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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Gelombang pertumbuhan ritel saat ini di Indonesia dari tahun ke tahun 

semakin meningkat. Bahkan di kawasan Asia Pasifik pertumbuhan sektor ritel di 

Indonesia sangat cepat. Laporan Global Retail Development Index bahkan 

menunjukkan peringkat Indonesia melonjak ke posisi lima tahun ini dengan nilai 

penjualan mencapai US$ 324 miliar1. 

Tabel 1.1 

Global Retail Development Index Report 2016 

2016 

rank 

Country Market 

size 

(25%) 

Country 

risk 

(25%) 

Market 

saturation 

(25%) 

Time 

pressure 

(25%) 

GRDI 

score 

Population 

(million) 

GDP 

per 

capita, 

PPP 

National 

retail 

sales 

($ 

billion) 

1 China 100.0 61.2 36.2 92.5 72.5 1,372 14,190 3,046 

2 India 53.7 54.3 75.8 100.0 71.0 1,314 6,209 1,009 

3 Malaysia 81.2 83.4 23.5 50.4 59.6 31 26,141 93 

4 Kazakhstan 56.4 37.3 61.9 70.2 56.5 18 24,346 48 

5 Indonesia 64.3 38.9 50.2 68.9 55.6 256 11,112 324 

6 Turkey 85.9 46.4 31.9 53.1 54.3 78 20,277 241 

7 UAE 95.2 100.0 1.3 18.0 53.6 10 66,997 69 

8 Saudi Arabia 91.2 64.9 21.3 31.5 52.2 32 53,565 109 

9 Peru 47.3 52.8 50.4 57.2 51.9 31 12,077 70 

10 Azerbaijan 33.9 30.8 80.9 59.3 51.2 10 18,512 17 

Sumber: AT Kearney, 2016 

Posisi ini merupakan ranking tertinggi yang pernah diraih Indonesia sejak 

laporan Global Retail Development Index (GRDI) dirilis pertama kali pada 2001. 

Sebelumnya, Indonesia selalu berada diluar sepuluh besar. Hal tersebut dikarenakan 

                                                           
       1 Annisa Margrit, “Ritel Indonesia Tumbuh, Angka Penjualan Capai US$ 324 miliar”, 

(http://industri.bisnis.com/read/20160606/100/555024/ritel-indonesia-tumbuh-angka-penjualan-

capai-us324-milyar-), Diakses pada tanggal 8 Januari 2017. 

http://industri.bisnis.com/read/20160606/100/555024/ritel-indonesia-tumbuh-angka-penjualan-capai-us324-milyar-
http://industri.bisnis.com/read/20160606/100/555024/ritel-indonesia-tumbuh-angka-penjualan-capai-us324-milyar-
http://rri.co.id/post/berita/81264/ekonomi/pertumbuhan_retail_di_indonesia_tertinggi_di_asia.html)
http://rri.co.id/post/berita/81264/ekonomi/pertumbuhan_retail_di_indonesia_tertinggi_di_asia.html)
http://rri.co.id/post/berita/81264/ekonomi/pertumbuhan_retail_di_indonesia_tertinggi_di_asia.html)
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jumlah penduduk Indonesia yang besar dan terus bertumbuhnya kelas menengah 

yang menjadi faktor penarik investor.  

 Gambar 1.1 

Indeks Riil Penjualan Eceran di Indonesia 2014-2016 

 
Sumber: Bank Indonesia dan BPS

2
, 2016 

Survei Penjualan Eceran Desember 2016 bahkan mengindikasikan bahwa 

secara tahunan pertumbuhan penjualan eceran meningkat. Hal tersebut tercermin 

dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Desember 2016 sebesar 218.0 atau tumbuh 10.5% 

(yoy). Pertumbuhan tersebut juga ditandai dengan banyaknya bisnis ritel modern 

asing yang bermunculan untuk melakukan investasi terutama dalam skala besar 

salah satunya industri ritel seperti hypermarket dan department store.  

Beberapa contohnya adalah Lotte dari Korea Selatan, Lulu Hypermarket 

dari Saudi Arabia, Aeon dari Jepang, Circle-K dan 7-Eleven dari Texas, Amerika, 

dan lain sebagainya. 

