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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pembiayaan konsumen saat ini marak dan berkembang di seluruh wilayah

Indonesia,  terutama di  kota-kota  besar.  Pada umumnya pembiayaan  konsumen

adalah  suatu  pinjaman  atau  kredit  yang  diberikan  oleh  perusahaan  kepada

konsumen untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh

konsumen.  Pembiayaan  konsumen  ini  biasanya  dilakukan  oleh  bank  maupun

lembaga  keuangan  atau  pembiayaan  bukan  bank  seperti  leasing.  Kehadiran

lembaga pembiayaan ini sangat membantu masyarakat terutama untuk memenuhi

kebutuhan akan modal usaha maupun keperluan lainnya.

Kebutuhan  konsumen  setiap  hari  semakin  bertambah  dan  bermacam-

macam  dari  mulai  kebutuhan  pokok  sampai  kebutuhan  lain  yang  mungkin

menyangkut  gaya  hidup  maupun  keinginan  mereka  sendiri.  Kebutuhan  dan

keinginan ini tentunya dapat dipenuhi dengan cara mengkonsumsi suatu produk

atau  jasa  tertentu.  Oleh  karena  itu  para  pelaku  usaha  dituntut  agar  selalu

memenuhi kebutuhan konsumen sehingga konsumen merasa yakin dalam setiap

keputusan pembelian yang akan dilakukan.

Repurchase intention atau minat beli  ulang biasanya akan terjadi  ketika

seseorang merasa tertarik terhadap suatu produk atau jasa. Hal ini disebabkan oleh

adanya kepuasan yang dirasakan konsumen atas produk atau jasa yang telah dibeli

atau  dikonsumsi  sebelumnya.  Apabila  harapan mereka  terpenuhi  maka mereka
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akan melakukan pembelian ulang, tetapi sebaliknya jika mereka tidak puas maka

mereka tidak akan kembali  dan tidak akan membeli  produk atau menggunakan

jasa yang sama sehingga akan beralih ke merek atau perusahaan lain.

Repurchase intention terhadap produk atau jasa dianggap penting untuk

berlangsungnya  hidup  sebuah  perusahaan.  Berlangsungnya  sebuah  hidup

perusahaan untuk sekedar mendapatkan konsumen saja tidak cukup, perusahaan

harus mencoba untuk mendapatkan dan menciptakan minat  beli  ulang kembali

pelanggannya. Repurchase  intention penting  bagi  perusahaan  karena  biaya

mempertahankan seorang pelanggan yang lama jauh lebih murah dibandingkan

dengan menarik pelanggan yang baru.

Untuk menciptakan repurchase intention, tentunya perusahaan harus dapat

mempertahankan pelayanan dan kualitas perusahaan agar timbul kepercayaan dari

pelanggan  terhadap  perusahaan.  Kurangnya  kepuasan  akan  mengakibatkan

konsumen  enggan  untuk  melakukan  pembelian  ulang  pada  sebuah  perusahaan

atau  merek  tertentu. Customer  experience atau  pengalaman  pelanggan adalah

salah  satu  faktor  yang  mungkin  bisa  mempengaruhi  minat  beli  ulang.  Hasil

penelitian Agus Wahyono et  al.  (2016)  menyebutkan bahwa dimensi  customer

experience meliputi sense, feel, think, act dan relate secara stimultan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap minat beli ulang konsumen. Dapat diartikan bahwa

konsumen  akan  kembali  jika  mereka  memiliki  pengalaman  yang  baik  pada

transaksi sebelumnya sehingga semakin tinggi pengaruh pengalaman konsumen

maka minat beli ulang yang tercipta juga semakin tinggi. 
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PT. Federal  International  Finance  (FIF) merupakan  sebuah perusahaan

yang bergerak dalam bisnis layanan pembiayaan berdasarkan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor  :  29/POJK.05/2014  memiliki  unit  bisnis  yang berbeda-

beda. PT.FIF kurang lebih memiliki 2,8 juta konsumen aktif dan memiliki 152

kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.  Salah satunya adalah kantor

cabang  yang terletak  di  Kota  Sukabumi.  Dalam hal  ini  peneliti  tertarik  untuk

melakukan  penelitian  pada  jasa  pembiayaan  pinjaman  dana  tunai  dengan

menggunakan jaminan bpkb motor pada  PT.FIF cabang POS Sukabumi.

Minat beli ulang konsumen RO (repeat order) pada PT.FIF cabang POS

Sukabumi  masih  belum bisa  mencapai  target  perusahaan  setiap  bulannya.  Ini

merupakan  permasalahan  yang  harus  diperhatikan  perusahaan  untuk  lebih

meningkatkan  lagi  pelayanan  agar  pelanggan  merasa  nyaman  dan  puas

menggunakan  jasa  pada  PT.FIF  cabang  POS  Sukabumi.  Berdasarkan  hasil

wawancara  yang  peneliti  lakukan  pada  konsumen  RO (repeat  order)  PT.  FIF

cabang POS Sukabumi, penulis menemukan adanya permasalahan pada minat beli

ulang (repurchase intention) yaitu pada minat referensial, yang ditandai dengan

kurangnya respon konsumen kepada SF telemarketing yang menawarkan kembali

pinjaman bahkan cenderung enggan mereferensikan kembali kepada kerabat dekat

maupun konsumen lain PT.  FIF  cabang  POS  Sukabumi.  Hal  tersebut  dapat

didukung  oleh  data  penurunan   konsumen  RO  yang  dapat  dilihat  pada  tabel

berikut ini :
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Tabel 1.1 Data Penjualan PT.FIF Cabang POS Sukabumi

