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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Department Store adalah suatu toko eceran yang berskala besar 

pengelolahannya dipisah dan dibagi menjadi bagian departemen-departemen 

yang menjual macam barang yang berbeda-beda. Menurut Hendri Ma’ruf 

(2005:84), untuk memenuhi kepuasan konsumen, Department Store 

melakukan strategi, melalui cara: (1) memberikan produk yang berkualitas, 

serta bebas dari kerusakan saat sampai di tangan konsumen; (2) memberikan 

kualitas pelayanan yang ramah, ketepatan waktu penyampaian, serta 

menggunakan sistem yang mudah dipahami para konsumen; (3) fokus pada 

kepentingan atau pencapaian kepuasan konsumen; (4) memberikan jaminan 

keamanan dari produk maupun pelayanan yang diberikan. 

Di Indonesia, telah banyak beroperasi Department Store diantaranya: (1) 

Ramayana Lestari Sentosa, Tbk; (2) Metro; (3) Sogo Department Store; (4) 

Central Department Store dan lain-lain. Di Pontianak Matahari Department 

Store merupakan gerai terluas dengan aneka produk penjualannya. Data 

tentang pusat perbelanjaan di kota Pontianak dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

 

 

 

 

 



2 

 

Tabel 1.1 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kota Pontianak 

Tahun 2015 

 

No. Nama Swalayan Lokasi Swalayan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

 

Harum manis 

Mitra Anda 

Garuda Mitra 

Ligo Mitra 

Kaisar 

Citra Jeruju 

Asoka Baru 

Matahari Mall 

Ramayana Dept.Store 

Kaisar Siantan 

Matahari Mall A.Yani 

Pontianak Mall 

Xing Mart 

H-Mart 

Asoka Baru 

FreshMart 

Plaza Khatulistiwa 

Citra Siantan 

Plaza Kapuas Indah 

Jl.H.Agus Salim 

Jl.Hasannuddin 

Jl.H.Rais A. Rahman 

Jl.Gajah Mada 

Jl.Pattimura 

Jl.Kom.Yos Sudarso  

Jl.K.H. Wahid Hasyim 

Jl.Jend.Urip 

Jl.Tanjungpura 

Jl.Gusti Situt Mahmud 

Jl.A.Yani 1 

Jl.Teuku Umar 

Jl.Sungai Raya Dalam 

Jl.Panglima A'im 

Jl.K.H.Wahid Hasyim 

Jl.K.H.Ahmad Dahlan 

Jl.Diponegoro 

Jl.Gusti Situt Machmud 

Jl.Kapten Marshan 

Sumber : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Tahun 2015 

Namun, dalam era perdagangan bebas setiap perusahaan menghadapi 

persaingan. Department Store yang berasal dari luar negeri diantaranya: (1) 

Hyundai Department Store; (2) Lotte Department Store; (3) Takashimaya 

Department Store; (4) Lea Original Store; (5) Tarkson Lifestyle Department 

Store dan lain-lain. 

Jenis produk yang dijual di Matahari Department Store diantaranya: (1) 

Pakaian dewasa pria dan wanita; (2) Pakaian anak-anak laki-laki dan 

perempuan; (3) Pakaian dalam dewasa dan anak-anak; (4) Sepatu dan sandal 

dewasa pria dan wanita; (5) Sepatu dan sandal anak-anak laki-laki dan 
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perempuan; (6) Aksesoris untuk dewasa dan anak-anak; (7) Tas dewasa dan 

anak-anak; (8) Perlengkapan rumah tangga; (9) Kosmetik dan lain-lain dalam 

berbagai merk. Volume penjualan masing-masing produk Matahari 

Department Store Tahun 2012-2014 sebagai berikut: 

 

Tabel 1.2 

PT. Matahari Department Store, Tbk Mega Mall 

Volume Penjualan Masing-Masing Produk 

Tahun 2012-2014 

 

No 

 

Jenis Produk 

 

Volume Penjualan (Rupiah) 

