
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 latar belakang  

          Proses perkembangan dunia usaha yang semakin pesat sekarang ini 

menyebabkan terjadinya persaingan pasar  yang semakin ketat. Kondisi ini 

menuntut setiap perusahaan untuk menciptakan keunggulan yang 

kompetitif dalam bisnisnya agar bisa bersaing secara berkesinambungan 

dengan perusahaan-perusahaan lain yang berkecimpung di bidang yang 

sama. Dengan adanya persaingan pasar ini sebuah organisasi bisnis 

(perusahaan) dituntut untuk dapat mengambil langkah- langkah yang tepat 

agar dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim usaha yang sangat 

dinamis. Di zaman modern seperti  ini banyak bemunculan perusahaan 

dagang yang bergerak pada bidang perdagangan eceran (retailing) yang 

berbentuk toko, mini market, toserba, swalayan dan lain-lain.  Persaingan 

bisnis ritel yang semakin ketat menuntut manajemen  perusahaan untuk 

cermat dalam menentukan strategi bersaing agar dapat menciptakan 

loyalitas pelanggan dan menguasai pasar. Perusahaan yang ingin 

berkembang dan ingin mendapatkan keunggulan kompetitif harus dapat 

memberikan produk atau jasa yang berkualitas dan pelayanan yang baik 

kepada para pelanggan, sehingga akan muncul loyalitas dalam benak 

konsumen. 

           Memiliki pelanggan yang loyal adalah salah satu tujuan akhir dari 

perusahaan karena loyalitas pelanggan dapat menjamin kelanggengan 

hidup perusahaan dalam jangka panjang (Foster, 2008: 171). Salah satu 



 

 

unsur dalam persaingan di antara bisnis eceran adalah memberikan 

pelayanan yang berkualitas. Jika perusahaan melakukan sesuatu hal yang 

tidak sesuai dengan harapan pelanggan, berarti perusahaan tersebut tidak 

memberikan kualitas pelayanan yang baik (Utami, 2014:291). Selain 

kualitas pelayanan, harga juga dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. 

Pengusaha perlu memikirkan tentang penetapan harga jual produknya 

secara tepat karena harga yang tidak tepat akan berakibat tidak menarik 

pelanggan untuk membeli barang tersebut (Gitosudarmo, 2012: 267). 

Loyalitas pelanggan juga dapat terbentuk dari kepuasan yang dirasakan 

oleh pelanggan, seperti halnya di supermarket bahan bangunan AJBS 

Semarang. 

        AJBS HOME CENTRE merupakan salah satu swalayan bahan 

bangunan yang berada di Semarang. AJBS (Asaya jaya bersama sejahtera) 

berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dalam 

memenuhi peralatan dan perlengkapan pendukung industri.  AJBS telah 

mengembangkan AJBS Home  Center (AJBS HC) dengan membuat retail 

modern berkonsep belanja dengan sistem swalayan, yaitu one stop 

shopping. Dimana konsep one stop shopping bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah mulai dan membangun, mengisi dan mempercantik 

rumah hingga kebutuhan untuk kenyamanan dan gaya hidup. Berbagai 

upaya telah dilakukan AJBS Swalayan untuk dapat bersaing dengan 

swalayan lain. Namun pelanggan yang melakukan pembelian di AJBS 

setiap harinya berfluktuasi dan cenderung tidak stabil. Selain itu, AJBS 



 

 

juga menerima beberapa keluhan dan masukan yang disampaikan oleh 

pelanggan terkait kualitas pelayanan dan harga yang kurang sesuai dengan 

keinginan pelanggan. Dengan demikian, AJBS  dituntut untuk menaruh 

perhatian lebih banyak lagi guna mengurangi keluhan pelanggan tersebut. 

Berikut data jumlah pelangganAJBS HOME CENTRE tahun 2017 - 2018 

 

Table 1.1   

Jumlah Pelanggan AJBS Periode Agustus 2017 – Juli 2018 

 

NO BULAN JUMLAH 

1 Agustus 2017 5987 

2 September 2017 5618 

3 Oktober 2017 5941 

4 November  2017 6022 

5 Desember 2017 5925 

6 Januari 2018 5147 

7 Februari 2018 5774 

8 Maret 2018 5918 

9 April 2018 5708 

10 Mei 2018 5674 

11 Juni 2018 5867 

12 Juli 2018 5725 

 

Sumber :Bagian CRO,  AJBS Home Centre Semarng 2017 - 2018 



 

 

        Bila dilihat dalam bentuk grafik terlihat bahwa jumlah pelanggan di 

AJBS HOME CENTER Semarang selalu mengalami perubahan naik turun 

dari bulan ke bulan. Berikut Bentuk grafiknya jumlah pelanggan AJBS 

HOME CENTER Semarang tahun 2017-2018. 

