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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini baik dunia usaha maupun dunia teknologi sedang memasuki era 

baru yang dikenal sebagai era globalisasi. Perkembangan dunia usaha maupun 

dunia teknologi ini semakin kompleks yang ditandai dengan pertumbuhan 

penduduk yang semakin pesat, masalah-masalah sosial yang semakin kompleks 

dan krusial untuk diselesaikan yang ada di sekeliling kita dalam kehidupan kita 

sehari-hari, dan masih banyak lagi yang lainnya, seperti yang dikutip oleh Triyani 

(2006:1), dalam Marketing, Asri (1991).  

Hal ini disebabkan semakin banyaknya kepentingan-kepantingan individu atau 

pribadi dan kelompok yang bermain di dalamnya. Perkembangan dunia usaha dan 

dunia teknologi yang semakin pesat ini menciptakan persaingan yang semakin 

tajam di antara para pemainnya. Dengan adanya perkembangan seperti ini, lagi-

lagi pemerintah membuat kebijakan yang membuat semua masyarakat Indonesia 

terpana tanpa dapat mengucapkan sepatah kata apapun juga, yaitu kebijakan 

menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang pada akhirnya memukul 

semua sektor baik dari skala makro maupun skala mikro. Sektor yang paling 

terpukul dengan kebijakan ini adalah sektor perindustrian, sektor perdagangan, 

sektor pariwisata, dan sektor transportasi.  
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Hal ini secara tidak langsung amat mempengaruhi kondisi perekonomian 

Indonesia sehingga menuntut kalangan dunia usaha untuk melakukan efisiensi, 

efektivitas usaha, meningkatkan daya saing, dan kualitas dari produk-produk yang 

telah dihasilkannya. 

Pada era globalisasi sekarang ini kita menyadari bahwa perusahaan tidak 

semata-mata hanya menjual produknya ke pasaran tetapi ada hal-hal yang 

mengikuti di balik itu semua. Hal–hal yang dimaksud di atas adalah pelayanan 

purna jual (after sales service), kualitas pelayanan retail (retail service quality), 

kepuasan konsumen (consumer satisfaction), kesetiaan konsumen (consumer 

loyalty) terhadap suatu produk, kualitas produk (quality product), keamanan 

produk (safety product), merk (brand image) seperti yang dikutip oleh Yuliana 

(1992:2), dalam Manajemen Pemasaran Perspektif Asia, Tjiptono (2000). 

Meningkatnya persaingan dan perdagangan bebas, mengakibatkan setiap 

industri harus mempunyai daya saing sehingga menjadi kompetitif, dalam arti ini 

memiliki peluang untuk memenangkan perlombaan yang akan datang sehingga 

dapat mempertahankan keberadaannya di dunia usaha (Stoner dan Gilbert Jr, 

1996:332). 

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang dipadukan dengan penggunaan 

prinsip ekonomi, mendorong pertumbuhan industri semakin pesat. Dewasa ini 

hasil-hasil industri baik industri manufaktur, barang-barang konsumsi, barang-

barang produksi, maupun jasa semakin beraneka ragam.  
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Hal ini ditandai dengan pembeli potensial di pasaran yang semakin beraneka 

ragam yang memiliki daya beli yang tinggi terhadap suatu produk atau jasa 

(Kotler dan Amstrong, 2000:537). 

Adanya potensi pasar di dalam negeri yang cukup luas ini, dikarenakan jumlah 

penduduk Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini 

menyebabkan berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen pun 

semakin beraneka ragam seperti produk dan jasa yang bemutu baik. Semakin 

banyaknya produk dan jasa yang ditawarkan, mengakibatkan konsumen memiliki 

banyak pilihan dalam membeli produk dan jasa yang diinginkannya. Keadaan ini 

mendorong para produsen untuk berlomba memasarkan produk dan jasa yang 

dihasilkannya kepada konsumen dengan menawarkan suatu kualitas, harga, dan 

pelayanan (service quality) yang lebih baru dan lebih baik lagi daripada yang 

ditawarkan oleh para pesaingnya. Walaupun banyak perusahaan atau toko yang 

berhasil bertahan dalam persaingan ini, namun tidak sedikit pula perusahaan atau 

toko yang gagal sehingga harus menutup perusahaan atau toko mereka.  