2012 2013 2014 

1. Pakaian 

dewasa wanita 

11.935.075.290,00 12.225.368.128,00 12.115.365.125,00 

2. Kosmetik   9.253.975.336,00 11.258.689.458,00 10.125.665.235,00 

3. Pakaian dalam 10.587.633.453,00 10.689.561.256,00   9.865.456.821,00 

4. Sepatu dan 

sandal 

13.556.325.452,00 13.782.358.148,00 12.983.785.185,00 

5. Pakaian 

dewasa pria 

11.112.255.642,00 11.215.358.578,00 11.218.358.588,00 

6. Pakaian Anak 12.325.665.452,00 12.366.584.125,00 12.452.128.336,00 

7. Perlengkapan 

rumah tangga 

  8.352.667.125,00   8.432.678.552,00   8.335.477.189,00 

8. Aksesoris dan 

tas 

  6.623.526.783,00   6.783.256.448,00   6.482.332.125,00 

 Jumlah 83,747,124,533.00 

 

86,753,854,693.00 83,578,568,604.00 

   Sumber :  PT. Matahari Department  Store, Tbk Mega Mall, Tahun 2015 

 

Pertumbuhan volume penjualan di PT. Matahari Department Store, Tbk 

Mega Mall untuk beberapa jenis produk yang dijual selama 2012-2014 

menunjukan naik turun. Pada 2013 terjadi peningkatan volume penjualan 

sebesar 3.6%  dibandingkan 2012 dan pada 2014 mengalami penurunan 

sebesar 3.7% dari 2013, hal ini disebabkan karena minat masyarakat untuk 

berbelanja berkurang. 
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Strategi yang dilakukan oleh Matahari Department Store dalam 

meningkatkan kepuasan konsumen dapat dibentuk melalui hubungan baik 

dengan konsumen dalam jangka panjang, pelayanan yang unggul pada 

konsumen, garansi yang mutlak, serta penanganan keluhan konsumen secara 

efektif. 

Selanjutnya pada Tabel 1.3 akan disajikan mengenai berbagai keluhan-

keluhan yang disampaikan oleh konsumen : 

Tabel 1.3 

PT. Matahari Department Store, Tbk Mega Mall 

Keluhan Konsumen 

2012-2014 

 

No Jenis keluhan-keluhan 

konsumen 
TAHUN 

Jumlah 

2012 2013 2014 

1 Lamanya kasir dalam 

melayani konsumen 

dalam melakukan 

pembayaran 

 

3 kali 

 

2 kali 

 

3 kali 

 

8 kali 

2 Antrian dikamar pas 

yang panjang  

2 kali 3 kali 5 kali 10 kali 

3 Kerusakan pakaian 

seperti noda 

5 kali 4 kali 7 kali 16 kali 

4 Pelayanan karyawan 

yang lama dalam 

mengambil barang 

4 kali 4 kali 6 kali 14 kali 

5 Karyawan tidak 

menginformasikan 

promosi 

2 kali 3 kali 2 kali 7 kali 

6 Tempat kamar pas yang 

kotor 

3 kali 2 kali 3 kali 8 kali 

Sumber :  PT. Matahari Department  Store, Tbk Mega Mall, Tahun 2015 

 

Keluhan yang disampaikan oleh konsumen terdiri dari lamanya kasir 

dalam melayani saat konsumen melakukan pembayaran, antrian dikamar pas 

yang panjang, kerusakan pakaian seperti noda, pelayanan karyawan yang 
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lama dalam mengambil barang, karyawan tidak menginformasikan promosi 

dan keluhan yang terakhir tempat kamar pas yang kotor. Keluhan konsumen 

dapat disampaikan secara langsung ke informasi atau langsung saat terjadi  

PT. Matahari Department Store, Tbk Mega Mall. 

Berikut prosedur pelayanan yang ada pada PT. Matahari Department 

Store, Tbk Mega Mall dapat dilihat pada Tabel 1.4 dan Tabel 1.5 yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel 1.4 

PT. Matahari Department Store, Tbk Mega Mall 

Prosedur Layanan (SPG/SPB) 

2012-2014 

No Standar Kegiatan 

1 

Tidak menulis/mencatat stock setelah jam 11 siang (pada hari biasa) atau 

setelah jam 10 siang (weekend) & tidak sedang mengobrol dengan 

rekannya & saat tidak sedang melayani customer TIDAK BERDIRI 

DIAM 

2 

Merespon customer yang datang ke counter dengan kontak mata, 

senyuman dan anggukan kepala. Maksimal 5 detik : ketika sedang tidak 

melayani customer yang lain. Maksimal 20 detik : ketika sedang melayani 

customer atau ketika customer berada di counter sebelah. 

