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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laju pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat akan berpengaruh pada

meningkatnya daya beli masyarakat. Daya beli yang meningkat ini akan

meningkatkan kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam mendapatkan

kepuasan yang optimal, akibatnya masyarakat semakin kritis terhadap barang -

barang yang akan dibeli dan terhadap tempat pembelanjaan.

Supermarket merupakan tempat berbelanja kebutuhan hidup sehari-hari

masyarakat yang didesain khusus agar konsumen dapat memilih dan

menentukan produk apa yang ingin dibeli konsumen dengan pelayanan

karyawan yang disediakan. Mereka berusaha untuk dapat memenuhi semua

kebutuhannya secara cepat, langsung dan nyaman pada waktu dan tempat yang

bersamaan. Perubahan ini membuat konsumen mempunyai banyak pilihan

tempat perbelanjaan yang menjanjikan kepraktisan dan kenyamanan

berbelanja.

Salah satu Supermarket di Salatiga adalah Supermarket Ramayana yang

dibangun oleh PT Inti Griya. Salah satu alasan PT Inti Griya membangun

Supermarket adalah dilihat dari jumlah penduduk Salatiga yang lebih dari

angka 100.000. Dengan demikian, sudah saatnya berdiri sebuah pusat

perbelanjaan dengan fasilitas modern untuk memenuhi kebutuhan penduduk



Salatiga (Priyanto, Suara Merdeka 1 Mei 2002). Untuk mendapatkan

pelanggan, pihak Supermarket Ramayan Salatiga mengutamakan pada

kepuasan pelanggan dengan cara memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

Mengantisipasi pindahnya pelanggan ke tempat lain, Ramayana siap dengan

perbaikan pelayananan, acara diskon, kelengkapan item, pasar murah, jual

buah murah, acara fashion show, dan mempunyai fasilitas parkir permanen.

Ramayana siap menghadapi kompetitor manapun dengan konsep barangnya

yang selalu fresh dmfull. Filosofis Ramayana, barang-barang yang kami jual

mempunyai kualitas terjaga, lengkap, dan murah. Ramayana berusaha

memanjakan warga Salatiga dengan barang-barang berkualitas baik (Richard,

Suara Merdeka 1 Mei 2002).

Supermarket yang ada di Salatiga terdapat perbedaan dalam hal harga

produk, pelayanan, kenyamanan, kelengkapan produk, potongan harga,

penataan dan keamanan. Atribut yang ditawarkan pada dasarnya mempunyai

tujuan yang sama yaitu untuk menarik konsumen dan calon konsumen untuk

dijadikan pelanggan. Untuk mendapatkan pelanggan, pihak Supermarket

Ramayana Salatiga mengutamakan pada kepuasan pelanggan dengan

memberikan pelayanan dan kualitas yang memuaskan, dengan konsumen

merasa puas, maka konsumen akan loyal dan melakukan pembelian ulang

bahkan menginformasikan kepada pihak lain akan keunggulan yang diberikan

Supermarket Ramayana Salatiga, hal ini secara tidak langsung akan

meningkatkan omset penjualan bagi pihak Supermarket Ramayana.



Menurut Kotler (1994,hlm.l3) pemasaran adalah suatu proses sosial dan

manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Konsep pemasaran

menyatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah menetapkan

kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang

diinginkan secara lebih efektif dan efisien dari para pesaing.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: "Analisis Kepusan Pelanggan di Supermarket

Ramayana Salatiga".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti tersebut di atas, yang menjadi rumusan

masalah tersebut adalah Seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan di

SupermarketRamayana Salatiga.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya ditujukan pada konsumen Supermarket Ramayana

Salatiga.

2. Penggerak kepuasan pelanggan yang diteliti dari Supermarket Ramayana

Salatiga adalah produk, harga, kualitas pelayanan, faktor emosional, dan

kemudahan untuk mendapatkan produk.



1 4 Tujuan Penelitian

PeneHtian ini berUnuan untu, menget.mi seberapa besar .ngkat kepuasan
pelanggan di Supermarket Ramayana Salatiga.

1.5 Manfaat Penelitian

a Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan .en.ang •mp.emen.as, prakm pemasaran
yang didapa. pada bangku kuliah ke dalam dun, nyata.

b Bagi Perusahaan

Sebagai mformas* yang dapat dlgunakan dalam menentukan kebijakan
pemasaran untuk kepuasan konsumen.

c Bagi Pihak Lain

Penemia, uu dtaapkan dapa, digunakan -baga, bahan .nformasi
mtuk peneMan lebih lanju, y-g berkai.an dengan kepuasan
konsumen.




