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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pada awal tahun 2019 industri fashion, yakni tekstil maupun pakaian 

mengalami pertumbuhan yang signifikan. Selama tiga bulan pertama 

pertumbuhan industri tekstil dan pakaian telah mencapai nilai yang paling tinggi 

sebesar 18,98 persen. Pencapaian tersebut dapat bertumbuh signifikan dibanding 

periode yang sama tahun 2018 yang berada di angka 7,46 persen dan juga 

meningkat dari perolehan selama 2018 sebesar 8,73 persen. Sementara itu, data 

Badan Pusat Statistik (BPS) pun menunjukkan, produksi Industri Manufaktur 

Besar dan Sedang (IBS) pada kuartal I di tahun 2019 naik 4,45 persen 

dibandingkan tahun 2018. Kenaikan produksi IBS tersebut berkat sektor industri 

pakaian yang meroket hingga 29,19 persen karena melimpahnya order, terutama 

dari pasar ekspor. Hal ini dapat terjadi di dunia modern, karena membludaknya 

pasar ritel fashion yang membuka gerainya di beberapa tempat dan lokasinya 

yang cukup strategis dengan para konsumen (www.tribunnews.com, diunduh pada 

tanggal 2 Februari 2020). 

Industri pakaian menjadi segmen besar dan sedang mencatatkan 

pertumbuhan produksi paling tinggi di antara sektor lainnya sepanjang kuartal 

I/2019. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 3 bulan pertama tahun 

2019 produksi industri pakaian jadi tumbuh sebesar 29,19% secara tahunan. 

Dalam industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional, industri pakaian jadi 

https://www.tribunnews.com/tag/industri-tekstil
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mencatatkan nilai ekspor yang paling besar. Sepanjang 2018, industri pakaian jadi 

mencatatkan ekspor senilai US$8,62 miliar dengan pertumbuhan sebesar 8,9% 

year-on-year. Di sisi lain, ekspor industri tekstil sepanjang tahun 2018 senilai 

US$4,651 miliar atau turun 0,1% dibandingkan 2017 yang senilai US$4,655 

miliar. Industri TPT menjadi salah satu sektor yang diperkirakan tumbuh tinggi 

pada semester I tahun 2019 bersama industri makanan dan minuman. Kemenperin 

mencatat, sepanjang 2018, pertumbuhan industri TPT sebesar 8,73% serta industri 

mamin di angka 7,91%. Pencapaian ini melampaui pertumbuhan ekonomi pada 

tahun 2018 yang menembus 5,17% (https://kemenperin.go.id, diunduh pada 

tanggal 2 Februari 2020). 

Industri fashion terus berkembang dan semakin berperan penting dalam 

perekonomian nasional saat ini. Kementerian Perindustrian terus mendorong 

industri fashion ini yang termasuk di salah satu dari 16 kelompok industri kreatif, 

industri fashion telah menyumbang kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) nasional sebesar 3,76 persen pada 2017. Pada tahun 2017 ekspor industri 

fashion mencapai USD13,29 miliar atau meningkat 8,7 persen dari tahun 2016. 

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian 

Gati Wibawaningsih mengatakan bahwa industri fashion nasional memiliki daya 

saing yang tinggi di pasar internasional dan di tengah persaingan yang semakin 

kompetitif, industri fashion akan terus didorong sehingga dapat bertahan dan 

meningkatkan penetrasi pasar internasional (www.kemenperin.go.id, diunduh 

pada tanggal 2 Februari 2020). Menariknya industri fashion dalam negeri, 

https://kemenperin.go.id/artikel/20641/Industri-Pakaian-Jadi-Catatkan-Pertumbuhan-Paling-Tinggi
http://www.kemenperin.go.id/
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membuat brand asing berlomba-lomba untuk masuk ke Indonesia, salah satunya 

di Jawa Timur. 