                                                           
       2 Bank Indonesia, “Survei Penjualan Eceran”, 

(http://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/penjualan-eceran). Diakses pada tanggal 18 Feb 2017. 

http://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/penjualan-eceran
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Hal ini membuktikan bahwa pasar Indonesia cukup menarik bagi para 

investor baik lokal maupun asing. Akibatnya persaingan yang semakin ketat 

meramaikan sektor ritel di Indonesia. Kondisi ini menuntut setiap perusahaan untuk 

bisa bersaing dalam menjaring pembeli dan pelanggan sebanyak mungkin, 

perusahaan atau gerai ritel setidaknya harus dapat memberikan service quality 

(kualitas pelayanan) yang terbaik. 

Strategi dan keputusan retailer terhadap jenis-jenis produk (product 

assortment), pengadaan produk (product procurement), layanan, harga, promosi, 

tempat (lokasi), dan store atmosphere menjadi penting dikelola dengan baik karena 

faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pasar sasaran (target market) dalam 

pemilihan toko (store preference)3. 

Menurut Gilbert et al4, kualitas pelayanan mendorong pelanggan untuk 

berkomitmen kepada produk dan layanan suatu perusahaan sehingga berdampak 

kepada peningkatan market share suatu produk. Kualitas pelayanan sangat krusial 

dalam mempertahankan pelanggan dalam waktu yang lama. Selain itu, perusahaan 

yang memiliki pelayanan yang superior akan dapat memaksimalkan performa 

keuangan perusahaan. 

Pengelolaan store atmosphere atau suasana toko dengan baik juga dapat 

dijadikan senjata yang ampuh untuk menarik pelanggan karena store atmosphere 

                                                           
      3 Elistia, Pengaruh Citra Toko, Private brand, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan 

Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan Supermarket, Tesis, Universitas Indonusa Esa Unggul, 2008, 

p.1 

       4Aryani dan Rosinta, Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan dalam 

Membentuk Loyalitas Pelanggan, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei—Agus 2010, hlm. 

114-126. ISSN 0854-3844. Volume 17, Nomor 2, 2010, p.115 
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berhubungan dengan bagaimana para manager dapat memanipulasi desain 

bangunan, ruang interior, tata ruang lorong-lorong, tekstur karpet dan dinding, bau, 

warna, bentuk, dan suara yang dialami para pelanggan yang semuanya bertujuan 

untuk mencapai pengaruh tertentu. Bahkan susunan barang-barang, jenis pameran 

atau pertunjukan, dan pose para boneka ikon dapat mempengaruhi persepsi 

konsumen atas suasana toko, Mowen & Minor5. Dengan demikian service quality 

dan store atmosphere merupakan bagian penting dari strategi pemasaran ritel yang 

mempunyai peran sangat penting dalam mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Salah satu gerai ritel yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari 

serta bahan pangan organik adalah Farmers Market yang merupakan merek 

supermarket yang berada dibawah payung perseroan PT Supra Boga Lestari. Selain 

Farmers Market, unit bisnis yang dimiliki oleh perseroan ini adalah Ranch Market. 

Farmers Market dan Ranch Market memiliki segmen pasar yang berbeda, Ranch 

Market untuk kalangan kelas menengah keatas dan Farmers Market untuk kalangan 

kelas menengah. Namun aktivitas kedua unit bisnis ini sama-sama menjual produk 

eceran lokal dan impor. 

Dengan membuka gerai dibeberapa daerah di kota besar, Farmers Market 

berupaya untuk menunjukkan eksistensinya dengan bersaing secara kompetitif dan 

selalu berusaha untuk dapat menciptakan keunggulan dari ritel sejenis lainnya. 

Gerai modern yang menjual barang kebutuhan sehari-hari baik produk lokal 

maupun impor ini juga berusaha untuk selalu meningkatkan kepuasan konsumen 

                                                           
       5 Theresia Esti, Pengaruh Store Atmosphere, Lokasi Toko, dan Keragaman Produk terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Mirota Kampus, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, p.26 
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dari waktu ke waktu  melalui strategi yang mampu mempertahankan eksistensi serta 

menunjang usahanya. 

