BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang
Pada era globalisasi saat ini komunikasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan
sehari-hari manusia, mengingat manusia merupakan makhluk sosial yang tidak
dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya untuk dapat bertahan
hidup dengan cara berkomunikasi. Melalui komunikasi, seseorang dapat
berinteraksi, bertukar informasi dan menyampaikan berbagai hal yang ada di
dalam pikirannya kepada orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal
sehingga dapat mencapai suatu pengertian makna pesan yang sama.
Komunikasi menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi seseorang
dalam hidup bermasyarakat. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia perlu
berkomunikasi. Proses komunikasi terdiri dari lima unsur pokok yang mutlak
harus dipenuhi, yaitu komunikator, pesan, komunikan, saluran atau media dan
efek (feedback). Unsur komunikasi diatas merupakan kesatuan yang utuh.
Sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak ada, maka komunikasi tidak akan
terjadi, karena keberhasilan komunikasi di tentukan oleh ke lima unsur tersebut.
Merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Victor Marulitua
Lumbantobing (2015, hlm. 18) menyatakan, ‘dapat dipastikan bahwa terdapat
hubungan yang kuat dan positif antara peranan customer service ketika melakukan
komunikasi dengan pelanggan, baik ketika mengkomunikasikan tentang produk
yang dihasilkan maupun ketika mendengar dan menampung setiap keluhan yang
muncul terhadap kepuasan pelanggan.’
Di zaman yang serba modern ini, hampir setiap perusahaan atau organisasi
mempunyai Public Relations atau Humas, karena Public Relations atau Humas
sangat dibutuhkan di dalam perusahaan untuk berkomunikasi atau sebagai
jembatan antara perusahaan dengan publiknya yaitu publik internal dan publik
eksternal perusahaan. Public Relations sangat penting di dalam perusahaan karena
Public Relations bertugas sebagai komunikator antara perusahaan dengan publik.
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Dengan adanya Public Relations, komunikasi antara perusahaan dengan
publiknya dapat terjalin dengan baik dan perusahaan dapat mengetahui apa yang
diinginkan oleh publik.
Perusahaan mebutuhkan peran Humas dalam menjalankan kegiatannya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita & Ritonga (2014, hlm.
26) dalam penelitiannya yang berjudul Layanan Prima Humas PT Sanggar
Mustika Padma Mall Taman Anggrek Jakarta dengan kepuasan pelanggan
menyimpulkan bahwa ‘pada dasarnya ada hubungan antara kualitas layanan prima
dengan kepuasan pelanggan. Dengan kata lain kualitas layanan prima Humas PT
Sanggar Mustika Padma (Sky Rink) Mall Taman Anggrek Jakarta dapat diterima,
dirasa dan dinilai baik dan puas oleh pelanggan ice skating.’
Persaingan bisnis semakin ketat dan tajam, untuk dapat memperoleh
keunggulan dalam persaingan tersebut, maka perusahaan harus mampu memenuhi
kepuasan pelanggan nya dengan memberikan kualitas pelayanan yang sesuai
dengan jasa dan produk yang di tawarkan sehingga perusahaan dapat memenuhi
harapan konsumen dengan cara memberikan pelayanan yang prima untuk
pelanggan agar tercipta loyalitas bagi pelanggan.
Persaingan bisnis yang semakin ketat dan tajam membuat PT Matahari
Department Store memiliki beberapa pesaing seperti PT Mitra Adiperkasa Tbk
(MAP) Indonesia dan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk.
Menurut data yang didapat dari situs map.co.id pada 13 Maret 2017, PT
Mitra Adiperkasa Tbk (MAP) Indonesia yang berdiri pada tahun 1995. MAP
adalah peritel gaya hidup terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 2.000 gerai
ritel dan beragam portofolio yang mencakup sports, fashion,, kids, food &
beverage serta produk-produk lifestyle. Beberapa merek terkemuka dikelola oleh
MAP termasuk termasuk Starbucks, Zara, Marks & Spencer, SOGO,
SEIBU, Debenhams, Reebok, Pull & Bear, Bershka, Converse, Sports Station,
Planet Sports, New Balance, Stradivarius, dan Next.
Sedangkan menurut data yang didapat dari situs ramayana.co.id pada 13
Maret 2017, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Pertama kali didirikan sebagai
usaha kecil pada tahun 1978, pada tahun 1989 Ramayana telah menjadi jaringan
ritel, yang terdiri dari 13 gerai dan mempekerjakan sebanyak 2.500 pekerja.
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Mereka berbagai produk yang dijual juga telah menjadi lebih luas untuk
mencakup kebutuhan rumah tangga, mainan dan alat tulis. Tak lama kemudian,
pada tahun 1993 satu atap pusat perbelanjaan dilaksanakan di setiap toko
Ramayana karena jangkauan produk yang luas dan harga terjangkau.

