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ABSTRAK 

Persaingan bisnis retail yang semakin meningkat menuntut para pebisnis untuk menciptakan keunggulan kompetitif 
agar dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Salah satu bisnis retail yang sedang marak di Indonesia yaitu 
Carrefour. Carrefour memiliki pelanggan yang sangat loyal dibandingkan dengan hypermarket yang lain. Namun, 
Carrefour tentu harus mempertahankan atau meningkatkan performance agar dapat mewujudkan customer loyalty. 
Customer satisfaction berkaitan dengan customer loyalty. Untuk meningkatkan customer satisfaction, Carrefour 
berupaya untuk dapat meningkatkan service quality. Tujuan penelitian yaitu untuk menguji dan menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi service quality terhadap customer satisfaction yang berdampak pada customer 
loyalty dalam memilih hypermarket. Objek penelitian yaitu pelanggan Carrefour kota besar di Indonesia. Metode 
penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel data 
dilakukan dengan menggunakan accidental sampling yang termasuk dalam nonprobability sampling. Data jawaban 
responden yang merupakan hasil dari penyebaran kuesioner kepada pelanggan Carrefour, diolah dan dianalisis 
menggunakan metode analisis data yaitu SEM (Structural Equation Modeling) berbasis PLS (Partial Least Square). 
Hasil penelitian yang diperoleh yaitu variabel service quality berpengaruh terhadap customer satisfaction dan 
customer loyalty.  
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1. PENDAHULUAN 
Industri retail merupakan bidang usaha yang sedang berkembang di masyarakat Indonesia 
sehingga membutuhkan kemampuan untuk dapat bersaing dengan sesama industri retail baik 
lokal maupun asing. Menurut Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo), pertumbuhan 
bisnis retail sejalan dengan perbaikan perekonomian Indonesia pada tahun 2016 yang 
berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Kehadiran industri retail pada 
dasarnya memanfaatkan pola belanja masyarakat di kawasan perkotaan dimana lebih memilih 
berbelanja di pusat perbelanjaan modern dibandingkan berdesak-desakan di dalam pasar 
tradisional yang kebanyakan tidak tertata rapi. Hal ini tentu semakin memacu para pemain dalam 
bisnis retail untuk membenahi segala aspek agar dapat terus mengembangkan bisnisnya.  

Sebagaimana struktur dinamis dan persaingan yang ketat di pasar retail yang makin meningkat, 
maka para pengecer supermarket menggunakan strategi terfokus untuk mendapatkan pelanggan 
yang setia (Okumus dan Temizler, 2006). Setiap industri retail tentu membutuhkan strategi 
untuk menjaga kualitas produk atau layanan dalam memenuhi permintaan konsumen yang 
beragam untuk menjaga loyalitas konsumen. Hal tersebut merupakan masalah penting yang 
dihadapi oleh manajemen bisnis retail saat ini. Bisnis retail tidak sesederhana menampilkan 
barang di toko untuk memenuhi kebutuhan konsumen.  

Carrefour merupakan hypermarket yang berasal dari Perancis yang bergerak dalam bidang 
dagang. Dengan adanya persaingan yang semakin marak, banyak faktor-faktor yang dapat 
memicu pelanggan untuk berpindah dari satu toko retail ke toko retail yang lain. Saat ini 
Carrefour telah memiliki 89 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Seiring dengan 
pertumbuhan ekonomi di beberapa kota, Carrefour terus berupaya untuk menambah outletnya. 

Pada era globalisasi, banyak perusahaan retail yang memahami bahwa customer loyalty 
merupakan hal yang tidak terelakkan lagi bagi perusahaan, tidak terkecuali Carrefour. Carrefour 
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