Untuk kegiatan promosi, Farmers Market memiliki website khusus yaitu 

http://www.farmersmarket.co.id yang menyediakan beragam informasi mengenai 

katalog belanja dan tawaran promosi mingguan dan bulanan, serta tips dan trik 

resep masakan. Salah satu keunikan yang dimiliki Farmers Market dibanding 

dengan retailer lain adalah Farmers menyediakan kursus memasak (cooking class), 

dan fun kids event yang diadakan rutin setiap bulan6. 

Selain gencar melakukan promosi, kunci untuk menciptakan dan 

mempertahankan pelanggan adalah dengan menciptakan kepuasan konsumen 

(satisfaction), dimana kepuasan yang didapatkan oleh pelanggan setidaknya akan 

sangat berpengaruh terhadap intensitas pembelian di masa yang akan datang. 

Berdasarkan variabel-variabel yang ingin peneliti ambil, terdapat beberapa 

isu permasalahan pada gerai ritel Farmers Market. Dari hasil interview dan 

observasi serta perolehan data, isu tersebut meliputi kualitas pelayanan yang kurang 

menyenangkan dalam berbelanja yang pernah disampaikan beberapa konsumen 

kepada customer service Farmers Market dan diulas di beberapa media surat 

pembaca, diantaranya ketika itu seorang konsumen yang ingin berbelanja dengan 

jumlah yang tidak banyak dipaksa oleh security untuk menitipkan tasnya, tidak 

hanya sekadar menyarankan tetapi security tersebut memaksa didepan umum dan 

                                                           
       6 Farmers 99 Market, “Kursus Memasak, BBQ dan Fun Kids Event”, 

(http://www.farmersmarket.co.id/cooking-class). Diakses pada tanggal 22 April 2017. 

http://www.farmersmarket.co.id/
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secara tidak langsung telah mempermalukan calon pembeli tersebut7. Hal yang 

lebih disayangkan pernah terjadi pada pelanggan yang membeli roti yang sudah 

berjamur8. Kemudian seorang pelanggan pernah mengeluhkan bahwa ia terlalu 

sering mendapati uang kembalian yang dipotong karena pembulatan keatas9. 

Selain itu untuk mengembangkan tata ruang toko yang bagus dan 

memberikan kenyamanan yang maksimal dalam berbelanja, gerai seharusnya 

memperhatikan dengan jeli tata letak dari produk-produk yang dijualnya. 

Berdasarkan pengalaman konsumen yang juga telah dikonfirmasi oleh pihak 

customer service bahwa terdapat beberapa pengaduan dari konsumen yang merasa 

tidak nyaman karena pencahayaan yang kurang didalam gerai dan rak yang tidak 

selalu terlihat penuh dan beberapa penempatan yang acak sehingga membuat 

konsumen tidak leluasa memilih produk dengan mudah, hal itu dikarenakan sering 

terjadi kekurangan stok akibat dari inefisiensi manajemen inventori10.  

Memberikan kepuasan berbelanja bagi seluruh pelanggan sudah seharusnya 

dilakukan oleh sebuah gerai swalayan, karena dengan itu kemungkinan besar 

pelanggan akan menjadi loyal untuk terus berbelanja. Namun kenyataannya hal 

tersebut masih sulit diwujudkan Farmers Market, karena masih ada beberapa 

                                                           
        7 Lilia Wati, Farmers Market 99 Indonesia Page Review, 

(https://www.facebook.com/pg/farmersmarketindonesia/reviews/?ref=page_internal), Diakses 

pada 18 Januari 2017. 

       8 Viona, Roti Gandum Country Style Berjamur, 

(http://www.suarapembaca.net/report/reader/2000444/roti-gandum-country-style-berjamur), 

Diakses pada 18 Januari 2017. 

       9 Siti Halijah, Pemotongan Kembalian di Farmers Market MKG, 

(http://www.suratpembaca.web.id/detail/12794/Pemotongan+Kembalian+Di+Farmers+Market+M

KG), Diakses pada 18 Januari 2017. 