Gambar 1 Top Brand Indonesia Department Store
Sesuai situs dari Top Brand Indonesia yang telah melakukan survey terkait
dengan kategori Top Brand Department Store didapatkan hasil seperti pada tabel
1, bahwa Matahari merupakan Department Store yang berada pada tingkat
pertama dengan presentase sebesar 53,6% menjadikannya sebagai Department
Store yang paling diminati di Indonesia. Selain Matahari, yang menjadi
kompetitor utamanya adalah Ramayana dan SOGO yang merupakan salah satu
brand dari PT MAP Indonesia. Ramayana dan SOGO mendapatkan peringkat
kedua dan keempat dalam tabel. Karena itulah peneliti memilih Matahari untuk
melakukan penelitiannya.
PT Matahari Departement Store Tbk adalah perusahaan ritel terkemuka di
Indonesia yang menyediakan perlengkapan fashion, aksesoris, kecantikan, hingga
peralatan rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Matahari Cilandak Town
Square menghadirkan produk-produk stylish berkualitas tinggi serta pengalaman
berbelanja yang istimewa, bekerja sama dengan pemasok lokal dan internasional
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yang terpercaya untuk menawarkan beragam produk terkini dari merek eksklusif
dan merek internasional.
Posisi Matahari sebagai department store pilihan di Indonesia didukung
oleh jajaran merek eksklusif yang diusungnya. Hanya dijual di gerai-gerai
perseroan, merek-merek tersebut secara konsisten berada di antara merek-merek
terbaik di Indonesia, memenangkan sejumlah penghargaan terkait desain, kualitas
dan nilai, sehingga membuktikan pemahaman Matahari akan kesadaran pelanggan
nya terhadap nilai sebuah produk.
Demi mempertahankan posisi dan memberikan kepuasan terhadap
pelanggannya, maka perusahaan membentuk sebuah divisi pelayanan untuk
melayani kebutuhan para pelanggannya yaitu front liner. Front liner merupakan
orang-orang yang memberikan pelayanan produk kepada pengunjung. Setiap
perusahaan pasti memiliki front liner. Di Matahari Department Store, front liner
terdiri dari SPG/SPB, Customer Service, Kasir, dan Satpam. Front liner akan
berhadapan langsung dengan para pengunjung.
Komunikasi antara Front liner dan pelanggan itu merupakan komunikasi
interpersonal yaitu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
Komunikasi interpersonal sangat penting, karena dengan terjadinya komunikasi
interpersonal antara front liner dan pengunjung, maka kebutuhan yang ada dari
pengunjung bisa diselesaikan oleh front liner, atau front liner dapat memperjelas
informasi yang kurang dimengerti oleh pengunjung sehingga dalam komunikasi
interpersonal itu akan memiliki pengaruh yang besar terhadap citra perusahaan,
maka dengan demikian pengunjung akan menilai kinerja pelayanan perusahaan.
Menurut hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Rinny E.
Kalalo (2013, hlm. 1553-1561) menunjukkan bahwa pegaruh Customer Relations
Management merupakan proses pengelolaan informasi yang rinci tentang masingmasing pelanggan. Hasil dari uji hipotesis secara parsial bahwa Customer
Relations Management mempunyai hubungan positif dan searah terhadap loyalitas
konsumen. Maka dari itu kualitas pelayanan PT Matahari Department Store
Manado Town Square secara stimulan mempunyai pengaruh terhadap loyalitas
kosumen dan kualitas pelayanan secara parsial mempunyai pengaruh signifikan
terhadap loyalitas konsumen.
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Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti
teleti adalah Front Liner. Karena penelitian terdahulu membahas tentang
“Customer Relationship Management Dan Kualitas Pelayanan Pengaruhnya
Terhadap Loyalitas Konsumen PT. Matahari Dept Store, Manado” sedangkan
yang peneliti teliti adalah “Pengaruh Kualitas Pelayanan Karyawan Front Liner
Matahari Cilandak Town Square Terhadap Loyalitas Pelanggan.” Jadi yang
membedakan dari segi Customer Relationship dan Kualitas Pelayanan Front
Liner”.
Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan,
mempertahankan konsumen berarti meningkatkan kinerja keuangan dan
mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, hal ini menjadi alasan utama
bagi sebuah perusahaan untuk menarik dan mempertahankan konsumen, karena
memiliki konsumen yang loyal adalah tujuan akhir dari semua perusahaan.
Perlakuan istimewa dapat membuat konsumen merasa dipedulikan sehingga
konsumen memiliki persepsi baik pada peruahaan. Dengan upaya tersebut maka
akan menciptakan loyalitas pelanggan.
Loyalitas pelanggan itu sendiri ditandai tidak hanya dengan adanya
pelanggan yang melakukan pembelian secara berulang tetapi juga mempunyai
komitmen

