamaan persepsi antara individu, semakin mudah dan semakin 

sering mereka berkomunikasi. Pada dasarnya yang harus diperhatikan 

adalah faktor persepsi konsumen yang sangat mempengaruhi konsumen 

untuk mengambil keputusan memilih tempat yang menurut mereka yang 

terbaik, dan keputusan yang dibuat oleh konsumen akan menentukan 

kesuksesan.  

Persepsi konsumen dapat menciptakan suatu loyalitas yang 

membuat para konsumen untuk mempengaruhi minat konsumen untuk tetap 

loyal. Untuk itu konsumen juga memiliki kriteria evaluasi diantaranya 

adalah faktor lokasi, kualitas pelayanan, harga, kenyamanan. Hal tersebut 

menjadikan faktor penting dan harus diperhatikan produsen karena akan 

menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen untuk tetap loyal. Dengan 

pertumbuhan yang sangat pesat perusahaan terus berlomba dalam 

menerapkan strategi bersaing dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi 

perusahaan. Contoh menarik minat konsumen baru dan mempertahankan 

konsumen lama supaya tetap berlangganan dan bertransaksi di masa 

mendatang. Setelah meningkatkan reputasi perusahaan dengan tercapainya 

persepsi konsumen maka timbul kepercayaan konsumen. 

Kepercayaan konsumen merupakan pondasi dari bisnis. 

Membangun kepercayaan dalam hubungan jangka panjang dengan 
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pelanggan adalah suatu faktor yang penting untuk menciptakan loyalitas 

pelanggan. Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak 

lain/mitra bisnis, melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat 

dibuktikan. Menurut Mowen dan Minor (2002) kepercayaan konsumen 

adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua 

kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. 

Sedangkan menurut Saputro (2017) kepercayaan adalah faktor penting yang 

dapat mengatasi krisis dan kesulitan antara rekan bisnis selain itu juga 

merupakan aset penting dalam mengembangkan hubungan jangka panjang 

antar organisasi. Salah satu yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan 

kepercayaan konsumen terhadap perusahaannya adalah memberikan 

pelayanan yang baik. 

Menurut Tjiptono dalam Ramadhan (2016) kualitas pelayanan jasa 

adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Sedangkan 

menurut Haryeni (2017) kualitas pelayanan adalah suatu keseluruhan ciri 

dan karekteristik yang dimiliki suatu produk/jasa yang dapat memberikan 

kepuasan konsumen. Adapun indikator pelayanan menurut Parasuraman 

dalam Haryeni (2015), terdiri dari bukti nyata (tangibles), keandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati 

(emphaty). Pelayanan pelanggan ini sangat penting artinya bagi kehidupan 

suatu perusahaan, karena tanpa pelanggan, maka tidak terjadi transaksi jual 

beli diantara keduanya. Pelayanan yang baik harus dimiliki perusahaan, 

 Analisis Pengaruh Persepsi... Rani Tri Kasanti, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



4 
 

karena pelayanan merupakan bentuk mediasi yang dilakukan oleh 

perusahaan pada konsumennya. Hal tersebut diharapkan agar mereka dapat 

loyal dengan segala bentuk produk maupun jasa perusahaan tersebut.  

Menurut Tjiptono (2010), loyalitas merupakan komitmen pelanggan 

terhadap toko, merek, maupun pemasok yang didasarkan atas sikap positif 

yang tercermin dalam bentuk pembelian berulang secara konsisten. 

Menurut Kotler dan Keller dalam Saputro (2017) loyalitas adalah komitmen 

untuk membeli kembali atau pembelian secara berulang produk atau jasa 

yang lebih. Loyalitas dapat didefinisikan berdasarkan perilaku membeli. 

Pelanggan yang loyal adalah orang yang melakukan pembelian berulang 

secara teratur, membeli antarlini produk dan jasa, mereferensikan kepada 

orang lain, menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing. 