3 

Mendatangi dan menyapa customer dengan senyum ramah/tulus dan 

mengucapkan “selamat pagi/siang/sore..Bapak/Ibu/Kakak, dengan 

saya.....(sebutkan nama diri)..  silakan.." (sesuai culture daerah masing-

masing), (maksimal. 20 detik) 

4 
MENGGALI KEBUTUHAN : Product/Product Knowledge, Programe 

Marketing, Customer's Spesific (sizing/color/peruntukan) 

5 

Bila harus mengambil barang (baik di area maupun di stock room), 

maksimal 2 menit untuk 2 pcs/pasang semua produk, baik sepatu ataupun 

produk lain. 

6 

Segera berusaha closing/menutup penjualan (spg/spb : Ibu, sepatu yang 

hitamnya jadi?.. Saya buatkan nota yah?.. Atau perkataan lain yang 

termasuk usaha closing/menutup penjualan…). Setelah closing, 

menanyakan "Ada lagi yang bisa dibantu..", baik kepada customer yang 

membeli maupun tidak dan mengucapkan " Terima kasih " saat customer 

meninggalkan counter 

Sumber :  PT. Matahari Department  Store, Tbk Mega Mall, Tahun 2015 
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Tabel 1.5 

PT. Matahari Department Store, Tbk Mega Mall 

Prosedur Layanan (Kasir) 

2012-2014 

 

No Standar Kegiatan 

1 

Kasir siap melayani pelanggan, senyum dan ceria, fokus melayani 

pelanggan. Ketika melayani pelanggan tidak boleh mengobrol dengan 

rekan sekerja atau menerima telepon.  

Posisi kasir TIDAK BOLEH BERDIAM DIRI, diharuskan mempunyai 

aktivitas seperti : 

a. Membersihkan/merapikan area kerja 

b. Apabila point (a) sudah beres maka diharuskan menata dan 

membersihkan area di sekitar kasir (maksimal 5 meter dari titik kasir). 

Note: sesering mungkin melihat/memperhatikan kasir. 

c. Melayani pelanggan di sekitar kasir (Maksimal 5 meter dari titik kasir) 

2 

Menyapa customer dengan senyum dan mengucapkan “selamat 

pagi/siang/sore… Bapak/Ibu/Kakak (sesuai culture daerah masing-

masing), silakan.” sambil memperkenalkan nama diri kasir kepada 

customer. Jika ada antrian, kasir mengucapkan greeting,  "Terima Kasih 

sudah menunggu" (sambil menangkupkan tangan didepan dada) 

3 

Menerima nota dan mengeluarkan barang dari tas transparan dengan 

sopan (tidak membalikkan tas tersebut) dan mengecek kondisi barang 

yang dibeli dengan sopan dan ramah (bersama-sama dengan customer). 

Contoh: “Ibu, sepatunya kanan kiri ya size 38, kondisi bagus ya ….”. 

4 Melakukan 4 D : Dilepas, Dichecker, Diraba, Dihitung 

5 

Menyebut nama customer (nama yang tercantum pada kartu pembayaran 

debit/kredit atau pada kartu MCC) disetiap kesempatan saat transaksi 

pembayaran. 

6 

Mengucapkan "terima kasih sudah berbelanja di matahari.." di akhir 

transaksi (dan menyebutkan nama kepada customer yang membayar 

dengan credit card) (sambil menangkupkan tangan di depan dada). Dan 

menyelesaikan transaksi maksimal 3 menit untuk pembelian 1 s/d 5 item 

barang. 

Sumber :  PT. Matahari Department  Store, Tbk Mega Mall, Tahun  2015 

 

Pihak manajemen PT. Matahari Department Store, Tbk Mega Mall harus 

senantiasa memperhatikan keluhan-keluhan konsumen, untuk memperbaiki 

kualitas pelayanannya. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mencoba menganalisis lebih dalam mengenai kepuasan konsumen  yang 
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belanja di PT. Matahari Department Store, Tbk Mega Mall Pontianak yang 

dituangkan dalam penulisan skripsi yang berjudul : “Analisis Kepuasan 

Konsumen Terhadap Pelayanan Pada PT. Matahari Department Store, Tbk 

Mega Mall Pontianak”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, permasalahan dalam 

penelitian dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana kepuasan konsumen 

terhadap pelayanan pada PT.Matahari Department Store, Tbk Mega Mall”. 

