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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

 Perkembangan dunia bisnis terutama toko ritel saat ini dengan 

seiring berjalannya waktu tingkat persaingan dalam mendapatkan calon 

konsumen. Konsumen merupakan alat ukur dalam menentukan keberhasilan 

suatu toko dapat dikatakan berhasil atau tidak. Persaingan yang sangat ketat 

dalam bisnis ritel ini membuat toko ritel berusaha untuk membuat 

konsumennya tetap setia sehingga terjadi pembelian kembali pada toko. 

Pembelian kembali (repurchase intention) cara konsumen melakukan 

pengambilan keputusan dan usaha untuk membeli barang-barang yang 

dibutuhkan atau diinginkan, sehingga pembelian kembali menjadi bagian 

sangat penting untuk dapat mencapai kesuksesan sebuah toko. 

 Dalam dunia bisnis memiliki aktifitas pembelian yang tinggi di 

dalam bisnis ritel, saat ini peminat di dalam bisnis ritel mulai berkembang 

dan jumlahnya meningkat. Sebagai peritel sangat penting sekali untuk 

memerperhatikan sebuah presepsi yang di miliki oleh setiap pelanggannya, 

ada tiga persepsi yaitu presepsi kualitas, dan persepsi terhadap nilai yang 

didapat oleh pelanggan. Berdasarkan survei Nielsen, pada 2009, 7,1 

konsumen datang ke toko ritel lebih dari sekali. Tapi, tahun 2011 

pengunjung toko ritel yang lebih dari sekali hanya 6,7%, mereka ingin 

menyimpan lebih banyak waktu untuk berbelanja, terlihat dari peningkatan 

pengunjung yang mendatangi toko ritel sekali dalam sebulan dari 26,5% 

jadi 28%. Turunnya jumlah kunjungan ke toko ritel tidak menyurutkan 

pengembangan minimarket. Pada 2010, jumlah minimarket tumbuh 42% 

jadi 16.922 toko. Namun, hal itu tidak diikuti pertumbuhan hypermarket 

dan supermarket yang justru turun 3%. Pada 2010, jumlah gerai 
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hypermarket dan supermarket tinggal 1.230 gerai (http://bisnis.tempo.co, 

2011). 

 Pada dunia ritel saat ini telah dihadapkan oleh beberapa masalah 

yang mampu mempengaruhi peritel, salah satu masalah yang akan di angkat 

pada penelitian ini adalah kualitas dari toko yang dirasakan oleh konsumen, 

keuntungan yang didapatkan konsumen yang memberikan kepuasan 

sehingga terjadi minat pembelian kembali pada toko. Niat pembelian 

konsumen adalah sebuah kunci kesuksesan bisnis ritel yang harus di jaga 

dan menjadi salah satu tujuan utama dari peritel. Hal ini menunjukan bahwa 

dengan adanya kepuasan dari konsumen tersebut maka akan membuat 

konsumen memiliki minat kembali pada toko untuk melakukan pembelian 

barang. 

 Pembelian kembali yang terjadi pada konsumen sangatlah 

menguntungkan bagi peritel, niat tersebut didasari dengan adanya 

kepuasaan dan loyalitas konsumen. Peritel harus memperhatikan hal 

tersebut agar kepuasan yang ingin diberikan kepada konsumen dapat tepat 

sasaran sesuai tingkat kepuasan masing-masing. Seorang konsumen datang 

ke sebuah toko dengan tujuan membeli kebutuhan sehari-hari, setelah 

sampai ke tempat tujuan konsumen akan mencari barang yang dibutuhkan 

dalam proses memasuki toko hingga terjadinya transaksi. Peritel 

memberikan kualitas yang terbaik pada tokonya mulai dari pelayanan, 

atmosfer toko, harga, ketersediaan barang dan desain toko agar 

mendapatkan nilai positif terhadap konsumen dengan meningkatkan 

kualitas toko serta membuat konsumen yang berkunjung untuk 

mendapatkan keuntungan dan kepuasan terhadap toko yang dikunjunginya. 

 Sebagian besar di toko-toko ritel menerapkan self-service, seperti 

supermarket atau hypermarket, pelanggan hanya perlu layanan pada titik 

melaksanakan transaksi yang sebenarnya tapi belum tentu selama proses 
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belanja keseluruhan (termasuk mencari produk, mengumpulkan informasi 

produk, atau mencoba produk). Oleh karena itu, konteks untuk penelitian ini 

adalah toko ritel yang memiliki area toko yang besar sehingga pelanggan di 

mungkinkan untuk mendapatkan bantuan dari penjual dalam proses belanja. 

