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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar belakang Masalah 

Tren kebutuhan berbelanja masyarakat perkotaan terus meningkat seiring 

dengan perkembangan zaman. Pusat perbelanjaan atau mal telah menjadi pilihan 

dalam menghadirkan berjuta kenikmatan. Mulai dari tersedianya berbagai 

kebutuhan yang diinginkan (one stop shopping) hingga tempat yang pas untuk 

bersantai bersama keluarga maupun kolega (Tempo 2004). 

Meningkatnya kebutuhan one stop shopping juga mempengaruhi tingkat 

pertumbuhan pusat perbelanjaan, atau yang lebih dikenal dengan istilah mal, yang 

ada di Indonesia terutama di kota besar seperti Jakarta. Pertumbuhan pusat 

perbelanjaan atau mal di Jakarta yang tidak cuma modern tetapi juga gemerlapan, 

karena telah menjadi gaya hidup yang tidak dapat lepas dari masyarakat Jakarta 

(Tempo Interaktif 2006). Berbelanja telah menjadi ciri masyarakat yang hidup di 

zaman kontemporer dewasa ini (Soedjatmiko 2008, 2).  

Bukan saja berfungsi sebagai tempat untuk membeli kebutuhan sehari-hari, 

seperti fashion, F&B (food and beverages), household utilities, kebutuhan usaha 

atau bisnis, dan lainnya, mal juga menjadi tempat yang marak untuk 

menghabiskan waktu senggang para pengunjung. Masyarakat Jakarta yang kerap 
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menjadikan mal sebagai obat depresi dan stress. Fakta ini membuat developer 

terus  mengembangkan ide mereka untuk membangun pusat perbelanjaan yang 

memiliki banyak fungsi (Vivanews 2011). Salah satu perkembangan ide tersebut 

terwujud dalam peralihan mal yang bukan hanya menjadi tempat hiburan keluarga 

yang juga buka untuk hiburan malam (Media Indonesia 2011). 

Konsumen atau pengunjung mal yang ada di Indonesia, terutama di kota 

besar seperti daerah Jakarta, terdiri dari berbagai kelas konsumen yang berbeda 

pula. Setiap mal menargetkan konsumen yang sesuai dengan positioning/ 

penempatan identitas mereka di mata konsumen untuk mendapatkan keuntungan. 

Bidikan mal yang mencakup mulai dari konsumen tertentu yang menjadi target, 

penempatan citra mal di pasaran dan benak konsumen, dan prospek target 

konsumen yang ingin dicapai juga menjadi faktor-faktor yang penting bagi mal 

dalam mengembangkan kualitas usaha dan memuaskan konsumen mereka. Hal ini 

didukung dengan pernyataan Barsky (1992) bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu usaha.  

Jumlah mal yang terdapat di Jakarta sendiri adalah 130 mal (Harian Seputar 

Indonesia 2011) di 2011, setelah sebelumnya di tahun 2008 hanya terdapat 60 

buah mal. Dengan persaingan antarmal yang semakin kompetitif sekarang ini 

penting bagi pihak perusahaan yang mengelola mal untuk dapat membangun 

brand image atau citra merek yang baik di mata konsumen. Keller (2008, 51) 

menjelaskan bahwa brand image melambangkan karakteristik dari brand/ merek 

sehingga dapat dijadikan sebagai keunggulan brand tersebut. Brand image 

dibangun dengan memunculkan persepsi yang baik dalam benak konsumen. 

Persepsi yang baik dari konsumen muncul dari kepuasaan konsumen atau 
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customer satisfaction dalam menilai kembali pengalaman menggunakan brand 

tersebut. Hal ini tidak lepas kaitannya dengan pengalaman langsung konsumen 

atau brand experience yang menjadi penentu dalam munculnya kepuasan atau 

ketidakpuasan terhadap mal tersebut.  

Persaingan kompetitif antara mal yang satu dengan yang lain di kota besar 

dalam menggaaet konsumen mereka membuat mal yang ada perlu berefleksi akan 

brand image mal masing-masing dan cara untuk meningkatkan rasa kepercayaan 

konsumen. Dengan brand image yang baik konsumen akan semakin tertarik untuk 

mengunjungi mal tersebut dan menimbulkan perilaku belanja yang setia atau 

dikenal dengan customer loyalty.  