C. Pembatasan Masalah 

Supaya lebih terarah, maka ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian 

ini dibatasi hanya pada sub-sub variabel penentu kualitas meliputi : 

1.Keandalan (Reliability). 

2.Daya tanggap (Responsiveness). 

3.Jaminan (Assurance). 

4.Empati (Empathy). 

5.Berwujud (Tangible). 

D.  Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : “Untuk mengetahui kepuasan konsumen 

pelayanan pada PT. Matahari Department Store, Tbk Mega Mall”. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut :  

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perusahaan PT. Matahari Department Store, Tbk Mega Mall Pontianak dalam 

rangka memperbaiki pelayanan yang lebih baik lagi untuk masa mendatang. 

b. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana/tempat bagi penulis  

dalam menerapkan ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis 

tekuni. 

c. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi 

mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai kepuasan konsumen 

terhadap kualitas pelayanan. 

F. Kerangka Pemikiran 

Ada dua pihak yang terlibat dalam proses jasa/pelayanan, yaitu penyedia 

layanan (pelayan) dan konsumen (yang dilayani). Menurut Wahyudin (2001: 

191); “Dalam pelayanan yang disebut konsumen (customer) adalah 

masyarakat yang mendapat manfaat dari aktivitas yang dilakukan oleh 

organisasi atau petugas dari organisasi dari pemberi layanan tersebut”. 

Menurut Tjiptono (2005: 192); “Kepuasan pelanggan telah menjadi 

konsep sentral dalam wacana bisnis dan manajemen”. Menurut Assauri 

(2003: 28); “Pelanggan pada umumnya mengharapkan produk berupa barang 
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atau jasa yang dikonsumsi dapat diterima dan dinikmati dengan pelayanan 

yang baik dan memuaskan”. Kepuasan pelanggan dapat membentuk persepsi 

dan selanjutnya dapat memposisikan produk perusahaan dimata 

pelanggannya. 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar 1.1: 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran Kepuasan Pelanggan 

 

 

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 

1.   Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif. Menurut 

Nazir (2003:65) metode deskriptif adalah penyelidikan yang dilakukan 

untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala  dan mencari keterangan 

secara fakta baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu 

kelompok ataupun suatu daerah. 

2. Tehnik Pengumpulan Data 

a. Wawancara (Interview) 

Yaitu  melakukan tanya jawab secara langsung kepada pimpinan dan 

karyawan PT. Matahari Department Store, Tbk Mega Mall Pontianak 

Dimensi Kepuasan (X) 

- Keandalan (Reliability) 

- Daya Tanggap (Responsiveness) 

- Jaminan (Assurance) 

- Empati (Empathy) 

- Keberwujudan (Tangible) 

 

Kepuasan Pelanggan (Y) 
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juga kepada konsumen yang menjadi objek penelitian untuk 

memperoleh informasi tentang permasalahan yang akan dibahas. 

b. Pengamatan (Observasi) 

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung di 

lapangan terhadap  objek yang diteliti secara langsung serta mencatat 

gejala-gejala dan kejadian yang nampak pada objek yang diteliti. 

c. Daftar Pertanyaan (Kuesioner) 

Yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada responden 

yang diambil sebagai sampel. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi  adalah sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek 

penelitian. Menurut Nazir (2003:325) yang dimaksud dengan populasi 

adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang 

telah ditetapkan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen atau pelanggan 

yang pernah membeli atau berbelanja di PT. Matahari Department 

Store, Tbk Mega Mall Pontianak. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi. Menurut Sugiono (2003:56) yang 

dimaksud dengan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah accindental sampling, pengambilan sampel 

dengan jalan mengambil individu siapa saja yang dapat dijangkau atau 

ditemui.  

