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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

  Dalam era modernisasi saat ini persaingan bisnis baik di pasar domestik  maupun 

pasar internasional sangat ketat. Perusahaan yang ingin berkembang dan bertahan hidup 

harus dapat memberikan kepada para pelanggan produk berupa barang atau jasa yang 

bermutu lebih baik, harga lebih murah, penyerahan lebih cepat dan pelayanan yang lebih 

baik daripada  pesaingnya. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk memberikan kepuasan 

kepada pelanggan. 

 Kepuasan pelanggan terutama di bidang pemasaran menjadi hal utama dan 

menjadi keharusan agar perusahaan tetap sukses, baik di tingkat distribusi, operasional, 

strategi serta pelayanan. Keunggulan suatu barang atau jasa dan  keunikan serta kualitas 

yang ditawarkan akan semakain diminati oleh para konsumen pasar moderen. Menurut 

Ma'ruf (2005:07) bisnis pasar  modern merupakan kegiatan usaha menjual barang atau 

jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga dengan 

mengutamanakan pelayanan dan kenyamanan. 

 Bisnis pasar ritel moderen  merupakan bagian dari saluran distribusi  mata rantai 

terakhir yang berperan sebagai penghubung antara kepentingan produsen dengan 

konsumen karena langsung menjual barang atau jasa ke pembeli. Keberhasilan 

perusahaan ritel pasar moderen sangat ditentukan oleh kualitasnya baik kualitas barang 

yang diperdagangkan maupun kualitas pelayanannya, sehingga kepuasan pelanggan akan 
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tercapai. Dalam memasuki era perdagangan bebas saat ini, perusahaan ritel lokal maupun 

nasional harus bisa meningkatkan daya saing dengan perusaan global. 

Perusahaan berlomba-lomba membuat Strategi pemasaran guna menarik 

konsumen sebanyak-banyaknya dari para pesaing karena merupakan faktor ini  yang 

dapat dikontrol oleh pemasar dalam usaha memberi informasi dan mempengaruhi 

perilaku konsumen untuk menggunakan jasa yang diberikan oleh perusahaan tersebut. 

Salah satu faktor yang sering lazim digunakan pemasar untuk menarik perhatian 

konsumen diantaranya dengan produk, harga, distribusi dan promosi. 

Menurut hasil pengukuran penjualan ritel pasar modern dan pelaku pembelian 

rumah tangga the Nielsen Company Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan Produk 

Domestik Bruto (PDB) per kapita ke angka 3.015 dolar AS pada 2010 telah berdampak 

nyata terhadap peningkatan belanja  dan konsumen memilih produk yang menjawab 

kebutuhan gaya hidup dan kesehatan, juga produk yang menawarkan kenyamanan (AC 

Nielsen:2011). Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang 

ritel pasar moderen semakin bersemangat untuk melebarkan sayapnya  untuk masuk ke 

Indonesia. 

Dalam laporan berjudul Global Retail Development Index (GRDI) 2011 

pertumbuhan ritel Indonesia tercepat ketiga setelah Cina dan India terutama ritel pasar 

modern. Negeri ini, disebut pertumbuhan dengan underlying yang kuat. Indonesia harus 

bersyukur dengan underlying ekonominya yang sangat kuat berupa populasi penduduk 

yang mencapai 235,5 juta jiwa. Bisnis ritel modern di Indonesia beberapa tahun terakhir 

telah menjadi fenomena Asia, khususnya untuk Negara berkembang. Indonesia bahkan 

menempati peringkat tiga pasar ritel terbaik di Asia. 
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 Berdasarkan catatan konsultan manajemen dunia, AT Kearney, yang 

mengeluarkan laporan pertumbuhan industri ritel pasar modern terbaik Negara di dunia, 

Indonesia masuk ke dalam negara dengan ritel yang baik. Pakar marketing kelas dunia 

Philip Kotler mengatakan bahwa ada lima Negara yang termasuk kategori emerging 

countries. Empat Negara lain adalah Brazil, Rusia, India dan China (BRIC). Seharusnya 

istilah BRIC diganti menjadi BRICI, dengan kata terakhir merujuk pada Indonesia ( 

Iswarin : Retail Indonesia , 24 april 2012). 

Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia Saat itu terdapat sekitar 50 juta 

 masyarakat menengah yang mempunyai  penguatan daya beli  sebesar Rp  10 juta per 

bulan, pada era ini akan booming barang-barang bermerek dan berkualitas (BPS 2011).  

Konsumen yang selama ini terbiasa dengan adanya pasar tradisional sebagai pusat 

kegiatan akan segera beralih dengan adanya pusat perbelanjaan dan hypermarket yang 

menawarkan kenyamanan, keamanan, kepuasan, pelayananan yang lebih dan juga 

hiburan.   

Setelah mengalami pertumbuhan yang lamban sebesar 5% pada tahun 2009 lalu, 

Economist Intelligent Unit (EIU) mengukur bahwa tahun 2010 sektor ritel pasar modern 

tumbuh sebesar 10% dan sampai dengan 2015 diprediksi sektor ritel akan tumbuh sebesar 

12 – 15%. Saat ini format hypermarket telah membukukan 40% dari penjualan sektor 

ritel di Indonesia. 

 Asosiasi Pedagang Ritel Indonesia (Aprindo) merilis omzet pada kuartal II/2010 

dapat mencapai lebih dari Rp10 triliun.  Hal itu didorong oleh gross domestic product 

(GDP) Indonesia yang semakin membaik .Peningkatan penjualan tersebut meliputi semua 

sektor ritel, mulai dari hypermat, supermarket, dan mini market diproyeksi akan 
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mencapai dua digit pada tahun akhir ini 1011. Ini diproyeksikan akan menjadikan sektor  

pendapatan yang besar bagi pelaku bisnis ritel di Indonesia. (Kompas  Senin, 24 Mei 

2010).  

Kelompok minimarket hanya terdapat dua pemain besar yaitu Indomaret dan 

Alfamart. Indomaret merupakan pemain terbesar dengan pangsa omzet sekitar 43,2% dari 

total omzet minimarket di Indonesia. Sementara Alfamart membuntuti dengan 

pengumpulan omzet sebesar Rp7,3 triliun atau sekitar 40,8% dari total omzet minimarket 

di Indonesia. Omzet industri ritel moderen nasional pada kuartal kedua 2011 (II/2011) 

diprediksi akan mengalami kenaikan di atas 10 persen dibandingkan periode sama pada 

2010 (Asosiasi Pedagang Ritel Indonesia 2011). 

Menurut sumber  yang dilangsir  oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Blitar tahun 2011 (Radar Blitar Senin, 08 mei 2012). Dalam kurun waktu tiga 

tahun terakhir antara tahun 2009-2011  mengalami peningkatan yang sangat signifikan 

dalam jumlah gerai maupun jumlah pendapatan. Pada Tahun 2012 ini  sudah ada lima 

jenis minimarket  baru yang siap beroperasi wilayah di Kabupaten Blitar dan masih ada 

yang dalam proses perizinan hal ini bisa dilihat  pada tabel 1.1 

                          Tabel 1.1 

        Pertumbuhan pasar moderen Kabupaten Blitar periode 

              2009-2011. 

Tahun Toserba / departement store Minimarket 

2011 4 40 

2010 4 34 

2009 3 29 

Sumber :(Disperindag Kabupaten Blitar: April 2012). 
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Penempatan  lokasi pasar moderen disesuaikan  kebutuhan konsumen mereka 

cenderung mendekatkan gerai dengan konsumen yang mejadi pusat aktifitas sehari-hari 

seperti pasar, kantor dan pusat kegiatan lainya. Kinerja cemerlang hypermarket juga 

ditunjukkan melalui pertumbuhan jumlah gerai. Pada 2005-2010 pertumbuhan gerai 

hypermarket sangat tinggi yakni 39,8% per tahun. Gerai minimarket juga meningkat 

cukup tinggi yakni 16,4% per tahun, sementara gerai supermarket meningkat 10,9% per 

tahun. 