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menjelaskan bahwa 

pertumbuhan industri fashion asing di Jawa Timur (Jatim), khususnya Surabaya 

dinilai cukup menggiurkan. Salah satu penyebabnya adalah gaya hidup dan daya 

beli masyarakat yang terus meningkat. Hal ini didukung oleh pernyataan Ketua 

APPBI Jatim Sutandi Purnomosidi yang menyatakan bahwa saat ini jumlah tenant 

fashion dengan merek asing semakin banyak. Adapun sebagian brand luar negeri 

yang telah masuk di pusat perbelanjaan Surabaya, antara lain H&M, Zara, Uniqlo, 

Pull and Bear, LC Waikiki, sampai Stradivarius. Banyaknya investor asing yang 

mengincar market Surabaya terutama di bidang fashion antara lain karena tingkat 

konsumsi dan daya beli masyarakat Jatim terhadap baju branded terus bertumbuh 

dan semakin menimbulkan tren yang positif. Ketua APPBI Jatim Sutandi 

menegaskan bahwa dengan banyaknya mall-mall yang memberikan berbagai 

pilihan brand internasional dan juga lokal, maka Surabaya sangat berpeluang 

besar menjadi pusat fashion di Indonesia Timur 

(www.radarsurabaya.jawapos.com, diunduh pada tanggal 2 Februari 2020). 

Pada tahun 2012 lalu dalam platform Forbes membahas mengenai seri tiga 

bagian tentang masa depan ritel fashion. Berfokus pada tiga pemimpin global: 

Uniqlo, anak perusahaan konglomerat Jepang Fast Retailing Co., Ltd; H&M, 

raksasa ritel pakaian Swedia; dan Zara, rumah fast-fashion yang dimiliki oleh 

keluarga Spanyol dan merupakan grup yang terbesar. Uniqlo, H&M, dan Zara 

berkembang dengan mengabaikan “perlombaan menuju ke bawah” yang berlaku 

https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/03/05/123235/daya-beli-naik-ritel-fashion-asing-di-jatim-tumbuh-15-persen
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pada harga dan dengan merangkul pelajaran yang diperoleh dari industri lain, 

terutama teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif jangka panjang. 

Dalam laporan State of Fashion pada tahun 2019, McKinsey & Co 

mengamati bahwa ada sekelompok menyusut dari 'superwinners' di dunia fashion. 

McKinsey mencatat bahwa pada 2010, 20 perusahaan fashion teratas 

menyumbang 70 persen dari nilai yang diciptakan dalam industri ini. Tahun 2019 

ini angka itu adalah 97 persen. Telah diukur dengan pendapatan tahunan yang 

dilaporkan dalam mata uang asli mereka (yen, krona, dan euro), Uniqlo, H&M, 

dan Zara semuanya telah merealisasikan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 

sekitar 10 persen per tahun antara 2012 dan 2018. Dapat dikatakan bahwa itu 

bukan uang cepat, tetapi berkelanjutan, yang menunjukkan bahwa tujuh tahun lagi 

dari sekarang, semua hal sama mungkin terjadi, mereka akan tetap memimpin 

dalam balapan ritel fashion (www.forbes.com, diunduh pada tanggal 8 Mei 2020). 

Tabel 1. 1 Perbandingan H&M, Uniqlo dan Zara 

Nama 

Perusahaan 

Tahun dan 

Tempat Berdiri 

Jumlah 

Pendapatan 

Tahun Berdiri dan 

Jumlah Cabang di 

Indonesia 

Tahun Buka dan 

Jumlah Gerai di  

Surabaya 

H&M Pada tahun 1947, 

berasal dari 

Swedia 

$20 Miliar/ 

Tahun 

Pada tahun 2013, 

dengan total 43 

gerai 

Pada tahun 2017, 

terdapat 3 gerai 

Uniqlo Pada tahun 1949, 

berasal dari 

Jepang 

$8,2 Miliar/ 

Tahun 

Pada tahun 2013, 

dengan total 30 

gerai 

Pada tahun 2017, 

terdapat 3 gerai 

Zara Pada tahun 1947, 

berasal dari 

Spanyol 

$20,6  Miliar/ 

Tahun 

Pada tahun 2005, 

dengan total 17 

gerai 

Pada tahun 2006, 

terdapat 3 gerai 

Sumber: www.hm.com, www.uniqlo.com, www.zara.com, www.owler.com/company (diunduh 
pada tanggal  27 Maret 2020) 

 

http://www.forbes.com/
http://www.hm.com/
http://www.uniqlo.com/
http://www.zara.com/
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Gambar 1.1 Logo H&M 

Sumber: www.1000logos.net (diunduh pada tanggal 6 Februari 2020) 

Salah satu perusahaan ritel fashion yang telah masuk ke Surabaya adalah 

H&M. H&M telah memasuki kota Surabaya, pada tanggal 22 Februari 2017. 