Sikap konsumen yang telah mencicipi suasana belanja mal dibentuk dengan 

persepsi konsumen atas kepuasan atau ketidakpuasaan konsumen terhadap kondisi 

dan kelengkapan mal. Konsumen yang mempunyai persepsi mal yang baik karena 

brand experience mereka yang merasa puas dan senang. Hal ini akan bepengaruh 

baik pada brand image mal dan mengarah ke arah customer loyalty. Tidak ada 

satupun bisnis atau organisasi yang dapat sukses tanpa membangun kepuasan dan 

keloyalitasan pelanggan (Timm 2005). 

Gajah Mada Plaza (GMP) merupakan salah satu mal di Jakarta Pusat yang 

berdiri sejak awal tahun 1982 dan terus bertahan sampai sekarang dengan 

lingkungan yang semakin kompetitif. GMP merupakan salah satu mal di Jakarta 

Pusat yang mempunyai traffic visitor mall yang cukup tinggi karena lokasinya 

yang strategis di pusat kota (Data Gajah Mada Plaza 2011). Maraknya aneka 

ragam mal yang ada di Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat, membuat GMP harus 
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dapat bersaing dengan mal lainnya yang juga mempunyai target konsumen yang 

sama dengan GMP.  

Brand experience konsumen menjadi prioritas utama GMP dalam 

melakukan peningkatan kualitas mal sehingga dapat menjadikan pengalaman 

belanja konsumen pada mal GMP sebagai suatu kegiatan yang memuaskan, 

menyenangkan, dan mendorong pengalaman berikutnya untuk kedepannya. 

Persepsi konsumen akan brand image GMP yang negatif akan berakibat pada 

kesulitan dalam mendapatkan dan mempertahankan customer loyalty. GMP 

sebagai sebuah mal yang professional wajib melakukan perbaikan dalam 

peningkatan kualitas mal sehingga dapat menjadi sebuah mal dengan brand image 

yang baik dan mempertahakan customer loyalty mereka. Selain dari pada itu, 

GMP dapat memaksimalkan pengalaman belanja atau brand experience 

konsumen menjadi hal yang bersifat baik, berkualitas, dan menyenangkan.  

Customer satisfaction dan brand experience yang maksimal bagi konsumen 

dalam saat belanja mereka di GMP merupakan faktor yang dapat mengarah ke 

penciptaan brand image yang baik dimata konsumen GMP dan berujung ke 

customer loyalty. Brand image dalam pengaruhnya disini mendapat perlakuan 

sebagai variabel intervening (Sandjaja dan Heriyanto 2006, 85), yang artinya 

faktor yang secara teoritik ikut mempengaruhi hubungan antara variabel 

dependent dan variabel independent. 

Hal ini melatarbelakangi pemilihan topik penulisan tugas akhir ini dalam 

pembahasan mengenai "HUBUNGAN ANTARA CUSTOMER SATISFACTION 

DAN BRAND EXPERIENCE TERHADAP CUSTOMER LOYALTY DI GAJAH 
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MADA PLAZA (GMP): BRAND IMAGE SEBAGAI VARIABEL 

INTERVENING”. 

I.2. Identifikasi Masalah 

Lingkungan persaingan bisnis usaha retail cenderung semakin kompetitf 

bagi Gajah Mada Plaza (GMP) dengan mal yang mempunyai target konsumen 

yang sama dengan GMP di daerah Jakarta (Harian Seputar Indonesia 2010). Mal 

tersebut adalah LTC (Lindeteves Trade Centre), WTC (World Trade Centre) 

Mangga Dua, Plaza Atrium, Grand Paragon, Roxy Mas Square, dan Citraland 

(Data Gajah Mada Plaza 2011). Setiap mal selalu bersaing untuk mendapatkan 

konsumen utama mereka yang diharapkan menjadi customer loyalty untuk ke 

depannya. Dengan persaingan antar mal tersebut, masing-masing mal, termasuk 

GMP, berusaha untuk selalu dapat menjaga konsumen mereka dengan upaya 

meningkatkan kualitas mal dan memenangkan kesetiaan konsumen, 

 Dalam usaha untuk dapat selalu meningkatkan kualitas mal ke depannya 

GMP perlu mengetahui bagaimana customer satisfaction (kepuasan konsumen) 

dan brand experience  (pengalaman merek) konsumen GMP. Faktor customer 

satisfaction dan brand experience memberikan pengaruh dalam terciptanya kesan 

dan persepsi konsumen yang mengarah ke arah munculnya brand image terhadap 

GMP. Dengan mengetahui bagaimana kesan konsumen terhadap GMP dapat 

membantu pihak mal untuk dapat membentuk sikap kesetiaan pelanggan atau 

customer loyalty yang penting dampaknya bagi GMP untuk kedepannya. 