Menurut Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen 

Perdagangan Republik Indonesia (1997) minimarket (swalayan atau rumah belanja) 

adalah pasar modern tempat penjualan barang-barang eceran yang berskala sedang 

dengan pelayanan yang bersifat self service. Kepemilikannya bisa dimiliki oleh satu 

orang atau lebih. Komoditi inti yang dijual adalah barang-barang rumah tangga, 

makanan, minuman dan sehari-hari. 

 Beta Swalayan  Kesamben yang berlokasi di Jln. Raya Kesamben no. 20 

Kesamben Kabupaten Blitar, termasuk ke dalam kategori supermarket namun dengan 

skala yang lebih kecil atau lebih populer dengan nama  minimarket. Pelayanan yang 

bersifat self service dan komoditi inti yang dijual adalah barang-barang rumah tangga, 

makanan, minuman dan kebutuhan sehari-hari.  

Sebagai  pelopor swalayan berkonsep moderen di Kesamben dan telah berdiri 

sejak tahun 1996. Posisi yang sangat strategis dengan konsep murah, bersih, nyaman, 

ramah menjadikan swalayan ini tetap bisa bertahan dari gempuran para ritel pesaing 

seperti Indomaret dan Alfamart. Swalayan Beta Kesamben merupakan cabang dari 
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Toserba Sinar Makmur grup, yang terbesar dan telah ada berbagai cabang di daerah  

Blitar. 

Swalayan ini menawarkan berbagai keunggulan dengan penerapkan harga  

dengan kualitas setara namun mendapatkan kepuasan yang memuasan . Selain itu faktor 

kedekatan dengan konsumen merupakan salah satu penunjang keberhasilan swalayan 

tersebut. Swalayan ini juga asli  dari daerah lokal sehingga benar-benar  mengetahui 

karakteristik dan kemampuan  konsumen  secara umum.   Sesuai dengan uraian di atas 

judul penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi  konsumen dalam 

keputusan pembelian di BETA Swalayan Kesamben. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini  adalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor –faktor apakah yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam 

pembelian di BETA Swalayan Kesamben ? 

2. Faktor-faktor apakah yang dominan mempengaruhi keputusan pembelian dalam 

pembelian di BETA Swalayan Kesamben ? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini dimaksudkan agar pembahasan penelitian 

tidak melebar dari dan terfokus pada tujuan yang diteliti, maka dibatasi pada faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian dalam pembelian di BETA Swalayan Kesamben 

yaitu faktor psikologi meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian, sikap dan 
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faktor budaya dan sosial (keluarga, kelompok, kelas sosial, budaya dan sub budaya)  serta 

rangsangan pemasaran meliputi faktor harga, produk, promosi dan distribusi. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

 Berdasrkan perumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam 

pembelian di BETA Swalayan Kesamben. 

b. Untuk mengetahui faktor yang dominan mempengaruhi keputusan pembelian  

dalam pembelian di BETA swalayan kesamben. 

E. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Akademisi 

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan  pemahaman  tentang faktor- faktor 

yang dimempengaruhi keputusan pembelian dalam membeli di swalayan selain itu, 

hasil penelitian ini dapat juga menjadi bahan  referensi untuk penelitian selanjutnya 

mengenai keputusan pembelian  ( purchase decision). 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan yang 

berguna untuk mengetahui faktor-faktor yang bisa mempengaruhi konsumen 

dalam menentukan pembelian dan masukan untuk perumusan dalam dalam 

kebijakan dalam mempertahankan pembeli atau konsumen.   

 