Gambar 1.1 

Grafik jumlah Pelanggan AJBS Semarang tahun 2017-2018 

 

Sumber : Bagian CRO,  AJBS HOME CENTER  Semarang 2017 – 2018 

 

         Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa Jumlah 

pelanggan pada bulan September sebesar 5618 menjadi 5941 di bulan 

Oktober dan 6022 di bulan November, yaitu mengalami kenaikan sebesar 

323 pelanggan di bulan Oktober dan 404 pelanggan di bulan November. 

pada bulan Januari mengalami penurunan sebesar 778 pelanggan yaitu di 

bulan Desember jumlah konsumen sebesar 5925 menjadi 5147 dibulan 

Januari. Hal ini harus diperhatikan perusahaan dengan menganalisis 

4600

4800

5000

5200

5400

5600

5800

6000

6200

Tahun 2017-2018 



 

 

keluhan keluhan pelanggan seperti misalnya pelayanan yang kurang 

memuaskan, jadwal pengiriman yang terlalu lama dll. 

        Pelanggan akan lebih memilih tempat berbelanja yang 

mengutamakan kualitas pelayanan dengan pertimbangann kepuasan 

pelayanan  yang di berikan perusahaan terhadap  pelanggan dan juga 

pertimbangan harga yang lebih murah. Menyadari pentingnya kualitas 

pelayanan, dan harga  dalam menciptakan loyalitas pelanggan yang 

berdampak pada pendapatan dan kelangsungan perusahaan,   peneliti 

tertarik untuk mengangkat kondisi tersebut di atas dalam suatu penelitian 

dengan judul “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN  DAN  HARGA 

TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN  DI AJBS HOME CENTRE  

SEMARANG”.  

  

1.2 Rumusan masalah  

Berdasarkan identifikasi permasalahan maka dapat di rumuskan  

permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruhkualitas pelayanan  terhadap loyalitas pelanggan  di 

AJBSSemarang ? 

2. Apakah ada pengaruh harga terhadap loytalitas pelanggan di AJBS 

Semarang ? 

3. Apakah ada pengaruh kualitas pelayanan dan harga secara simultan 

terhadap loyalitas pelanggan di  AJBS semarang. 

 



 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

Sesuai dengan  pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka : 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan  

terhadap loyalitas pelanggan di  AJBS Semarang.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh  harga terhadap loyalitas 

pelanggan di AJBS  Semarang.  

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan 

harga terhadap loyalitas pelanggan pada AJBS. 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

1.3.2.1 Bagi penulis  

       Bagi Penulis atau Peneliti Penulisan dan penelitian ini dapat di 

jadikan salah satu sumbangan yang cukup penting terhadap ilmu dan 

pengetahuan yang selama ini telah di dapat di bangku kuliah.  

 1.3.2.2  Bagi perusahaan 

           Bagi Pemilik atau Pengusaha  Pada Umumnya. Dapat dijadikan 

salah satu pertimbangan dan bahan acuan tentang bagaimana faktor-faktor 

tertentu mempengaruhi pengambilan keputusan berbelanja konsumen dan 

dapat memberikan masukan tentang strategi pemasaran swalayan atau 

supermarket yang efektif.  

 

 

 



 

 

 1.3.2.3 Bagi lembga pendidikn 

          Bagi Lembaga Pendidikan Sebagai suatu hasil kerja dan sebuah 

karya yang dapat dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi 

mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan dibidang yang 

sama.  

1.4 Sistematika penulisan 

        Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 

dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi 

mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. 

 Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan.  

BABII TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua membahas tentang tinjauan pustaka dan pengembangan model yang 

diawali landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ketiga menguraikan tentang metode penilitian yang membahas variabel 

penilitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data 

metode pengumpulan data, metode analisis, serta tahapan pelaksanaaan kegiatan 

penelitian. 

 



 

 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menyajikan seluruh diskripsi penelitian, analisis serta hasil 

dari pengolahan data. 

BAB V SARAN DAN PENUTUP 

Bab ini akan menyajikan  mengenai kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik 

dari pembahasan dan  hipotesis  yang  telah  di uji. Bab ini pun  akan  

memberikan  saran- saran  mengenai  solusi dari permasalahan  yang  ada. 

 