I.3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ingin diteliti adalah sebagai berikut: 
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1) Apakah terdapat hubungan antara customer satisfaction konsumen Gajah 

Gajah Mada Plaza (GMP) dengan brand image GMP? 

2) Apakah terdapat hubungan antara brand experience konsumen Gajah 

Gajah Mada Plaza (GMP) dengan brand image GMP? 

3) Apakah terdapat hubungan antara customer satisfaction konsumen Gajah 

Gajah Mada Plaza (GMP) dengan customer loyalty GMP? 

4) Apakah terdapat hubungan antara brand experience konsumen Gajah 

Gajah Mada Plaza (GMP) dengan customer loyalty GMP? 

5) Apakah terdapat hubungan antara brand image konsumen Gajah Gajah 

Mada Plaza (GMP) dengan customer loyalty GMP? 

I.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara customer satisfaction 

konsumen Gajah Gajah Mada Plaza (GMP) dengan brand image GMP. 

2) Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara brand experience 

konsumen Gajah Gajah Mada Plaza (GMP) dengan brand image GMP. 

3) Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara customer satisfaction 

konsumen Gajah Gajah Mada Plaza (GMP) dengan customer loyalty 

GMP. 
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4) Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara brand experience 

konsumen Gajah Gajah Mada Plaza (GMP) dengan customer loyalty 

GMP. 

5) Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara brand image Gajah 

Mada Plaza (GMP) dengan customer loyalty pada Gajah Mada Plaza 

GMP. 

I.5. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1) Kegunaan akademis: penelitian memberikan kontribusi bagi teori 

mengenai pengaruh customer satisfaction, brand experience, dan brand 

image terhadap customer loyalty. Karena itu, penelitian ini dapat 

meningkatkan pemahaman konseptual mengenai ketiga variabel di atas 

yang mempengaruhi customer loyalty. Penelitian ini juga untuk 

mendukung kebenaran teori mengenai customer loyalty yang telah ada 

sebelumnya.  

2) Kegunaan praktis: penelitian ini dapat digunakan untuk membantu pihak 

perusahaan yaitu Gajah Mada Plaza (GMP) dalam usaha peningkatan 

kualitas mal ke depannya dengan mempertimbangakn faktor hubungan 

antara customer satisfaction, brand image, dan brand experience terhadap 

cutomer loyalty pada GMP. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi GMP 

untuk mengembangakan GMP ke depannya dengan usaha yang efektif 

sehingga mendapatkan customer loyalty bagi mal dan konsumen dari GMP 
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yaitu masyarakat Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, merasa terpuaskan 

dalam kegiatan belanja mereka.  

3) Kegunaan sosial: penelitian dapat berguna bagi masyarakat luas, 

khususnya masyarakat Jakarta, serta dapat memberikan input mengenai 

betapa penting menjaga brand image dan brand experience konsumen 

yang menjadi target perusahaan. Konsumen yang adalah masyarakat luas 

diharapkan mendapatkan kualitas terbaik dalam segala aktifitas 

konsumerism sehingga masyarakat dapat merasa terpuaskan.  

I.6. Sistematika Penulisan 

Karya ilmiah ini ditulis dengan memperhatikan kerangka pembahasan berikut ini : 

Bab I PENDAHULUAN 

Peneliti membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II OBJEK PENELITIAN 

Peneliti membahas mengenai ruang lingkup dari topik masalah yang 

berkaitan sehingga dapat membangun konteks yang sesuai dengan topik 

penelitian yang diangkat.  

Bab III TINJAUAN PUSTAKA 
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Peneliti menjabarkan tentang teori yang mendasari penelitian yang diambil 

dari berbagai sumber referensi yang akurat berkaitan dengan topik 

pembahasan, rumusan hipotesis yang akan diteliti, dan model penelitian. 

Bab IV METODOLOGI PENELITIAN 

Peneliti membahas mengenai metodologi penelitian yang dipakai secara 

spesifik, penjelasan tentang variabel yang digunakan, metode 

pengukurannya, teknik pengumpulan data, metode pengujian data, dan 

metode untuk melakukan analisis data. 

Bab V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Peneliti menjelaskan tentang analisis data berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dalam kerangka teori yang menjadi basis penelitian 

sehingga, pada akhirnya, rumusan hipotesis dapat dipecahkan dengan baik. 

 Bab VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada akhir karya ilmiah, peneliti menyimpulkan semua hasil penelitian 

secara ringkas, padat, dan jelas. Selain itu, hambatan yang dihadapi oleh 

penulis akan disampaikan pada bagian ini. Penulis juga memberikan 

beberapa saran dalam rangka pengembangan karya tulis di masa yang akan 

datang. 

 