Bulan Oktober – Desember Tahun 2017

KODE POS/KIOS BULAN
JUMLAH

PENJUALAN
KONSUMEN RO

10700 - POS
SUKABUMI

OKTOBER 49

10700 - POS
SUKABUMI

NOVEMBE
R

41

10700 - POS
SUKABUMI

DESEMBER 38

Sumber : PT. Federal International Finance ( FIF ) cabang POS Sukabumi 2017

Berdasarkan  tabel  diatas,  jumlah  konsumen  RO  yang  melakukan

pengajuan pinjaman dana tunai cenderung sedikit dan mengalami penurunan dari

setiap bulannya. Ini berarti minat beli ulang konsumen semakin menurun. Hal ini

diduga  disebabkan  oleh  pengalaman  pelanggan (customer  experience)  yang

sebelumnya mengalami pelayanan kurang memuaskan sehingga konsumen merasa

kurang  nyaman  dengan  penawaran  dan  pemberitahuan  untuk  melakukan

pembayaran sebelum jatuh tempo yang sering dilakukan deskcall secara berulang

setiap bulannya.

Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian

dengan judul “Pengaruh Customer Experience Terhadap Repurchase Intention

Pada PT.FIF Cabang POS Sukabumi”.
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  diatas  permasalahan  yang  timbul  adalah

tentang  minat  beli  ulang  (repurchase  intention) pada  konsumen  RO  PT.  FIF

cabang  POS  Sukabumi  yang dilatar  belakangi  oleh  pengalaman  pelanggan

(customer  experience)  sehingga  mengakibatkan  penjualan  pada  konsumen  RO

yang mengalami penurunan setiap bulannya.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan  identifikasi  masalah  diatas,  maka  perumusan  masalahnya

adalah sebagai berikut :

1.2.2.1 Bagaimana pengalman pelanggan pada PT.FIF Cabang POS Sukabumi?

1.2.2.2 Bagaimana minat beli ulang pada PT.FIF Cabang POS Sukabumi ?

1.2.2.3 Seberapa  besar  pengaruh  pengalaman  pelanggan (Customer

Experience) melalui  dimensi  sense,  feel,  think,  act, dan  relate secara

gabungan dan parsial terhadap minat beli ulang (Repurchase Intention)

pada PT. FIF Cabang POS Sukabumi ?

1.2.2.4 Bagaimana  pengaruh  langsung  dan  tidak  langsung  pengalaman

pelanggan (Customer  experience) melalui  dimensi  sense,  feel,  think,

act, dan  relate  terhadap minat beli ulang  (Repurchase Intention) pada

PT.FIF Cabang POS sukabumi ?
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1.1 Untuk  mengetahui  pengalaman  pelanggan pada  PT.FIF  cabang  POS

Sukabumi.

1.3.1.2 Untuk  mengetahui  minat  beli  ulang  pada  PT.FIF  cabang  POS

Sukabumi.

1.3.1.3 Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengaruh pengalaman pelanggan

(Customer  Experience)  melalui  dimensi  sense,  feel,  think,  act,  dan

relate secara  gabungan  dan  parsial  terhadap  minat  beli  ulang

(Repurchase Intention) pada PT. FIF Cabang POS Sukabumi.

1.3.1.4 Untuk mengetahui  pengaruh langsung dan tidak langsung pengalaman

pelanggan melalui dimensi  sense, feel,  think, act, dan  relate terhadap

minat  beli  ulang  (Repurchase  Intention) pada  PT.FIF  cabang  POS

Sukabumi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi

peneliti  khususnya  dalam  bidang  ilmu  administrasi  bisnis  dan  manajemen

pemasaran berdasarkan teori-teori terdahulu. Penelitian ini juga aplikasi dari ilmu-

ilmu  yang  dipelajari  selama  penulis  mendapatkan  keilmuan  di  Program Studi

Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
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1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan ini, diharapkan dapat memberikan

pemahaman serta manfaat terutama:

1.3.2.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan peneliti yang

diperoleh  dari  teori-teori  selama  perkuliahan  terutama  bidang  pemasaran

sehingga bisa diaplikasikan di lapangan dan dunia kerja.

1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang

positif sehingga perusahaan dapat menjadikan perbandingan untuk meningkatkan

volume  penjualan  agar  lebih  baik  lagi  dari  tiap  bulannya  dan  terutama  untuk

mengetahui  cara  menjaga  pelanggan  yang  sudah  ada  agar  tidak  berpindah  ke

perusahaan lain.

1.3.2.2.3 Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sumber referensi bagi

pihak  lain  yang  ingin  melakukan  penelitian  dengan  permasalahan  yang  sama,

disamping itu diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan

bagi pembaca yang akan melakukan penelitian. 
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1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1   Lokasi Penelitian 

Penelitian  dilaksanakan  pada  PT.  FIF  Cabang  POS  Sukabumi

JL.Bhayangkara No 37D, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat

Kode Pos (43123) Telp: 0266 211277.

1.4.2 Lamanya Penelitian

Adapun jadwal penelitian yang dilakukan peneliti selama kurang lebih 13

bulan, terhitung dari bulan Oktober 2017 sampai dengan November 2018. Dimana

selama kurun waktu  tersebut,  peneliti  melakukan  tahapan  -  tahapan  penelitian

mulai dari persiapan penelitian sampai dengan pengujian. Namun sampai saat ini

masih dalam tahap penjajakan dan pengumpulan data.
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