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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang Permasalahan 

Muncul nya supermarket, hypermarket, dan pusat perbelanjaan di 

Indonesia memandai adanya perubahan pada perilaku belanja konsumen 

dari pasar tradisional kepasar modern. Hal ini tidak lain disebabkan oleh 

beberapa faktor,diantaranya peningkatan pendapatan penduduk, peningkatan 

jumlah wanita karir, dan waktu untuk berbelanja semakin berkurang. 

Selain faktor diatas perubahan pola belanja konsumen di Indonesia 

juga di dukung oleh beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh pasar 

modern. Harga pasti, suasana nyaman, lingkungan bersih, relative aman dari 

tindakan kriminalitas, variasi barang lengkap, kualitas barang terjamin, dan 

pelayanan yang baik berupa kemudahan membayar melalui kartu credit 

merupakan kelebihan yang ditawarkan dan karakteristik pasar modern yang 

menjadi pendorong konsumen untuk berbelanja. 

Menurut Setianingrum (2009) kondisi persaingan yang terjadi dalam 

industri bisnis eceran (ritel) di Indonesia saat ini semakin ketat. Hal ini 

ditandai dengan semakin banyaknya para pendatang baru yang masuk di 

industri bisnis ritel dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa perusahaan 

ritel besar seperti Macro,Giant, Hypermart dan Carrefeur menjadi pemain 

utama yang mendominasi industri bisnis ritel di Indonesia. 

Menurut Mulyani (2009) Adanya perkembangan bentuk pasar dengan 

munculnya pasar swalayan memberikan alternatife lain bagi masyarakat 

selaku konsumen di dalam mencari dan membeli produk yang dibutuhkan 

dan diinginkan. Perkembangan ini terjadi juga di sebagian kota kecil di 

Indonesia, masyarakat mulai tertarik untuk berbelanja di pasar swalayan 

yang mulai banyak muncul di kota tersebut disamping pasar tradisional, 

warung, dan toko yang telah hadir sebelumnya.  

Menurut Semuel (2006) Perdagangan eceran atau ritel pada pasar 

moderen di Indonesia mengalami pertumbuhan dan persaingan pesat dengan 
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masuknya perusahaan besar seperti Alfa, Makro, Carrefour , Giant, 

Hypermart dan lainnya. Adanya berbagai macam bentuk toko moderen ini, 

mengakibatkan beragam harapan pelanggan terhadap layanan dan fasilitas 

yang di berikan toko-toko ini dalam 9 faktor, yaitu : harga, kelengkapan 

produk, keunikan, kenyamanan, dapat dipercaya, kualitas pelayanan, nilai 

uang, informasi yang dipercaya, dan tempat yang tepat untuk berbelanja. 

Menurut Maula (2012) Pemasaran moderen adalah jalur berbisnis, dan 

berdasar pada konsep pemasaran yang mengharuskan bisnis dan organisasi 

memiliki : rancangan produk dan pelayanan mereka sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan pelanggan, berpusat pada orang- orang tersebut 

agar ingin membeli produk mereka dari pada produk pasaran, 

mengembangkan usaha-usaha pemasaran yang cocok untuk tujuan bisnis 

keseluruhan mereka.  

Menurut Arokiasamy (2012) industri ritel telah berkembang secara 

besar-besaran dalam waktu 10 tahun belakangan. Yang menandakan bahwa 

sumber utama dari keunggulan bersaing untuk pedagang eceran sekarang 

semakin bertambah dan mempertahankan kesetian konsumen. Strategi yang 

diambil untuk mengenali kesetiaan konsumen dalam pilihan dan keinginan 

dari pemilihan keputusan pelanggan yang rumit dan komplek. Dalam 

industri ritel Harga, Citra toko, Kesigapan distribusi, Keperluan periklanan 

dan Harga promosi akan menjadi arahan yang cukup berpengaruh pada 

pemilihan keputusan  konsumen dan berganti kesetian terhadap produk atau 

loyalitas. 

Berdasarkan jenisnya, Minimarket dan Hypermarket adalah Pasar 

Modern dengan kinerja yang sangat signifikan dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir ini. kinerja Minimarket yang sangat baik terlihat dari laju 

pertumbuhan omsetnya. Pada 2004 – 2008 omset Minimarket meningkat 

sangat tinggi, rata-rata 38,1% per tahun. Omset Hypermarket juga 

meningkat cukup tinggi, yakni 21,5% per tahun. Sementara padaperiode 

2004 – 2008 tersebut, omset Supermarket meningkat hanya 6,2% per tahun. 

Untuk lebih jelasnya perbandingan omset pasar modern selama 2004-2008 

adalah sebagai berikut.  
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Perbandingan Omset Pasar Modern Berdasarkan Jenisnya,2 0 0 4 -

2 0 0 8  

 

http://www.academia.edu/1069998/Potret_Bisnis_Ritel_Di_Indonesia_Pas

ar_Modern 

 

Hypermarket Carrefour adalah salah satu hypermarket yang berdiri di 

Indonesia yang tersebar di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 

Tangerang, Sidoarjo, Surabaya dan Bandung. 

Hypermarket Carrefour tidak hanya memberikan harga yang murah 

pada produk-produk yang dijual kepaada masyarakat, namun juga 

memberikan pilihan dan koleksi produk. 

Berdasarkan fenomena yang ada, penulis ingin meneliti serta ingin 

mengetahui adanya hubungan bauran pemasaran (product, price, place and 

promotion) terhadap loyalitas konsumen, sehingga penelitian ini akan 

menggunakan Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran Jakarta “ 

sebagai objek penelitian. Penelitian ini akan mencoba menelusuri hubungan 

bauran pemasaran dan loyalitas konsumen, serta dampak dan hasil  yang 

diterima oleh Carrefour Hypermarket Lebak Bulus. Penelitian ini berjudul 

“ANALISIS HUBUNGAN PERSEPSI KONSUMEN PADA APLIKASI 

BAURAN PEMASARAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN” 

(Carrefour Hypermarket Lebak Bulus). 
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I.2   Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah Terdapat Hubungan Persepsi Konsumen Pada Aplikasi Bauran 

Pemasaran Terhadap Loyalitas Konsumen (Carrefour Hypermarket 

Lebak Bulus)? 

2. Berapa Besarkah Hubungan Antara Persepsi Konsumen Pada Aplikasi 

Bauran Pemasaran Terhadap Loyalitas Konsumen (Carrefour 

Hypermarket Lebak Bulus)? 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Hubungan Persepsi Konsumen Pada Aplikasi Bauran 

Pemasaran Terhadap Loyalitas Konsumen 

2. Untuk Mengetahui Berapa Besar Hubungan Antara Bauran Pemasaran 

Terhadap Persepsi Konsumen 

 

I.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis: 

Penulis dapat memahami persepsi konsumen pada aplikasi bauran 

pemasaran terhadap loyalitas konsumen (studi kasus hypermarket Lebak 

Bulus) 

2. Bagi Mahasiswa: 

Sebagai pedoman atau acuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

analisis persepsi konsumen pada aplikasi bauran pemasaran terhadap 

loyalitas konsumen 

3. Bagi Perusahaan: 

Sebagai acuan bagi perusahaan untuk meningkatkan loyalitas konsumen. 
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