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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Era globalisasi yang semakin luas, memberikan dampak besar bagi 

perkembangan dunia bisnis. Pasar semakin luas dan persaingan semakin kuat serta 

sulit diprediksi. Persaingan yang semakin ketat menuntut setiap perusahaan untuk 

dapat memberikan layanan yang dapat memuaskan konsumennya, terutama jika 

industri atau bidang kerja tersebut menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan 

masalah pelayanan.  Pelayanan produk dan jasa seperti toko komputer 

memerlukan layanan yang baik. 

Komputer bukan lagi hal yang langka, melainkan kebutuhan bagi setiap 

orang, seperti pelajar, mahasiswa, pegawai serta masyarakat umum lainnya. 

Seperti yang terlihat gambar di bawah ini terdapat peningkatan jumlah pengguna 

komputer di daerah perkotaan di Indonesia pada tahun 2005 – 2011. 

 
Gambar 1.1  Persentase Pemilik Komputer Pada tahun 2005 – 2011 

Sumber :  Data Sekunder BPS, Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2013 
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Berdasarkan gambar 1.1. terlihat bahwa perkembangan komputer sangat 

pesat dengan jumlah pemilik komputer yang terus bertambah hingga mencapai 

20.54% dari jumlah penduduk di Indonesia di tahun 2011. Perkembangan 

penjualan komputer yang semakin marak beberapa tahun belakangan ini dapat 

terlihat secara kasat mata dari banyaknya dibuka toko-toko baru yang khusus 

menjual komputer di beberapa mall. Hal  inilah yang akhirnya menimbulkan 

persaingan yang semakin kompetitif sehingga menuntut para pemilik toko untuk 

terus merumuskan strategi untuk mendapatkan pelanggan yang loyal.  

Konsumen yang loyal merupakan aset yang tidak ternilai bagi perusahaan. 

Selain mendatangkan keuntungan dan biaya, pelanggan loyal dapat membawa 

terjadinya komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth ) yang positif, juga 

dapat memperluas pangsa pasar.  (Kotler 2009:252).  

Salah satu toko yang bergerak di bidang penjualan komputer adalah Mitra 

Sejati komputer yang telah berdiri sejak tahun 1998.dan bertempat di pasar 

Genteng Surabaya, Di  tahun 2007 Toko Mitra Sejati berpindah ke Hi-Tech Mall 

Surabaya. Banyak pesaing bagi Mitra Sejati di Hi Tech Mall sebanyak 403 tenant 

yang sama-sama menjual komputer. Oleh karena itu, dalam memberikan 

pelayanan kepada konsumen, Mitra Sejati selalu berusaha memberikan pelayanan 

jasa yang terbaik untuk memuaskan pelanggan, contoh aplikasinya yaitu 

memberikan sambutan kepada konsumen yang datang dan menanyakan apa yang 

dibutuhkan. Selain itu, saat memberikan pelayanan, para karyawan  berusaha 

melakukan komunikasi dengan konsumen dengan cara menelepon konsumen bila 

ada barang baru.  
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Hasil survey awal yang dilakukan oleh penulis bahwa masalah yang terjadi 

dalam perusahaan adalah ketidakpuasan akan janji penyelesaian service komputer 

dikarenakan saat bersamaan banyak konsumen yang melakukan service. Hal ini 

menunjukkan akan janji-janji yang ada tidak ditepati bahkan ada kesan lambat 

dalam melayani, hal ini membuat kepuasan konsumen terganggu. Demikian 

halnya akan keluhan kurangnya kedisplinan karyawan  atau karyawan yang 

kurang tanggap akan kebutuhan konsumen yang menjadi keluhan di Mitra Sejati 

yang membuat kualitas layanan pun terganggu. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan, Aryani (2010) bahwa terciptanya ketidakpuasan dan buruknya 

kualitas layanan akan berdampak pada loyalitas konsumen.   

Dari hasil survey awal tersebut juga telah diketahui adanya ketidakpuasan 

pada konsumen yang telah mempercayakan jasa komputer pada mitra sejati dalam 

rentan waktu yang lama. Konsumen merasa kecewa akan layanan yang didapat, 

dan hal ini dapat memperburuk citra mitra sejati yang terbiasa tepat waktu 

menjadi negative dan membuat konsumen tidak loyal.  Hal ini sesuai dengan teori 

dari Tjiptono (2011;504) bahwa pembentuk loyalitas juga dipengaruhi oleh citra 

toko. Adanya berbagai ketidakpuasan ini menjadi salah satu penyebab penjualan 

pada mitra sejati mengalami penjualan yang fluktuatif, seperti halnya terlihat pada 

gambar 1.2 berikut ini 
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 Gambar 1.2. 

 Omzet Penjualan Mitra Sejati 

  

Pada gambar 1.2 terlihat Mitra Sejati mengalami penurunan penjualan  

yang berfluktuatif pada  bulan Januari ke bulan desember 2013. Perlu adanya 

upaya peningkatan ini hingga menciptakan konsumen yang loyal. Menurut 

Tjiptono (2009:36),  loyalitas konsumen itu timbul karena kepuasaan.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka timbul keinginan 

untuk meneliti “Pengaruh Kepuasan konsumen, Citra Merek, dan Kualitas 

Layanan Terhadap Loyalitas Konsumen di Mitra Sejati Surabaya”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, perusahaan akan lebih sulit mempertahankan 

pelanggan yang loyal dibanding mendapat pelanggan baru, karena ketatnya  

persaingan antara satu toko komputer terhadap toko komputer yang lainnya. 

Dengan demikian pelanggan yang loyal sangatlah penting dalam kegiatan 
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pemasaran suatu produk atau jasa, sehingga loyalitas pelanggan merupakan 

sesuatu hal yang selalu diusahakan perusahaan.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi masalah penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kepuasan konsumen, citra merek, dan kualitas layanan 

berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas konsumen Mitra Sejati di 

Surabaya? 

2. Apakah terdapat pengaruh kepuasan konsumen secara parsial terhadap 

loyalitas konsumen Mitra Sejati di Surabaya ? 

3. Apakah terdapat pengaruh citra merek secara parsial terhadap loyalitas 

konsumen Mitra Sejati di Surabaya? 

4. Apakah terdapat pengaruh kualitas layanan secara parsial terhadap 

loyalitas konsumen Mitra Sejati di Surabaya 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepuasan konsumen, citra 

merek, dan kualitas layanan secara simultan terhadap loyalitas konsumen  

Mitra Sejati di Surabaya 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepuasan konsumen secara 

parsial terhadap loyalitas konsumen  Mitra Sejati di Surabaya 



6 

 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh citra merek secara parsial 

terhadap loyalitas konsumen  Mitra Sejati di Surabaya 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kualitas layanan secara 

parsial terhadap loyalitas konsumen  Mitra Sejati di Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan akademis 

bagi beberapa pihak diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi bagi yang ingin 

melakukan penelitian yang sama atau melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai pengaruh kepuasan konsumen, kualitas layanan dan citra merek  

terhadap loyalitas  konsumen. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil yang didapat diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi atau masukan bagi Mitra Sejati khususnya mengenai kepuasan 

konsumen, kualitas layanan ,citra merek dan loyalitas  konsumen. 

 