      10 SWA Online, Mahalnya Ketersediaan dan Kesegaran Produk, (http://swa.co.id/swa/listed-

articles/mahalnya-ketersediaan-dan-kesegaran-produk), Diakses pada 22 Februari 2017. 

https://www.facebook.com/pg/farmersmarketindonesia/reviews/?ref=page_internal
http://www.suarapembaca.net/report/reader/2000444/roti-gandum-country-style-berjamur
http://www.suratpembaca.web.id/detail/12794/Pemotongan+Kembalian+Di+Farmers+Market+MKG
http://www.suratpembaca.web.id/detail/12794/Pemotongan+Kembalian+Di+Farmers+Market+MKG
http://swa.co.id/swa/listed-articles/mahalnya-ketersediaan-dan-kesegaran-produk
http://swa.co.id/swa/listed-articles/mahalnya-ketersediaan-dan-kesegaran-produk
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pelanggan yang merasa kecewa pada pelayanan Farmers salah satunya pengaduan 

dari pelanggan yang mendapati belanja dengan selisih lebih bayar yang cukup 

besar. Dikarenakan ada item yang sebenarnya tidak dibeli tetapi tercantum di struk 

belanja, yaitu Mangga Lily sebanyak 1 Box dengan harga Rp 229.900,-. Ketika 

pelanggan tersebut melakukan komplain dan mengkonfirmasi Farmers Market, 

ternyata terjadi double scan pada barcode di plastik buah yang sebelumnya dibeli 

oleh pelanggan tersebut. Namun yang membuat pelanggan tersebut kecewa adalah 

pihak customer service tidak menindaklanjuti keluhan dan tidak mau memberi 

kompensasi kepada pelanggan yang sudah dirugikan karena kejadian dan kelalaian 

pegawai Farmers Market11.  

Pengalaman yang kurang menyenangkan yang terjadi pada pelanggan 

tersebut setidaknya dapat menjadi feedback yang buruk pula bagi Farmers ketika 

pelanggan memutuskan untuk tidak lagi berbelanja dan mengadukan serta 

menyebarluaskan pengalamannya melalui media. Seperti halnya seorang pelanggan 

yang menulis ulasan komentar pada fan page Facebook Farmers Market bahwa ia 

bersumpah tidak akan berbelanja kembali di Farmers dikarenakan pengalaman 

pelayanan yang ia rasa tidak beretika12.  

Hal itu merupakan efek yang bertolakbelakang dengan yang diharapkan 

perusahaan dimana pelanggan akan dengan mudah menyebarkan dan dengan 

                                                           
       11 Florina Andriozanti, (https://www.instagram.com/p/908owqxyRp/), Diakses pada 22 

Februari 2017. 

       12 Rosdiana Napitupulu, Farmers 99 Market Indonesia Page Review, 

(https://www.facebook.com/pg/farmersmarketindonesia/reviews/?ref=page_internal), Diakses 

pada 18 Januari 2017. 

https://www.instagram.com/p/908owqxyRp/
https://www.instagram.com/p/908owqxyRp/
https://www.facebook.com/pg/farmersmarketindonesia/reviews/?ref=page_internal
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mudah diakses oleh orang lain atau calon pembeli yang akan menurunkan citra 

dimata pelanggan dan calon pembeli.  

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti melakukan pra survei melalui 4 

aspek diantaranya service quality, store atmosphere, consumer satisfaction dan 

customer loyalty dengan responden sebanyak 50 orang. Hasil pra survei dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 1.2 

Hasil Pra Survei 

Service quality, Store atmosphere, Consumer Satisfaction, dan Customer Loyalty 

 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2017 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa rata-rata responden 

hanya memberi nilai 2,32 dari skala 1-5 pada kategori service quality (kepuasan 

konsumen) yang ditinjau dari beberapa indikator seperti kualitas interaksi, kualitas 

lingkungan, kebijakan peritel, dan kualitas hasil. Nilai tersebut mengindikasikan 

bahwa kualitas pelayanan yang diberikan Farmers Market Grand Metropolitan 

masih tergolong rendah. 