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel  

adalah menggunakan rumus Rao Purba (1996:34), sebagai berikut: 

n = 
Z

  4 (𝑚𝑜𝑒)2 

Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

                 n = 
1,96 2

  4 (0,1)2 

n =96,04 

dimana : 

n =jumlah sampel 

Z =tingkat keyakinan yang dibutuhkan dalam penelitian (95 persen 

= 1,96) 

moe = margin of error (kesalahan maksimum yang bisa ditolerir 

sebesar 10 persen. 

 

 Berdasarkan sampel diatas, jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 96,04 dengan pembulatan 100 responden. 

 Kriteria yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 

konsumen yang berbelanja di PT. Matahari Department Store Tbk 

Mega Mall Pontianak minimal 2 kali dalam sebulan. 

4. Analisis Data 

 Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis 

secara kualitatif, yaitu jawaban-jawaban responden akan dikelompokkan 

menurut kriteria yang ada dalam masing-masing jawaban dari responden, 



12 

 

kemudian dinyatakan dalam persentase. Langkah-langkah dalam analisis 

adalah sebagai berikut : 

a. Analisis Tingkat Kepentingaan dan Kepuasan  

Untuk menganalisis tingkat kepentingan dan kepuasan konsumen atau 

pelanggan akan dipergunakan skala likert. Kemudian skala likert 

tersebut akan diberi bobot sebagai berikut : 

Skala Likert dan Bobot Nilai 

Kepuasan Nilai Kepentingan Nilai 

Sangat Puas (SP) 5 Sangat Penting (SP) 5 

Puas (P) 4 Penting (P) 4 

Cukup Puas (CP) 3 Cukup Penting (CP) 3 

Kurang Puas (KP) 2 Kurang Penting (KP) 2 

Tidak Puas (TP) 1 Tidak Penting (TP) 1 

      (Husien Umar, 2003:449) 

b. Diagram Kartesius 

Husien Umar (2003:451) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 

diagram kartesius adalah suatu bangun yang terdiri 4 bagian yang 

dibatasi oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik X 

dan Y. Titik X merupakan rata-rata dari skor tingkat kepuasan 

sedangkan titik Y merupakan rata-rata skor tingkat kepentingan. 

 Rumus yang dipakai adalah: 

𝑥 = 
∑ 𝑥𝑖

𝑛 
 ,                   𝑦= 

∑ 𝑦𝑖

𝑛
 ,         

Dimana:     

𝑥= Skor rata-rata tingkat kepuasan 

𝑦= Skor rata-rata tingkat kepentingan 
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n = Jumlah responden 

∑ 𝑥𝑖= Total skor tingkat kepuasan 

∑ 𝑦𝑖= Total skor tingkat kepentingan 

 

Gambar 1.2 

Diagram Kartesius 

 

�̅�=Kepentingan 

       

 

           Perioritas Utama      Pertahankan Prestasi 

   A        B  

 

 

 

Perioritas  Rendah  Berlebihan 

                                  C     D 

 

 

 

�̅�  = Kepuasan 

 

Sumber : J.Supranto (2001 : 242) 

Keterangan : 

A. Menunjukan faktor atau atribut yang dianggap mempengaruhi 

kepuasaan pelanggan, termasuk unsur-unsur jasa yang dianggap 

sangat penting, namun manajemen belum melaksanakan sesuai 

keinginan pelanggan sehingga mengecewakan/tidak puas. 
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B. Menunjukaan unsur jasa pokok yang telah berhasil dilaksanakan 

perusahaan, untuk itu wajib dipertahankan. Unsur ini dianggap 

sangat penting dan sangat memuaskan. 

C. Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya 

bagi pelanggan. Pelaksanaannya oleh perusahaan biasa-biasa saja 

karena dianggap kurang penting dan kurang memuaskan. 

D. Menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelanggan kurang penting, 

tetapi pelaksanaannya berlebihan. Faktor ini dianggap kurang 

penting, tetapi sangat memuaskan. 

Menurut Nasution (2001:15) diagram kartesius adalah suatu 

bangunan yang terdiri atas 4 bagian yang dibatasi oleh dua garis yang 

terpotong tegak lurus pada titik-titik X dan Y. Titik X merupakan rata-rata 

dari skor tingkat pelaksanaan/kinerja sedangkan Y merupakan rata-rata 

dari skor tingkat harapan/kepentingan.  


