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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Perdagangan merupakan faktor penting guna merangsang pertumbuhan 

ekonomi. Perdagangan memperbesar kapasitas konsumsi suatu sektor, 

meningkatkan output suatu sektor, serta menyajikan akses ke sumber-sumber daya 

yang ada baik sumber daya manusia serta sumber daya alam dan pasar yang 

potensial untuk berbagai produk. Perdagangan membantu semua warga sektor 

dalam menjalankan usaha-usaha pembangunan mereka melalui promosi serta 

pengutamakan sektor-sektor ekonomi yang mengandung keuntungan komperatif 

(Todaro, 2000). 

Menurut UU No. 5 Tahun 1984, industri ialah suatu kegiatan ekonomi 

yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi 

menjadi barang yang memiliki nilai tinggi untuk penggunaannya, termasuk 

kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Menurut Hasibuan 2006, 

pengertian industri terbagi menjadi dua pengertian yakni, mikro industri merupakan 

kumpulan dari berbagai perusahaan yang menghasilkan barang homogen atau 

sejenis, maupun barang yang memiliki sifat saling mengganti dan makro industri 

merupakan yakni dari segi pembentukan pendapatan industri merupakan suatu 

kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah atau bisa menambah pendapatan. 

Menurut Kompas (2019), industri keramik adalah salah satu industri yang 

memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Pemerintahan Joko 

Widodo (Jokowi) memprioritaskan industri keramik untuk pengembangannya, baik 

buat memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor. Hal ini dibenarkan oleh 

Menteri Perindustrian Airlangga Hartato yaitu industri keramik merupakan salah 

satu sektor yang diprioritaskan pengembangannya dan terus memacu daya 

saingnya. Salah satu pertimbangan industri keramik menjadi sektor unggulan, 

karena ditopang ketersediaan bahan baku berupa sumber daya alam (SDA).  
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Contohnya seperti tanah liat (clay), feldspar, pasir silika, dolomite, limestone, dan 

batu granit.  

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartato dalam industry.co.id 

(2019), industry keramik nasional masih cukup prospektif dalam jangka panjang 

seiring dengan pertumbuhan pasar domestik yang terus meningkat. Peluang 

pengembangan sektor ini didukung pula dengan adanya program pemerintah dalam 

meningkatkan infrastruktur serta pembangunan properti dan perumahan, yang 

diharapkan akan menggenjot keramik nasional. Industri keramik merupakan salah 

satu kelompok manufaktur yang menjadi penggerak pertumbuhan industri nasional 

selama 25 tahun terakhir. Sektor yang diandalkan ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan industri tahun ini yang ditargetkan bisa 

melampaui lima persen sehingga menambah sumbangan pada perekonomian 

nasional.  

Berdasarkan catatan Asosiasi Aneka Industri Keramik (Asaki) dalam 

industry.co.id (2019), sudah ada enam pabrik keramik berhenti berproduksi. 

Penyebabnya adalah kalah bersaing dengan harga keramik dan granit impor dari 

Tiongkok. Faktor lainnya adalah harga gas industry yang tak kunjung turun. 

Industri keramik nasional saat ini semakin tertekan dengan maraknya produk 

keramik impor. Impor keramik di Indonesia saat ini di atas dua puluh tujuh persen 

per tahun, dan impor keramik di Indonesia didominasi dari Tiongkok. Ketua Dewan 

Penasihat ASAKI, Hendrata Atmoko di Jakarta mengatakan, berhentinya enam 

pabrik keramik tersebut tentu berdampak buruk bagi ekonomi dalam negeri. Saat 

ini banyak terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja) sehingga penyerapan tenaga 

kerja berkurang. Selain ada enam pabrik yang berhenti beroperasi, setengah dari 

industri keramik lokal mengurangi produksi mereka. 

Persaingan dalam dunia bisnis semakin bertambah ketat. Persaingan yang 

semakin ketat ini menuntut para pelaku bisnis untuk mampu memaksimalkan 

kinerja perusahaannya agar dapat bersaing di pasar. Perusahaan harus berusaha 

keras untuk mempelajari dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggannya. 

Memahami kebutuhan, keinginan dan permintaan pelanggan, maka akan 

memberikan masukan penting bagi perusahaan untuk merancang strategi 
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pemasaran agar dapat menciptakan kepuasan bagi pelanggannya (Kotler dan 

Armstrong, 2001). 