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan atau toko 

dalam menjalankan strategi pemasaran yang mereka miliki adalah dengan cara 

bagaimana produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan cepat, tepat, dan 

efisien. Metode pemasaran seperti ini baru dapat berjalan jika didukung dengan 

service quality yang sangat baik dan terorganisir.  

Konsumen menginginkan produk yang diinginkannya dapat diperoleh dengan 

cepat, mudah, dan sesuai dengan keinginannya. Untuk itu diperlukan suatu sarana 
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untuk penyaluran produk dengan baik, seperti yang dikutip oleh Jenny(2003:2), 

dalam Marketing, Asri (1991). 

Sebuah perusahaan atau toko dapat dipandang sebagai sistem keseluruhan, 

begitu pula saluran yang digunakan oleh perusahaan atau toko dalam mencapai 

konsumen akhir (Dharmmesta, 1979:60). 

Dalam hal ini, keberhasilan perusahaan sering tergantung pada hasil kerja 

saluran distribusinya. Pelaksanaan saluran distribusi yang tepat akan sangat 

mendukung kelancaran usaha perusahaan atau toko tersebut. Hal ini menandakan 

bahwa saluran distribusi pun merupakan bagian terpenting yang ada dalam retail 

service quality. Pemasaran merupakan salah satu ujung tombak bagi kehidupan 

perusahaan atau toko. Pemasaran akan berlangsung dengan baik bila ditunjang 

oleh penerapan strategi pemasaran yang tepat dan didukung oleh tenaga 

pemasaran yang handal. Salah satu kegiatan pemasaran yang sangat penting 

adalah retail sevice quality. Retail service quality  menyangkut bagaimana toko 

atau perusahaan dapat memberikan pelayanan yang baik dan tepat mulai dari 

ketika konsumen akan membeli produk atau jasa yang perusahaan atau toko miliki 

sampai kepada konsumen menggunakan produk atau jasa yang dibelinya (after 

sales service) dengan cepat, tepat, dan tetap mengutamakan efektivitas dan 

efisiensi waktu dan biaya.  

Retailing includes all the activities involve in selling goods or services 

directly to final consumer for personal, non business use. (Kotler dan Amstrong, 

2001:535). 
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Artinya :  

 Posisi perdagangan eceran (retailing) merupakan suatu hal yang sangat 

strategis di dalam sistem marketing. Pihak-pihak yang menjual produk secara 

eceran sudah tentu berusaha mencapai laba. Dalam kasus retailing termasuk 

semua aktivitas yang melibatkan penjualan produk atau jasa secara langsung 

kepada konsumen akhir. 

Oleh karena itu agar perusahaan atau toko dapat bersaing di dalam suatu 

industri atau pasar, perusahaan atau toko harus mempunyai retailing service 

quality yang kuat. Dengan terpenuhinya kriteria di atas maka perusahaan dapat 

menjangkau konsumen kelas atas, menengah, dan bawah. Yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan penjualan. 

Berdasarkan permasalahan di atas inilah yang memotivasi penulis untuk 

meneliti lebih jauh dengan topik: “Pengaruh Retail Service Quality Terhadap 

Niat Beli Konsumen Pada Toko Beton Jaya, Bandung.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Untuk memperlancar proses pelayanan dan penjualan suatu produk, maka 

diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang baik, maka dari itu penulis 

mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Apakah aspek fisik (Physical Aspect) berpengaruh terhadap niat beli 

konsumen di toko Beton Jaya, Bandung? 

2. Apakah kehandalan (Reliability) berpengaruh terhadap niat beli konsumen 

di toko Beton Jaya, Bandung? 
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3. Apakah interaksi pribadi (Personal Interaction) berpengaruh terhadap niat 

beli konsumen di toko Beton Jaya, Bandung? 

4. Apakah pemecahan masalah (Problem Solving) berpengaruh terhadap niat 

beli konsumen di toko Beton Jaya, Bandung? 

5. Apakah kebijakan perusahaan (Policy) berpengaruh terhadap niat beli 

konsumen di toko Beton Jaya, Bandung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian penulis secara umum dari pembuatan skripsi ini 

mengenai masalah yang dikemukakan di atas: 

1. Untuk menganalisis apakah aspek fisik (Physical Aspect) berpengaruh 

terhadap niat beli konsumen di Toko Beton Jaya, Bandung. 

2. Untuk menganalisis apakah kehandalan (Reliability) berpengaruh terhadap 

niat beli konsumen di Toko Beton Jaya, Bandung. 