2.32

2.68
2.54 2.44

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Kualitas Pelayanan Store Atmosphere Kepuasan Loyalitas

Rata- rata  Skor
(Skala 1-5)
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Pada kategori store atmosphere nilai rata-rata skor yang diberikan 

responden hanya 2.68 dari skala 1-5 yang mengindikasikan bahwa store 

atmosphere atau suasana toko yang ada pada Farmers Market juga masih tergolong 

rendah. Pengukuran kategori ditinjau dari beberapa aspek yaitu eksterior, general 

interior, store layout dan POP display. Dari pra survei tersebut dapat disimpulkan 

bahwa store atmosphere di Farmers Market Grand Metropolitan masih belum 

maksimal dalam mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

Kategori consumer satisfaction yang ditinjau dari aspek harapan, kinerja, 

perbandingan dan hasil dari perbandingan mendapat skor yang cukup rendah yaitu 

2.54 dari skala 1-5. Hal yang sama juga terjadi pada kategori loyalitas pelanggan 

yang ditinjau dari beberapa aspek seperti pembelian ulang yang dilakukan 

konsumen, konsumen yang mereferensikan kepada orang lain dan konsumen yang 

tidak dapat dipengaruhi oleh pesaing untuk pindah, dimana skor yang dihasilkan 

hanya 2.44 dari skala 1-5. Hasil pra survei kepuasan dan loyalitas pelanggan 

Farmers Market Grand Metropolitan terbilang cukup rendah. 

Berikut ini disajikan tabel yang merangkum beberapa literatur dan studi 

mengenai kepuasan dan loyalitas pelanggan dalam berbelanja di gerai ritel dan 

grocery shopping: 
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Tabel 1.2  

Studi tentang Ritel dan Grocery Shopping 

No Judul Nama Peneliti Tahun Variabel Bebas 
Variabel 

Terikat 
Hasil 

1 Pengaruh Kualitas 

Pelayanan 

terhadap 

Kepuasan dan 

Loyalitas 

Pelanggan 

Hardy’s Negara 

I Made Satya 

Graha & 

Made 

Wardana 

2016  Kualitas 

Pelayanan 

 

Kepuasan 

Konsumen 

Loyalitas 

Pelanggan 

(+) 

 

 

(+) 

2 Effect of Service 

quality on 

Customer Loyalty 

– A Case of 

Taiwanese 

Watson’s Personal 

Care 

Yu-Je Lee & 

Peng Hsiang 

Kao 

2015 Service quality 

 

Customer 

Satisfaction 

 

Customer 

Loyaltty 

 

 

 

 

(+) 

 

 

(+) 

3 Store Quality, 

Customer’s 

Satisfaction and 

Loyalty: A Study 

on Retail Formats 

in India 

Pankaj 

Kumar 

2016 Dimensions of 

store quality 

 

Dimensions of 

store quality 

Customer 

satisfaction 

 

Customer 

Loyalty 

(+) 

 

 

(+) 

 

4 Exploring Factors 

Infuencing 

Customer Loyalty: 

An Empirical 

Study on 

Malaysian 

Hypermarkets 

Perspective 

M Khalilur 

Rahman & 

Abdul Jalil 

2014 Service quality 

 

Product Quality 

 

Price Strategy 

Customer 

Loyalty 

(+) 

 

 

(+) 

 

 

(+) 

5 A Study on the 

Influence of Store 

Level Services on 

Store Loyalty of 

Shoppers in 

Organized Retail 

Stores 

Jatin Pandey 

& Arthi Darla 

2012 Value Services  

 

Store 

atmosphere 

 

Convenience 

 

Employee 

Services 

 

Merchandising 

Customer 

Loyalty 

(+) 

 

(+) 

 

 

(+) 

 

(+) 

 

 

(+) 

6 Analisa Pengaruh 

Kualitas Layanan, 

Brand Image, dan 

Atmosfer terhadap 

Loyalitas 

David 

Harianto & 

Hartono 

Subagio 

2013  Kualitas 

Pelayanan 

 