Awal mula H&M berdiri adalah pada tahun 1947 perusahaan ini didirikan oleh 

Erling Persson dengan toko pertama yang terletak di Västerås, Swedia. Nama asli 

bisnis itu disebut " Hennes”, yang merupakan bahasa Swedia untuk "miliknya", 

sebagai toko yang secara eksklusif menjual pakaian wanita pada saat itu. Tidak 

sampai 1968 ketika Persson mengakuisisi merek pakaian Mauritz Widforss, ia 

mengubah nama perusahaan menjadi Hennes & Mauritz untuk mencerminkan 

dimasukkannya merek pakaian pria ke dalam jajaran produk. Segera setelah 

merger dan official rebranding menjadi H&M, ekspansi perusahaan secara 

bertahap mulai berkembang di luar perbatasan Swedia.  

 
Gambar 1.2 Toko Pertama H&M 

Sumber: www.successstory.com (diunduh pada tanggal 2 Februari 2020) 

http://www.1000logos.net/
https://successstory.com/people/citizenship/sweden
http://www.successstory.com/
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Cabang-cabang H&M internasional pertama muncul di negara-negara tetangga 

Norwegia, Norwegia dan Denmark, dengan toko-toko bermunculan di Inggris 

Raya dan Swiss setelahnya. H&M memasuki milenium baru dengan pembukaan 

toko H&M pertama di luar Eropa. Pada 2007, H&M menjadi terobosan di pasar 

konsumen Asia yang sedang naik daun dengan membuka beberapa toko pertama 

di Hong Kong dan Shanghai, sembari melanjutkan ekspansi belanja online mereka 

ke pasar internasional lainnya (www.successstory.com, diunduh pada tanggal 2 

Februari 2020). 

Kehadiran H&M di Pakuwon Mall merupakan yang pertama di Surabaya, 

dan menjadi store ke 20 di Indonesia. Setelah sukses membuka gerai pertamanya, 

perusahaan ritel pakaian asal Swedia, H&M membuka gerai keduanya di 

Surabaya, tepatnya di Tunjungan Plaza 6 dan selanjutnya H&M membuka lagi 

gerainya di Galaxy Mall (www.jatim.tribunnews.com, diunduh pada tanggal 2 

Februari 2020). 

Kotler, Hayes dan Bloom (2002) menyebutkan enam alasan mengapa 

perusahaan perlu mendapatkan Customer Loyalty. Pertama adalah pelanggan yang 

lebih prospektif dimana pelanggan yang loyal akan memberi keuntungan kepada 

perusahaan. Kedua adalah biaya mendapatkan pelanggan baru jauh lebih besar 

daripada menjaga dan mempertahankan pelanggan yang telah ada. Ketiga adalah 

pelanggan yang sudah mempercayai perusahaan dalam suatu urusan akan percaya 

juga pada urusan lainnya. Keempat adalah biaya operasi perusahan akan lebih 

efisien jika mempunyai banyak pelanggan yang loyal. Kelima adalah perusahaan 

dapat mengurangi biaya psikologis maupun sosial karena pelanggan lama telah 

https://successstory.com/inspiration/emerging-asian-business-markets-part-01
https://successstory.com/inspiration/emerging-asian-business-markets-part-01
http://www.jatim.tribunnews.com/
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memiliki banyak pengalaman positif terhdap perusahaan. Keenam adalah 

pelanggan yang loyal akan selalu menjaga perusahaan sekaligus berusaha untuk 

memberikan saran kepada orang lain untuk menjadi pelanggan. 

Menurut Oliver (1999), Customer Loyalty dapat dikonseptualisasikan 

sebagai komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali atau pilihan 

secara konsisten di masa depan. H&M membuka store pertamanya di Indonesia 

pada tahun 2013, dalam kurun waktu yang singkat sekarang H&M mampu 

memperluas cabang storenya dengan begitu cepat dan sudah membuka lebih dari 

40 store. Pada gambar 1.3 menunjukkan store H&M yang berlokasi di Surabaya, 

H&M telah membuka store pertamanya di Surabaya pada tahun 2017, dalam 

kurun waktu 2 tahun H&M sudah menambah lagi jumlah storenya menjadi 3 store 

di Surabaya. H&M mengalami peningkatan dan perluasan cabang yang terbilang 

cukup cepat dan ini membuktikan bahwa H&M memiliki Customer Loyalty yang 

baik. 