3. Untuk menganalisis apakah interaksi pribadi (Personal Interaction) 

berpengaruh terhadap niat beli konsumen di Toko Beton Jaya, Bandung. 

4. Untuk menganalisis apakah pemecahan masalah (Problem Solving) 

berpengaruh terhadap niat beli konsumen di Toko Beton Jaya, Bandung. 

5. Untuk menganalisis apakah kebijakan perusahaan (Policy) berpengaruh 

terhadap niat beli konsumen di Toko Beton Jaya, Bandung. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penulisan skripsi ini agar dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dan pemahaman baru serta gambaran mengenai pentingnya 

manajemen pemasaran pada umumnya dan manajemen retailing service quality 

pada khususnya dalam meningkatkan volume penjualan dan merangsang niat beli 

konsumen terhadap suatu produk atau jasa, yang berguna bagi pihak-pihak 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan atau toko 

a. Perusahaan atau toko yang bergerak di bidang penjualan dapat 

lebih profesional dalam menjalankan usahanya. 

b. Sebagai bahan informasi mengenai masalah-masalah yang dihadapi 

perusahaan atau toko. 

c. Diharapkan perusahaan atau toko tidak hanya mementingkan 

penjualan semata tapi lebih memperhatikan layanan purna jual 

(after sales sarvice) dan lingkungan sekitarnya. 

d. Diharapkan perusahaan atau toko lebih menyadari bahwa era 

globalisasi telah menuntut perusahaan atau toko untuk memenuhi 

keinginan konsumen agar dapat tetap eksis. 

2. Bagi penulis sendiri 

a. Agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang 

pemasaran. 

b. Untuk mengetahui bagaimana peranan penjualan dan pelayanan 

terhadap tingkat kepuasan dan niat beli konsumen. 
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c. Penulis berharap agar dapat memahami teori-teori yang diperoleh, 

yang nantinya akan berguna bagi penulis di kemudian hari. 

d. Agar dapat memperluas wawasan dan memperoleh gambaran 

secara jelas dan menyeluruh mengenai managing retailing service 

quality. 

3. Pembaca 

Penulis berharap agar skripsi ini dapat dimanfaatkan dalam menambah 

pengetahuan dan pemahaman baru bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang 

sekiranya berkepentingan dengan skripsi ini, khususnya di dalam dunaia 

pemasaran retailing service quality. 

 

1.5 Lingkup Penelitian 

Lingkup penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya membahas mengenai 

retailing service quality. Hal ini dikarenakan retailing service quality sangatlah 

penting di dalam dunia perdagangan sekarang ini, karena menyangkut hubungan 

antara perusahaan atau toko (produsen) dengan konsumen akhir (end-user).  

Lima dimensi pokok retailing service quality yang mempengaruhi niat beli 

konsumen yaitu: bukti fisik (physical aspect), kehandalan (reliability), interaksi 

pribadi (personal interaction), pemecahan masalah (problem solving), kebijakan 

perusahaan atau toko (policy). 
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1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Di sini peneliti melakukan penelitian secara sektoral, melihat Toko Beton Jaya 

secara langsung yang berlokasi di Jalan Terusan Pasir Koja No. 101, Bandung, 

Jawa Barat, yang bergerak di bidang penjualan besi beton untuk keperluan 

proyek. Waktu yang diperlukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini 

adalah selama tiga bulan, dari bulan September hingga bulan November.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan singkat mengenai isi dari skripsi 

ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab dan masing-masing dari 

beberapa sub bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun 

sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang 

permasalahan, indentifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mencoba menjelaskan dan menguraikan teori-teori 

mengenai retail service quality. Bertitik tolak dari teori tersebut, penulis mencoba 

menguraikan pengertian manajemen pemasaran, pengertian retail service quality, 

dan lain-lain. Selain teori-teori tersebut penulis juga mengemukakan model serta 

hipotesis penelitiannya. 
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BAB III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah perusahaan atau toko, struktur 

organisasi, desain penelitian,operasional variabel, uji validitas, uji reliabilitas, dan 

metode analisis data. 

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab yang merupakan inti dari skripsi ini, akan dianalisis data-data yang 

telah diperoleh mengenai retail service quality dan niat beli konsumen. 

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan atas semua pembahasan dalam bab-bab 

sebelumnya dan diakhiri dengan memberikan saran-saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi perusahaan atau toko di masa yang akan datang, maupun kepada 

pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