Brand Image 

Atmosphere 

Loyalitas 

Pelanggan 

(+) 

 

 

(+) 

(+) 



11 

 

Konsumen dengan 

Kepuasan 

Konsumen sebagai 

Variabel 

Intervening 

 

Kepuasan 

Konsumen 

 

(+) 

7 Study of Store 

Image Attributes 

Effect on 

Customer 

Satisfaction 

Among Malaysian 

Customers 

Anahita 

Naderian 

2012  Personnel 

 

Price 

 

Atmosphere 

 

Merchandising 

Consumer 

Satisfaction 

(+) 

 

(+) 

 

(+) 

 

(+) 

8 Kualitas 

Pelayanan, Store 

atmosphere, 

Private Brand 

terhadap 

Kepuasan dan 

Loyalitas 

Pelanggan 

Hypermart Puri 

Jakarta 

Euis Heryati 2015 Kualitas 

Pelayanan 

 

Store 

atmosphere 

 

Private Brand 

 

Kepuasan 

Pelanggan 

Loyalitas 

Pelanggan 

(+) 

 

 

(+) 

 

 

(+) 

 

(+) 

9 Influence of Store 

Satisfaction, 

Merchandise 

Quality, and 

Service quality on 

Store Loyalty 

Ramana, 

Reddy dan 

Azeem 

2011 Satisfaction 

 

Merchandise 

 

Service quality 

 

Loyalty 

 

Loyalty 

 

Loyalty 

(+) 

 

(+) 

 

(+) 

10 Pengaruh 

Atmosfer Gerai, 

Promosi 

Penjualan, dan 

Pelayanan Ritel 

terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan dan 

Dampaknya 

terhadap Loyalitas 

Pelanggan Ritel di 

Lotte Mart Kelapa 

Gading 

Lili Tim dan 

Dion Dewa 

Barata 

2017 Store 

atmosphere 

 

Pelayanan 

Kepuasan 

konsumen 

 

Loyalitas 

pelanggan 

(+) 

 

 

(+) 

Sumber: Data diolah peneliti, 2017 

Pada tabel diatas, peneliti menggunakan 10 penelitian yang dikaji dari jurnal 

tentang ritel dan grocery shopping untuk mengindentifikasi referensi yang 

mendukung dalam penentuan variabel penelitian. Dari tabel tersebut, terdapat 
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variabel bebas yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan.  

Berikut tabel penelitian mengenai jurnal yang dapat menunjukkan beberapa 

variabel yang dapat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan: 

Tabel 1.3 

Perbandingan Jurnal Tentang Ritel dan Grocery Shopping 

No 
Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Variabel 

S
er

vi
ce

 q
u

a
li

ty
 

P
ro

d
u

ct
 Q

u
a

li
ty

 

S
to

re
 a

tm
o

sp
h

er
e 

V
a

lu
e 

S
er

vi
ce

s 

E
m

p
lo

ye
e 

S
er

vi
ce

s 

P
ri

ce
 

M
er

ch
a

n
d

is
in

g
 

C
o

n
ve

n
ie

n
ce

 

B
ra

n
d

 I
m

a
g

e 

P
er

so
n

n
el

 

P
ri

va
te

 B
ra

n
d
 

1 Lee, Kao (2015) ✓           

2 Kumar (2016) ✓ ✓          

3 Graha, Wardana (2016) ✓           

4 Rahman, Jalil (2014) ✓ ✓    ✓      

5 Pandey, Darla (2012)   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓    

6 Harianto, Subagio (2013) ✓  ✓      ✓   

7 Naderian (2012)   ✓   ✓ ✓   ✓  

8 Heryati (2015) ✓  ✓        ✓

9 Ramana, Reddy, Azeem ✓  ✓    ✓     

10 Tim , Barata (2017) ✓  ✓         

Sumber: Data diolah peneliti, 2017 

Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa variabel bebas yang 

mempengaruhi loyalitas pelanggan (customer loyalty), yaitu: kualitas pelayanan 

(service quality), harga (price), suasana toko (store atmosphere), kualitas produk 