        
Gambar 1.3 Gerai H&M di Pakuwon Mall dan Tunjungan Plaza 6 

Sumber: www.gotomalls.com (diunduh pada tanggal 6 Februari 2020) 

Menurut Bloemer, (2002), Customer Satisfaction didefinisikan sebagai 

evaluasi pemenuhan yang dibentuk melalui pengalaman dengan toko. Kepuasan 

pelanggan adalah tujuan yang tidak dapat disangkal bagi para manajer perusahaan 

ritel karena tingkat kepuasan yang tinggi mengarah pada pembentukan hubungan 

http://www.gotomalls.com/
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yang menguntungkan dari waktu ke waktu (Martins et al., 2012; Eisingerich et al., 

2014). Berdasarkan gambar 1.4 dapat terlihat H&M mendapatkan skor 4 dari 5 

berdasarkan survei kepuasan atau ulasan oleh Google terkait dengan storenya 

yang ada di Surabaya, ini menunjukkan bahwa telah terbentuknya Customer 

Satisfaction H&M di Surabaya. 

 
Gambar 1.4 Survei Kepuasan Pelanggan H&M di Surabaya 

Sumber: www.google.com (diunduh pada tanggal 14 Maret 2020) 

Menurut Deb, (2012), Entertainment adalah fasilitas yang menghasilkan 

kesenangan dan kenikmatan (mis musik, acara, fasilitas penyegaran) dari proses 

berbelanja. Lebih lanjut, menurut Bloch et al. (1994), Entertainment adalah 

fasilitas yang tersedia seperti musik, acara, fasilitas penyegaran, pusat rekreasi dan 

area permainan. Pada gambar 1.5 menunjukkan bahwa store H&M tidak hanya 

memainkan musik yang enak didengar, tetapi juga menyediakan kamar ganti yang 

bagus (luas, bersih, terang) dan jumlahnya memadai. 

http://www.google.com/
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Gambar 1.5 Ulasan Fashion Blogger tentang Kamar Ganti H&M 

Sumber: www.dream.co.id (diunduh pada tanggal 8 Februari 2020) 

Exploration adalah ketika pelanggan menjelajahi atau memperoleh hal 

yang baru dan merasakan kegembiraan saat menelusuri store ketika proses 

berbelanja (Westbrook dan Black, 1985). Berdasarkan gambar 1.6 H&M terlihat 

menghadirkan beberapa variasi produk dan kategori dalam produknya, mulai dari 

topi, pakaian dalam, atasan, bawahan, accessories, sepatu, dll. Selain itu H&M 

selalu memiliki beberapa koleksi produk yang baru dan opsi-opsi lain dalam 

memadukan fashion yang diinginkan para konsumen sesuai dengan minat masing-

masing. 

 
Gambar 1.6 Produk-produk di H&M 

Sumber: www.soloevent.id, www.today.line.me (diunduh pada tanggal 1 April 2020) 

Menurut Arnold dan Reynolds, (2003), Gratification adalah proses belanja 

untuk menghilangkan stress, pikiran negatif, suasana hati negatif, dan emosi 

negatif. Pada gambar 1.7 menunjukkan bahwa store H&M banyak dibuka di 

http://www.soloevent.id/
http://www.today.line.me/
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shopping mall besar di Surabaya, seperti di Pakuwon Mall, Tunjungan Plaza 6, 

Galaxy Mall 3. Mall-mall ini dapat terbilang luas, bagus dan sering ramai 

dikunjungi masyarakat Surabaya. Senior Associate Director Colliers International 

Ferry Salanto mengatakan bahwa mall masih menjadi destinasi untuk orang-orang 

di Surabaya. Pemenuhan gaya hidup masih menjadi alasan orang datang ke mall, 

seperti makan, minum, belanja dan hiburan. Pelanggan dapat menikmati 

berbelanja sambil memanjakan diri dan dapat menghilangkan stres sejenak, 

dengan mencari hiburan dan memenuhi beberapa kebutuhan sesuai dengan 

preferensi masing-masing (ww.surabaya.bisnis.com, diunduh pada tanggal 15 Juni 

2020). 