Menurut Levy dan Weitz (2001) retailing adalah satu rangkaian aktivitas 

bisnis untuk menambah nilai guna barang dan jasa yang dijual kepada konsumen 

untuk konsumsi pribadi atau rumah tangga. Menurut Berman dan Evans (2001) 

retailing merupakan suatu usaha bisnis yang berusaha memasarkan barang dan jasa 

kepada konsumen akhir yang menggunakannnya untuk keperluan pribadi dan 

rumah tangga. Menurut Kotler (2000) retailing yaitu: penjualan eceran meliputi 

semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang atau jasa pada konsumen akhir 

untuk dipergunakan yang sifatnya pribadi, bukan bisnis. Kotler mengklasifikasikan 

pengecer berdasarkan lini produk yang mereka jual (1997) yaitu pengecer toko 

(store retailing) dan penjualan eceran bukan toko (non-store retailing).  

Victory Gemilang merupakan salah satu toko di Indonesia yang pengecer 

produk industri keramik. Selain mengecer produk industry keramik, Toko Victory 

Gemilang juga pengecer keramik dekoratif seperti listelo, panel, dan kostum 

keramik. Selain itu, Toko ini juga mengecer tambahan seperti keran, engsel, cat, 

lampu, pintu, wastafel, shower, bak mandi, gantungan baju, tempat sabun, kuku 

macan, kloset, saringan pembuangan air, dan semen Nat. Toko Victory Gemilang 

beralamatkan di Jalan Raya Juanda Nomor 28, Sedati Agung, Sidoarjo. Toko UD 

Elshaday ini berdiri sejak tahun 1998 dan berubah nama menjadi Victory Gemilang 

di tahun 2013 dan masih beroperasional sampai saat ini. Omset toko ini sebesar 

IDR 350 Juta setiap bulannya. Seperti yang diutarakan Kotler dan Armstrong 

(2001), yaitu persaingan bisnis yang sangat ketat maka Toko Victory Gemilang 

dituntut untuk menciptakan loyalitas pelanggan (Victor, 2020). 
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Gambar 1.1 Showroom Victory Gemilang 
Sumber: Hasil foto (2020) 

 

 
Gambar 1.2 Produk Keramik di Showroom Victory Gemilang 
Sumber: Hasil foto (2020) 

Pelanggan menjadi target utama keberhasilan bisnis karena pelanggan 

menjadi sumber pendapatan perusahaan. Maka dari itu, kesetiaan pelanggan adalah 

hal penting untuk diperhatikan. Menurut Tjiptono (2005), Loyalitas konsumen 

adalah situasi ideal yang paling diharapkan, dimana konsumen bersifat positif 

terhadap produk / produsen dan disertai pola pembelian ulang yang konsisten. 

Dengan memiliki pelanggan loyal, dapat menjadi aset yang bernilai bagi 

perusahaan.   
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Menurut Zeithaml (1998), perceived quality adalah “penilaian konsumen 

terhadap keunggulan atau keunggulan suatu produk/layanan”. Bitner dan Hubbert 

(1994) mendefinisikannya sebagai “kesan global konsumen pada keunggulan relatif 

atau inferioritas organisasi dan layanannya”. Perceived value adalah konsep yang 

jauh lebih luas, didefinisikan sebagai “evaluasi global konsumen dan kegunaan 

suatu produk berdasarkan persepsi tentang apa yang diterima dan apa yang di 

berikan” (Zeithaml, 1998) 

Service convenience dan hubungannya dengan perceived value. Berry 

(2016) berpendapat bahwa “waktu adalah sumber daya yang terbatas dan upaya 

yang berharga”. Perceived value memiliki fungsi negatif pada pengorbanan 

moneter (harga) dan nonmoneter (Martin et al., 2008; voss et al., 1998). Berkenaan 

dengan pengorbanan non-moneter, keadaan pribadi klien atau faktor subjektif dapat 

mengurangi perceived value dari layanan. Demikian juga, klien akan selalu 

menginginkan harga yang rendah, tetapi nilai untuk uang yang di habiskan, dalam 

hal ini pengorbanan non-moneter terkait dengan layanan bisa menjadi lebih penting 

bagi konsumen. Karenanya muncul istilah kenyamanan layanan. Service 

Convenience mewakili waktu dan upaya yang di rasakan oleh klien (pengorbanan 

atau tekanan psikologis)  terkait dengan pembelian atau pemanfaatan layanan.  

Perceived value and Satisfaction. Konsep dari perceived value terhubung 

dengan klien satisfaction (Dorai & Varshney, 2012). Menurut Woodruff dan 

Gardial (1996), hubungan antara value dan satisfaction secara langsung disebabkan 

oleh afinitas alami antara kedua konsep, karena keduanya mengalir dari penilaian 

evaluatif. Sementara itu mungkin bahwa satisfaction adalah anteseden serta 

konsekuensi dari Perceived Value, peneliti telah menawarkan lebih banyak 

dukungan untuk perceived value secara positif dan secara langsung mempengaruhi 

kepuasan klien (Cronin et al., 2000).  