(product quality), citra toko (store image), lokasi (location), merchandise, 

pramuniaga (personnel), convenience, merchandise, brand image, dan private 

brand. 
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Setelah melakukan kajian maka penulis memilih kualitas pelayanan (service 

quality), suasana toko (store atmosphere), kepuasan konsumen (consumer 

satisfaction) dan loyalitas konsumen (customer loyalty) pada Farmers Market 

Grand Metropolitan Bekasi sebagai variabel seperti yang terdapat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 1.4 

Variabel Penelitian 

X1 Service quality (Kualitas Pelayanan) 

X2 Store atmosphere (Suasana Toko) 

Z Consumer Satisfaction (Kepuasan Konsumen) 

Y Customer Loyalty (Loyalitas Pelanggan) 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2017 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian dengan judul: Pengaruh Service quality dan Store atmosphere 

terhadap Customer Loyalty dan Consumer Satisfaction sebagai Variabel 

Mediasi (Survei Pada Pelanggan Farmers Market Grand Metropolitan 

Bekasi). 

1.2 Identifikasi Masalah 

1) Persaingan yang semakin meningkat antar retailer menunjukkan 

pentingnya perhatian para pelaku bisnis ritel untuk terus melakukan upaya-

upaya mempertahankan pelanggan agar pelanggan menjadi puas dan loyal. 

Maka dari itu para peritel harus memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan, yaitu melalui kualitas 

pelayanan dan store atmosphere. 
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2) Pada pra survei yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelanggan 

Farmers Market belum cukup puas dan loyal dalam berbelanja. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil pra survei bahwa nilai rata-rata responden kurang dari 

3 pada skala 1-5. 

3) Loyalitas pelanggan yang rendah dapat mengakibatkan pelanggan 

berpindah ke toko lain. Loyalitas pelanggan merupakan masalah yang 

penting dan krusial dalam usaha ritel. Konsumen cenderung tidak loyal 

karena rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan serta store atmosphere 

(suasana toko) yang kurang memadai dalam aktivitas berbelanja. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih fokus, maka diberikan batasan masalah sebagai 

berikut: 

1) Penelitian ini hanya dibatasi pada studi tentang objek customer loyalty dan 

consumer satisfaction pada gerai ritel Farmers Market. Dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi, yaitu:  service quality dan store atmosphere. 

2) Penelitian ini difokuskan terhadap konsumen Farmers Market Grand 

Metropolitan Bekasi. 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah yang diajukan penulis adalah sebagai berikut: 

1) Apakah service quality berpengaruh positif terhadap customer loyalty 

pada pelanggan Farmers Market Grand Metropolitan Bekasi? 
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2) Apakah store atmosphere berpengaruh positif terhadap customer loyalty 

pada pelanggan Farmers Market Grand Metropolitan Bekasi? 

3) Apakah consumer satisfaction berpengaruh positif terhadap customer 

loyalty pada pelanggan Farmers Market Grand Metropolitan Bekasi? 

4) Apakah service quality berpengaruh positif terhadap customer loyalty 

melalui consumer satisfaction sebagai variabel mediasi pada pelanggan 

Farmers Market Grand Metropolitan Bekasi? 

5) Apakah store atmosphere berpengaruh positif terhadap customer loyalty 

melalui consumer satisfaction sebagai variabel mediasi pada pelanggan 

Farmers Market Grand Metropolitan Bekasi? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1) Teoritis: 

Hasil penelitian ini diharap dapat memberi manfaat secara akademis 

kepada mahasiswa dan dosen serta pada para pelaku usaha (dunia 

praktisi). Bagi akademisi, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

gambaran teoritis hubungan pengaruh antara kualitas pelayanan (service 

quality) dan suasana toko (store atmosphere) dengan kepuasan konsumen 

(consumer satisfaction) dan loyalitas pelanggan (customer loyalty), serta 

sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut. 

2) Praktis: 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pelaku 

usaha dalam penyusunan strategi perusahaan yang dapat memberikan nilai 

atau pengalaman berbelanja lebih kepada konsumen. 
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