dan

sikap

yang

positif

terhadap

perusahaan

seperti

mau

merekomendasikan orang lain untuk membeli produk yang dijual perusahaan
tersebut. Pelanggan yang memiliki loyalitas terhadap suatu produk atau
perusahaan tertentu memiliki rasa keterikatan sehingga akan terus membeli atau
menggunakan produk yang sama meskipun banyak alternatif-alternatif lain di luar
sana.
Pelanggan akan memiliki rasa loyal apabila mereka merasa puas akan apa
yang ditawarkan dan disediakan oleh perusahaan tersebut. Pelanggan yang sangat
puas tentu akan setia dalam waktu yang lama, membeli lebih banyak, dan mau
merekomendasikan produk dan mengajak orang lain.
Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Desviora Dkk (2015,
hlm.2) mengatakan bahwa loyalitas pelanggan merupakan tujuan akhir dari
perusahaan yang sudah berdiri sejak lama seperti Selecta. Mepertahankan
pelanggan jauh lebih efektif dan efisien daripada harus mencari pelanggan yang
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baru. Dibutuhkan biaya yang mahal untuk mendapatkan pelanggan, apalagi
mengingat iklim kompetisi pasar yang semakin ketat. Keuntungan yang didapat
dari loyalitas pelanggan yaitu meminimalisir pengaruh serangan dari para
kompetitor dari perusahaan sejenis tak hanya dalam hal produk yang dihasilkan
tetapi juga persepsi masyarakat yang berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.
Dengan munculnya kompetitor untuk PT Matahari Department Store yang
semakin banyak saat ini menuntut Matahari untuk dapat memenuhi layanan yang
sesuai, namun keyataannya masih banyak perusahaan penyedia jasa seperti
Matahari yang mempunyai layanan yang kurang memuaskan, sehingga peneliti
ingin meneliti bagaimana pelayanan Front Liner Matahari Cilandak Town Square
dalam memberikan pelayanan yang berkualitas untuk membentuk loyalitas
pelanggan.
Alasan peneliti memilih PT Matahari Department Store karena Matahari
sampai sekarang masih dapat berdiri dan berkembang di dunia persaingan bisnis.
Namun, ternyata masih banyak keluhan dari pengunjung mengenai front liner
yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung sehingga
pengunjung sering mendapatkan kesulitan jika ingin bertanya tentang produk
yang ada di Matahari. Dan alasan peneliti memilih Matahari Cilandak Town
Square karena store tersebut merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta
dengan jumlah gerai sebanyak 300 buah. Serta banyaknya jumlah pengunjung
yang datang ke Matahari Cilandak Town Square lebih banyak dibandingkan store
Matahari lainnya. Peneliti memiliki kriteria yang telah di tetapkan, yaitu Jenis
kelamin

perempuan,

usia

20-30

tahun

dan

>30

Tahun,

pekerjaan

pelajar/mahasiswa, PNS, wiraswasta, dan lain-lain serta pengunjung Matahari
Cilandak Town Square.
Dengan latar belakang ingin mengetahui kualitas pelayanan front liner
Matahari Cilandak Town Square terhadap loyalitas pelanggan, maka penulis
menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :
“Pengaruh Kualitas Pelayanan Karyawan Front Liner Matahari Cilandak Town
Square Terhadap Loyalitas Pelanggan (Survey Pada Pengunjung Matahari
Cilandak Town Square)”
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I.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah “Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan
karyawan Front Liner Matahari Cilandak Town Square terhadap Loyalitas
Pelanggan?”

I.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di
atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar
pengaruh kualitas pelayanan front liner Matahari Cilandak Town Square terhadap
loyalitas pelanggan?

I.4 Manfaat Penelitian
Selain memiliki tujuan, penelitian ini diharapkan juga memiliki manfaat
bagi berbagai kalangan. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu
manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis.
1. Manfaat Praktis Penelitian
Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi
perusahaan Matahari Tbk serta dapat dijadikan bahan evaluasi dan
referensi untuk memajukan dan mengembangkan kualitas pelayanan,
khususnya mengenai kualitas pelayanan yang ada di Matahari Cilandak
Town Square.
2. Manfaat Akademis Penelitian
Melalui penelitian diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan
sumbangan

dan

mengembangkan

Ilmu

Komunikasi

serta

dapat

memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan Ilmu Komunikasi
khususnya dibidang Public Relations.

UPN "VETERAN" JAKARTA

8

I.5 Sistematika Penelitian
Sistematika penulisan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini berisikan gambaran umum penelitian yang terdiri dari latar
belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan
sistematika penelitian.
BAB II KAJIAN PUSTAKA
Dalam bab ini berisikan mengenai teori dasar, definisi konsep,
kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini membahas metodologi penelitian kuantitatif, populasi dan sampel,
teknik pengumpulan data, metode pengujian instrumen, teknik analisa data
serta waktu dan tempat penelitian.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini membahas deskripsi objek penelitian, analisis penelitian, hasil-hasil
penelitian untuk memberikan jawaban terhadap masalah penelitian serta
menganalisis data secara statistik.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan tentang pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti
berkaitan skripsi berupa kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN
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