 
Gambar 1.7 Galaxy Mall 3 dan Pakuwon Mall Surabaya 

Sumber: www.indonesiaexpat.biz, www.rlb.com (diunduh pada tanggal 1 April 2020) 

Menurut Arnold dan Reynolds, (2003) Social adalah belanja yang 

mengacu pada kenikmatan waktu luang bersama anggota keluarga dan teman-

teman mereka, bertemu orang baru dan menjalin ikatan dengan pelanggan lain 

saat berbelanja. Berdasarkan gambar 1.8 dapat terlihat bahwa H&M mampu 

memberi nuansa belanja keluarga dengan ciri khas H&M yang menyediakan 

banyak pilihan produk dari dewasa hingga anak-anak, untuk wanita maupun laki-

laki. Tidak hanya itu terdapat juga beberapa section yang disesuaikan dengan gaya 

https://surabaya.bisnis.com/read/20190304/532/896088/pertumbuhan-mal-di-surabaya-stagnan
http://www.indonesiaexpat.biz/
http://www.rlb.com/
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fashion setiap orang, pelanggan dapat menemukan hal baru dan bertemu orang 

baru yang memiliki selera fashion yang sama.  

 
Gambar 1.8 Kategori produk H&M 

Sumber: www.herworld.co.id, www.glitzmedia.co (diunduh pada tanggal 1 April 2020) 

Status adalah ketika pelanggan menerima status pelanggan dari produk 

atau layanan yang sangat baik dan merasa dihargai saat berbelanja di toko ritel 

(To et al., 2007). Berdasarkan gambar 1.9 dapat dilihat bahwa target pasar dari 

H&M merupakan merek impor yang ditujukan untuk kalangan menengah dan 

hanya membuka gerainya di mall-mall terkenal untuk kelas menengah dan atas.  

 
Gambar 1.9 Pengunjung H&M 

Sumber: www.google.com (diunduh pada tanggal 29 Maret 2020) 

Menurut Atulkar dan Kesari, (2017), Idea adalah pembaruan terus-

menerus saat berbelanja dengan tren baru dan mode baru atau itu adalah proses 

untuk belajar tentang tren baru. H&M memiliki kemampuan berinovasi yang 

cukup baik, perusahaan ini melakukan perubahan mendasar dalam industri fashion 

http://www.glitzmedia.co/
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yang selalu mengikuti tren dalam produksi pakaiannya. Pada gambar 1.10 

menunjukkan bahwa dalam edisi “collection”, H&M menghadirkan koleksi 

dengan warna emas mungkin menandakan keanggunan yang dapat juga 

digunakan untuk siang hari. Demikian juga, rok kulit yang bergaya mewah 

dimana saat siang hari bisa dikombinasikan dengan atasan yang nyaman, dan di 

malam hari dengan atasan kelap-kelip perak. Koleksi ini diluncurkan pada 2019 

cocok digunakan saat menjelang holiday season. 

 
 

Gambar 1.10 H&M Colletion 2019 

Sumber: www.google.com (diunduh pada tanggal 30 Maret 2020) 

Menurut Nusairet et al. (2010) Price Promotion didefinisikan sebagai 

penurunan harga, diskon dan pengurangan harga. Pada gambar 1.11 ditunjukkan 

bahwa H&M sering memberikan promo-promo menarik di saat momen-momen 

tertentu, misalnya saat HUT Kemerdekaan RI, Chinese New Year, End of Season 

Sale, dan masih banyak lagi. H&M memberikan potongan harga atau beberapa 

voucher menarik serta promo-promo yang lain, seperti diskon mulai 50%, buy 2 

get 1 free, voucher belanja mulai dari 50.000 dan harga produk mulai dari 50.000. 

https://about.hm.com/news/general-news-2019/h-m-s-divided-holiday-2019-collection-boasts-day-to-night-allure.html
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Gambar 1.11 Special Sale dari H&M 

Sumber: www.redirectline.com, www.wolipop.detik.com (diunduh pada tanggal 1 April 2020) 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas terlihat bahwa Entertainment, 

Exploration, Gratification, Social, Status, Idea dan Price Promotion terhadap 

Customer Satisfaction penting bagi H&M untuk meningkatkan Customer Loyalty. 

Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti tentang “ANALISIS PENGARUH 

ENTERTAINMENT, EXPLORATION, GRATIFICATION, SOCIAL, STATUS, 

IDEA DAN PRICE PROMOTION TERHADAP CUSTOMER SATISFACTION 

DALAM MEMBENTUK CUSTOMER LOYALTY PADA PELANGGAN H&M 

DI SURABAYA” 

 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka batasan masalah 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh Entertainment, Exploration, 

Gratification, Social, Status, Idea, Price Promotion, Customer 

Satisfaction,  Customer Loyalty pada pelanggan H&M di Surabaya selama 

periode Juni-Agustus 2020. 

2. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah pria maupun 

wanita dengan rentang usia 18-60 tahun dengan karakteristik: berdomisili 

http://www.redirectline.com/
http://www.wolipop.detik.com/
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di Surabaya, pernah melakukan pembelian minimal 3 kali dalam kurun 

waktu 2 tahun terakhir, pernah mencoba kamar ganti, mengetahui adanya 

promo yang ditawarkan, pernah melakukan pembelian bersama teman 

maupun keluarga pada store H&M di Surabaya. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan 

maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah Entertainment memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Customer Satisfaction pada pelanggan H&M di Surabaya? 

2. Apakah Exploration memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Customer Satisfaction pada pelanggan H&M di Surabaya? 

3. Apakah Gratification memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Customer Satisfaction pada pelanggan H&M di Surabaya? 

4. Apakah Social memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Customer 

Satisfaction pada pelanggan H&M di Surabaya? 

5. Apakah Status memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Customer 

Satisfaction pada pelanggan H&M di Surabaya? 

6. Apakah Idea memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Customer 

Satisfaction pada pelanggan H&M di Surabaya? 

7. Apakah Price Promotion memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Customer Satisfaction pada pelanggan H&M di Surabaya? 
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8. Apakah Customer Satisfaction memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Customer Loyalty pada pelanggan H&M di Surabaya? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh dari Entertainment terhadap Customer Satisfaction 

pada pelanggan H&M di Surabaya. 

2. Menganalisis pengaruh dari Exploration terhadap Customer Satisfaction 

pada pelanggan H&M di Surabaya. 

3. Menganalisis pengaruh dari Gratification terhadap Customer Satisfaction 

pada pelanggan H&M di Surabaya. 

4. Menganalisis pengaruh dari Social terhadap Customer Satisfaction pada 

pelanggan H&M di Surabaya. 

5. Menganalisis pengaruh dari dari Status terhadap Customer Satisfaction 

pada pelanggan H&M di Surabaya. 

6. Menganalisis pengaruh dari Idea terhadap Customer Satisfaction pada 

pelanggan H&M di Surabaya. 

7. Menganalisis pengaruh dari dari Price Promotion terhadap Customer 

Satisfaction pada pelanggan H&M di Surabaya. 

8. Menganalisis pengaruh dari Customer Satisfaction terhadap Customer 

Loyalty pada pelanggan H&M di Surabaya. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, diharapkan penelitian 

ini dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan 

kontribusi pada pengembangan teori dan penelitian pemasaran, khususnya 

mengenai pengaruh Entertainment, Exploration, Gratification, Social, Status, 

Idea, Price Promotion, Customer Satisfaction dan Customer Loyalty. Selain itu 

hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi 

penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi penulis 

Bermanfaat secara langsung dalam memperluas pandangan serta 

menambah pengetahuan penulis tentang pengaruh Entertainment, 

Exploration, Gratification, Social, Status, Idea, Price Promotion, 

Customer Satisfaction dan Customer Loyalty, khususnya dalam industri 

fashion. 

2. Bagi H&M di Surabaya 

Diharapkan mampu menjadi bahan masukan dalam merumuskan strategi 

sehubungan dengan pengaruh Entertainment, Exploration, Gratification, 
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Social, Status, Idea, Price Promotion, dan Customer Satisfaction dalam 

rangka meningkatkan Customer Loyalty. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis 

dan manfaat praktis, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan 

hipotesis, model penelitian, dan bagan alur berpikir. 

 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode 

analisis data. 

 
BAB IV: ANALISIS DATA & PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas mengenai tampilan data penelitian yang telah dilakukan 

beserta pembahasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan 

data yang telah dilakukan. 
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BAB V: PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, 

implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, dan rekomendasi untuk penelitian 

selanjutnya. 
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