Hal ini dapat di temui ketika di toko ritel yang memiliki beberapa produk 

baru yang di perlukan tenaga penjualan untuk mengenalkan atau 

menjelaskan produk baru tersebut. 

 Perilaku pelanggan mendefinisikan proses dimana pelanggan 

membuat suatu pilihan antara persaingan layanan pada beberapa toko yang 

menyediakan layanan terbaik (Hellier, et al, 2003). Sebagai peritel tujuan 

untuk dapat bersaing selain menyediakan produk yang baik dan 

memberikan harga yang cukup menarik untuk konsumen, cara membuat 

konsumen untuk datang kembali ke toko serta melakukan pembelian 

kembali menjadi tujuan peritel yang tidak kalah penting.  

 Supermarket saat ini sangat mudah untuk ditemui di Kota 

Surabaya yang besar ini. Kemajuan dalam bisnis ritel mulai berkembang 

yang berawal dari tradisional hingga di jaman modern ini dapat dirasakan 

dengan banyaknya toko ritel bermunculan mulai dari toko ritel yang kecil 

sampai besar serta memiliki tempat yang sangat baik dari kebersihan, 

kelengkapan barang yang dijual. Supermarket besar di Surabaya salah 

satunya adalah Supermarket Bonnet. Bonnet Supermarket didirikan sejak 

tahun 1988, terletak di jalan Manyar Kertoarjo V / 62, Surabaya Timur. 

Bonnet menjadi supermarket yang sering banyak dikunjungi di Surabaya 

timur, semua masyarakat Surabaya sudah mengenal Bonnet sejak lama 

sampai sekarang ini masih banyak yang mengujungi Supermarket tersebut 

dengan banyak perkembangan yang di alami oleh Bonnet Supermarket 

mulai dari produk, desain toko, pelayanan, fasilitas toko. 
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 Pelayanan yang diberikan oleh Bonnet Supermarket sendiri 

memiliki perbedaan yang belum ada sebelumnya dari pesaing-pesaingnya 

yaitu valet service, valet service ini menjadikan salah satu terobosan yang 

berbeda demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen yang 

datang sehingga tidak perlu susah mencari parkir kendaraan. Bonnet 

memiliki slogan yang dikhususkan untuk konsumennya yaitu "Melayani 

dengan tulus" dan "menjanjikan yang terbaik", Bonnet Supermarket tidak 

hanya menjual produk lokal tetapi juga menjual produk import dari jenis 

makanan dan minuman yang saat ini sudah banyak barang-barang import 

masuk ke Surabaya tepatnya dan sudah menjadi permintaan konsumen yang 

harus dipenuhi.  

 Saat ini Bonnet Supermarket tidak hanya sekedar Supermarket 

yang menyediakan seluruh kebutuhan pokok dengan jaminan kualitas dan 

harga yang pantas, tapi juga menyediakan  berbagai sarana kebutuhan 

keluarga, seperti: Klinik perawatan wajah (skin care clinic) Beauty 

Anugrah, Salon Rudy by Rudy Hadisuwarno, Pearl Reflexologi, Koi 

Centre, menyediakan aneka ikan hias dan segala kebutuhannya, Pet Centre, 

menyediakan binatang peliharaan. Bonnet berhasil mempertahankan toko 

sampai sekarang ini walaupun ada banyak pesaing di sekitarnya seperti 

Bilka, Hypermart, Giant dan Superindo. 

 Penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Hellier, et al., (2003) 

membahas pengaruh variabel perceived quality, perceived equity, perceived 

value, customer satisfaction, customer loyalty, brand preference, expected 

switching cost, terhadap repurchase intention. Dari penelitian sebelumnya 

penulis tertarik untuk meneliti beberapa variabel variabel perceived quality, 

perceived value, customer satisfaction terhadap repurchase intention.  Oleh 

sebab itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui masalah 

yang terjadi pada peritel dan memaksimalkan potensi peritel. beberapa hal 
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yang akan dibahas yaitu perceived quality, perceived value, customer 

satisfaction dan repurchase intention pada konsumen Bonnet Supermarket. 

Demikian penjelasan dari hal-hal yang akan di bahas penulis. 

 Persepsi kualitas layanan (perceived service quality) memiliki 

hubungan dengan kepuasan konsumen (customer satisfaction) melalui 

pendekatan layanan yang berfokus pada pelanggan serta meningkatkan 

kualitas layanan yang diberikan agar memberikan kepuasan dan hubungan 

yang baik pada pelanggan (Kocbek, 2005: 61) dalam Saglik, et al., (2014). 

Dalam aspek lain, jika kualitas pelayanan yang dirasakan pelanggan yang 

tinggi, maka bisa menyebabkan tingkat kepuasan yang tinggi (Ozturk & 

Seyhan, 2005). 