Pelanggan merupakan seseorang yang terus menerus dan berulang kali 

datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan 

memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk 

atau jasa tersebut. Seorang pelanggan yang loyal memiliki prasangka 

spesifik mengenai apa yang akan dibeli dan dari siapa. Pembeliannya bukan 

merupakan peristiwa acak. Terakhir untuk pengambilan keputusan 

menunjukkan bahwa keputusan untuk membeli mungkin dilakukan oleh 

lebih dari satu orang. Pada kasus demikian dapat menunjukkan kompromi 

yang dilakukan oleh seseorang dalam unit dan dapat dijelaskan mengapa ia 

terkadang tidak loyal pada produk atau jasa yang paling disukainya.  
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Kroya adalah sebuah Kota di wilayah kabupaten Cilacap bagian 

timur yang berkembang dan menjadi pusat perdagangan. Banyak pusat 

bisnis yang ramai seperti pertokoan dan mal yang sudah lengkap. Di Kroya 

saat ini terdapat paling tidak terdapat 2 Toserba yang besar yang saling 

bersaing dengan menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok 

masyarakat, satu diantaranya yaitu Toserba Jadi Baru Kroya.  

Toserba Jadi Baru adalah sebuah perusahaan di bidang perdagangan 

grosir dan eceran yang merupakan perusahaan dengan format Supermaket 

atau Departement Store. Toserba Jadi Baru berawal dari sebuah toko barang 

kelontong di daerah Kroya, tepatnya di Jl. A. Yani, Kroya Cilacap. Disinilah 

Toserba Jadi Baru pertama kali berdiri dan mulai melayani konsumennya. 

Pada tahun 1974 nama toko tersebut adalah “Jadi” yang merupakan awal 

nama “Jadi Baru” sampai sekarangpun nama itu tetap dipertahankan dengan 

nama Toserba Jadi Baru. 

Penelitian ini menggabungkan dari beberapa penelitian sebelumnya 

yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015), meneliti tentang persepsi 

konsumen dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan, 

menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari persepsi 

konsumen dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Saputro, 

dkk (2017), meneliti tentang kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan, 

menyimpulkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan.  
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

obyek yang diteliti dimana penelitian ini akan dilakukan di Toserba Jadi 

Baru Kroya yang merupakan salah satu tempat belanja bahan kebutuhan 

pokok yang digemari dan dikunjungi oleh masyarakat di Kroya. 

Ketertarikan dalam melakukan penelitian mengenai loyalitas pelanggan di 

Toserba Jadi Baru Kroya adalah karena ingin mengetahui seberapa besar 

tingkat persepsi konsumen, kepercayaan, dan kualitas pelayanan terhadap  

loyalitas pelanggan di Toserba Jadi Baru Kroya. 

Beradasarkan uraian tersebut diatas, maka judul dalam penelitian ini 

adalah “Pengaruh Persepsi Konsumen, Kepercayaan, dan Kualitas 

Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan pada Toserba Jadi Baru Kroya, 

Cilacap. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah persepsi konsumen, kepercayaan, dan kualitas pelayanan 

berpengaruh secara bersama terhadap loyalitas pelanggan pada Toserba Jadi 

Baru Kroya, Cilacap? 

2. Apakah persepsi konsumen berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada 

Toserba Jadi Baru Kroya, Cilacap? 

3. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada 

Toserba Jadi Baru Kroya, Cilacap? 

4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada 

Toserba Jadi Baru Kroya, Cilacap? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi konsumen, kepercayaan, dan kualitas 

pelayanan secara bersama terhadap loyalitas pelanggan pada Toserba Jadi 

Baru Kroya, Cilacap. 

2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi konsumen terhadap loyalitas 

pelanggan pada Toserba Jadi Baru Kroya, Cilacap. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan pada 

Toserba Jadi Baru Kroya, Cilacap. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan pada Toserba Jadi Baru Kroya, Cilacap. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain : 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di samping 

memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang pemasaran berdasarkan 

teori yang didapatkan selama masa perkuliahan. 
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2. Bagi Perusahaan 

Untuk memberikan informasi yang dapat dijadikan referensi dan 

menjadi pertimbangan bagi pihak manajemen mengenai faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi loyalitas konsumen. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Untuk menjadi referensi yang dapat menjadi bahan perbandingan 

bagi penulis lain yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

persepsi konsumen, kepercayaan, dan kualitas pelayanan di masa 

mendatang. 
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