Satisfaction dan loyalty. Diantara variabel yang di gunakan untuk 

menganilisis hubungan dengan loyalitas, kepuasan telah muncul sebagai aspek 

utama di mana jika klien puas akan ada lebih banyak kemungkinan bagi klien untuk 

memiliki presepsi positif terhadap organisasi dan menunjukan loyalitas kepada 

entitas itu. Ada hubungan yang kuat antara variabel – variabel ini (Bernhardt, 
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Donthu, & Kennert, 2000). Memang Trail, Anderson, dan Fink (2005) mengakui 

kepuasan sebagai sebagai predictor niat perilaku masa depan. Sebagi contoh, 

kepuasan berhubungan erat dengan sikap, yang cenderung memprediksi niat 

pembelian (Anderson & Mittal, 2000). Dalam salah satu di dalam beberapa studi di 

tetapkan dalam industri, Murray dan Howat (2002) menegaskan bahwa kepuasan 

memainkan peran mediasi penting dalam hubungan antara kualitas layanan dan niat 

perilaku,sementara kepuasan memiliki efek langsung pada kesetiaan. Demikian 

pula, Alexandris, Zahariadis, Tsobatzoudis, dan Grouis (2004) menganggap 

kepuasan peran mediasi di mainkan pada hubungan antara persepsi kualitas dan 

loyalitas. Kemudian, Theodorakis et al., (2014) dan Avourdiadou dan Theodorakis 

(2014) menguatkan hubungan langsung antara kepuasan dan niat perilaku. 

 
1.2 Batasan Penelitian  

Adapun Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini meneliti tentang Perceived quality, Service 

Convenience, Perceived Value, Satisfaction, Customer Loyalty.  

2. Pengujian terhadap model yang di teliti menggunakan data dari hasil 

pembagian kuisioner kepada objek yang di teliti. 

 

Adapun karakteristik responden yang di teliti sebagai berikut: reseponden 

berdomisili di Sidoarjo, Reseponden sudah pernah melakukan pembelian lebih dari 

dua kali di tempat showroom Victory Gemilang dalam kurung waktu tiga bulan. 

Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Sidoarjo dengan asumsi bahwa dapat 

mewakili seluruh pembuktian dari penelitian ini.  

 
1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah berdasarkan berbagai sumber atau artikel yang perlu 

dibahas tentang penelitian tentang penawaran beli ulang pelanggan terhadap 

showroom Victory Gemilang ini.  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor 

apa yang mendasari minat beli ulang pelanggan dalam membeli produk pada 

Victory Gemilang. 
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Dengan demikian pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian ini 

adalah:   

1. Apakah perceived quality berpengaruh signifikan terhadap 

perceived value pada showroom Victory Gemilang? 

2. Apakah service convenience berpengaruh signifikan terhadap 

perceived value pada showroom Victory Gemilang? 

3. Apakah perceived value berpengaruh signifikan terhadap 

satisfaction pada showroom Victory Gemilang? 

4. Apakah satisfaction berpengaruh signifikan terhadap customer 

loyalty pada showroom Victory Gemilang? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:  

1. Mengetahui faktor perceived quality berpengaruh signifikan 

terhadap perceived value.  

2. Mengetahui faktor service convenience berpengaruh signifikan 

terhadap perceived value.   

3. Mengetahui faktor perceived value berpengaruh signifikan terhadap 

satisfaction.   

4. Mengetahui satisfaction berpengaruh signifikan terhadap customer 

loyalty.   

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ada dua yaitu: 

 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Sebagai sumber penelitian lebih lanjut ke depannya bagi para 

mahasiswa yang mengambil tugas akhir skripsi dengan topik-topik 

customer loyalty.   
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2. Membantu para mahasiswa atau para akademisi dalam memahami 

lebih lanjut mendalam mengenai teori customer loyalty untuk 

pembuatan tugas-tugas kuliah. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah:  

1. Membantu memberi masukan terhadap showroom Victory 

Gemilang. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi customer 

loyalty. 

2. Memberikan masukan untuk pengembangan showroom Victory 

Gemilang supaya lebih baik lagi kedepannya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam rangka mempermudah pemahaman mengenai skripsi ini di sajikan 

sistematika penunilan skripsi sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian 

(teoritis dan praktis) yang dilakukan. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

Bab ini menjelaskan konsep-konsep mengenai perceived quality, 

service convenience, perceived value, satisfaction, customer loyalty.  

  

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan metode dan jenis penelitian, Identifikasi 

variabel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data, 

populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data. 

 

 



 

 

9 

9 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab IV berisi tentang gambaran umum Showroom Victory 

Gemilang, analisis data, analisis deskriptif variabel, hasil pengujian 

kualitas data, analisis Full Structural Equation Modelling, uji 

realibility, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan. 

 

BAB V  KESIMPULAN  

Bab V berisi tentang simpulan atas hipotesis dan simpulan atas 

masalah penelitian, implikasi teoritis dan manajerial serta 

rekomendasi 

  