 Persepsi nilai (perceived value) memiliki hubungan dengan 

kepuasan konsumen (customer satisfaction), ketika konsumen membeli 

suatu produk, mereka mengharapkan dapat menerima manfaat yang lebih 

besar dari biaya yang dikeluarkan. Hubungan persepsi nilai pelanggan 

dengan kepuasan yang didukung oleh layanan perusahaan. Dalam hubungan 

layanan, peritel memilih untuk menciptakan nilai pada pelanggan (yaitu 

nilai tambah) dan meningkatkan produk atau layanan kepuasan (Carr, 1990; 

Gronroos, 1997; Normann dan Ramı'rez, 1993; Ravald dan Gro Gronroos, 

1996; Rosen dan Surprenant, 1998; Woodruff, 1997) dalam Hellier, et a.l, 

(2003). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi manfaat yang 

diperoleh konsumen, semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen. 

Sebaliknya, semakin rendah manfaat yang diperoleh konsumen, semakin 

rendah tingkat kepuasan konsumen. 

 Kepuasan konsumen (customer satisfaction) memiliki hubungan 

dengan pembelian kembali (repurchase intention) dimana konsumen 

merasakan kinerja suatu toko atau produk sama dengan atau lebih dari yang 

diharapkan maka konsumen akan puas. Sedangkan bila performa toko atau 
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produk jauh di bawah harapan, konsumen akan merasa tidak puas. 

Kepuasan pelanggan adalah faktor utama dari salah satu variabel lainnya 

yang dapat berdampak pada niat pembelian kembali konsumen (Jones dan 

Sasser, 1995; Liljandar dan Strandvik, 1995; Mittal dan Lassar, 1998; 

Sharma dan Patterson, 2000; Srinivasan, 1996; Storbacka et al., 1994) 

dalam (Hellier, et al, 2003). 

Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui masalah yang terjadi pada peritel dan memaksimalkan potensi 

peritel. Beberapa hal yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 

Perceived Service Quality, Perceived Value dan Customer Satisfaction 

mempengaruhi terjadinya Repurchase Intention pada konsumen Bonnet 

Supermarket. Demikian penjelasan dari hal-hal yang akan di bahas penulis 

untuk penelitian ini. 

1.2.  Rumusan Masalah  

 Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dibahas, rumusan 

masalah yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 

1.   Apakah Perceived Service Quality dapat mempengaruhi Customer 

Satisfaction pada konsumen Bonnet Supermarket? 

2. Apakah Perceived Value dapat mempengaruhi Customer Satisfaction 

pada konsumen Bonnet Supermarket? 

3. Apakah Customer Satisfaction dapat mempengaruhi Repurchase 

Intention pada konsumen Bonnet Supermarket? 

4. Apakah Perceived Service Quality, Perceived Value dan Customer 

Satisfaction mempengaruhi terjadinya Repurchase Intention pada 

konsumen Bonnet Supermarket? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Perceived Service Quality terhadap 

Customer Satisfaction  pada konsumen Bonnet Supermarket. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Perceived Value terhadap Customer 

Satisfaction pada konsumen Bonnet Supermarket. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Customer Satisfaction terhadap 

Repurchase Intention pada konsumen Bonnet Supermarket. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Perceived Service Quality, Perceived 

Value dan Customer Satisfacton terhadap Repurchase Intention 

pada konsumen Bonnet Supermarket. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

  Beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat akademis 

Secara akademis, untuk mengembangkan ilmu manajemen ritel 

yaitu perilaku konsumen untuk mengetahui hubungan teori-teori 

yang sudah dipelajari dan, tentang hubungan antara variabel 

Perceived Service Quality, Perceived Value, Customer 

Satisfaction, dan Repurchase intention. 

2. Manfaat praktis 

Memberikan informasi guna pengambilan keputusan untuk Bonnet 

Supermarket dan untuk mengetahui pengaruh dari Perceived 

Service Quality, Perceived Value dan Customer Satisfacton 

terhadap Repurchase Intention pada konsumen Bonnet 

Supermarket. 
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1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika skripsi. 

BAB 2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang penelitian terdahulu, landasan 

teori, dan hipotesis penelitian. 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai cara untuk melakukan kegiatan 

penelitian, antara lain: desain penelitian, identifikasi variabel, definisi 

operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, teknik analisis data, dan 

prosedur pengujian hipotesis. 

BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Bonnet Supermarket, 

tampilan data yang didapat dari hasil penelitian, analisis dan 

pembahasan, pengujian hipotesis serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB 5. SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang simpulan-simpulan dari uraian-uraian secara 

keseluruhan dengan menyertakan saran-saran yang dianggap perlu. 

 


