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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan jaman bisnis retail telah mengalami banyak 

perkembangan khususnya bisnis pertokoan dan perbelanjaan di Indonesia yang 

semakin terbuka lebar peranannya, yang berjalan seiring dengan meningkatnya 

pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Pertumbuhan pendapatan per kapita 

yang pesat membawa pengaruh yang besar di seluruh sektor, termasuk bidang 

bisnis industri dan produksi. Hal ini mendorong kegiatan bisnis retail berubah 

menjadi suatu bisnis yang lebih modern.  

Perkembangan usaha retail modern sangatlah cepat akhir-akhir ini.Dalam 

periode enam tahun terakhir, dari tahun 2007–2012, jumlah gerai ritel modern di 

Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 17,57% per tahun. Pada tahun 2007, 

jumlah usaha ritel di Indonesia masih sebanyak 10.365 gerai, kemudian pada 

tahun 2011 mencapai 18.152 gerai tersebar dihampir seluruh kota di 

Indonesia(Frontier Consulting Group, 2012). Berdasarkan brand switching 

analysis pada tabel 1 terlihat bahwa Carrefour, Hypermart, dan Lotte Mart 

merupakan merek yang diprediksikan akan bertambah jumlah pengunjungnya di 

masa mendatang. Angka net switchingketiga merek tersebut positif. Jumlah 

pengunjung merek lain yang akan berganti mengunjungi ketiga merek tersebut 

(switching in) lebih banyak dari pengunjung merek tersebut yang akan berpindah 

menggunakan merek lain (switching out). Sebaliknya, Giant, Superindo, dan 

Brastagi, net switching ketiga merek tersebut bernilai 1egative. 
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Gambar 1 brand switching analysis 

Sumber: Frontier Consulting Group Research Division 

 
Mungkin tidak mengherankan apabila kita melihat data tersebut 

karenaHypermarket memiliki salah satu keunggulan yang saat ini masih 

menjadiandalannya yaitu kompetensi harga. Dalam salah satu artikel online 

dituliskan,daya tarik utama Hypermarket seperti Hypermart adalah harga barang. 

Bayangkansaja, pada tahun 2000 lalu, margin usaha yang diperoleh sebesar 4,7 

persen. (tempo-online.com).  Sepeti yang telah dijelaskan diatas kompetensi harga 

adalah keunggulan dalam persaingan para hypermarket ini dalam merebut pasar. 

Saat ini konsumen mulai semakin cermat dalam memilih dan 

mengevaluasi produk atau jasa yang hendak mereka konsumsi, hal ini juga secara 

langsung akan berdampak pada bagaimana konsumen dapat semakin pintar dalam 

memilih harga yang sesuai dengan kemampuan dan harapan mereka. Oleh karena 

itu, saat ini banyak perusahaan mulai memberikan perhatian lebih pada penetapan 

harga produk dan jasa terutama bagaimana strategi yang mereka terapkan dapat 
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sesuai dengan kebutuhan konsumen yang menjadi target pasar. Harga merupakan 

suatu bagian yang penting bagi pembeli dan penjual. Pertukaran barang dan jasa 

hanya akan terjadi jika penjual dan pembeli telah menyepakati harga. Keputusan 

harga akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi perusahaan. Harga juga 

dirasa sangat penting dalam mengatur perekonomian.Kepentingan terhadap harga 

telah meningkat.Harga merupakan dasar terbentuknya keuntungan sehingga 

seluruh perusahaan berusaha memaksimalkannya dengan pengembangan 

pasar.Permintaan pasar sebagian besar dipengaruhi oleh harga. Harga akan 

memberikan posisi yang kompetitif pada pasar. 

Kondisi persaingan pasar sering kali menjadikan peritel mengharuskan 

menggunakan strategi harga rendah yang cukup efektif untuk laba jangka panjang. 

Dengan kondisi diatas konsumen dituntut untuk jeli dalam  memperhitungkan 

harga sampai digit yang terkecil. Dalam hal ini strategi yang digunakan oleh 

Hypermart adalah strategi penetapan harga ganjil dan genap. Menurut Schlinder 

dan Lois penetapan harga ganjil mengacu pada praktek dalam mengungkapkan 

harga akhir (yaitu, digit paling kanan) menyebabkan ia jatuh tepat di bawah angka 

bulat. Sebagai contoh, pengunjung yang memperhatikan harga mungkin lebih 

memilih untuk menggunakan  penetapan harga ganjil Rp. 59.999 daripada jumlah 

bulat (atau "even price") hargaRp. 60.000 . Penetapan harga ganjil menjadi 

semacam taktik dari perusahaan untuk mengambil manfaat dari fakta bahwa 

konsumen tidak selalu menanggapi harga yang secara rasional tercantum. 

Penetapan harga ganjil dan genap yang dilakukan Hypermart ditujukan 

sebagai strategihargamurah. Harga ganjil yaitu harga yang berakhiran dengan 
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angka ganjil di tiap harga yang ditawarkan, akan membetuk anggapanyang 

tentunya berbeda dengan harga genap yang berakhiran dengan angka bulat. 

Konsumen  bisa saja beranggapan bahwa harga ganjil lebih murah dibandingkan 

harga genap ataupun sebaliknya, dan hal tersebut bias saja didasari oleh alasan 

yang berbeda-beda.  

Sebagai hypermarket yang memiliki visi untuk menjadi pemimpin pasar 

pada tahun 2014, Hypermart menggunakan strategi harga murah, sesuai mottonya 

“loW price and more”. Bentuk dari strategi penetapan harga murah yang 

dilakukan adalah dengan penetapan harga ganjil (odd pricing) yang dimaksudkan 

sebagai bentuk dari harga psikologis yang mempengaruh konsumen terhadap 

suatu produk.Odd pricing mempengaruhi psikologi konsumen yang akan 

menganggap bahwa harga tersebut lebih murah dibadingkan penetapan harga 

genap (even pricing). 

Perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan 

menyesuaikan keinginan pelanggan sehingga perusahaan harus mampu 

menditeksi apa yang menjadi kebutuhan pasar atau keinginan konsumen serta 

membaca dan menterjemahkan setiap perubahan situasi sebagai peluang. 

Perusahaan tidak akan berkembang tanpa adanya pelanggan. Semakin banyak 

pelanggan, maka perusahaan akan mampu bersaing dengan perusahan-perusahaan 

lain di era globalisasi ini. 

Hypermart memang pintar mengambil hati konsumennya.Hal ini tercermin 

dari berbagai langkahnya dalam memanjakan konsumen. Ada satu yang 

menjadi trademark Hypermart dibanding para kompetitor di kelasnya. Untuk 
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beberapa item barang, Hypermart memberikan ikon cek harga dengan ilustrasi 

kaca pembesar.Ini artinya Hypermart memberikan jaminan harga termurah 

dibanding barang yang dijual di tempat sejenis lainnya. Jika ada yang lebih 

murah, Hypermart akan mengganti selisihnya 2x lipat.  

 Hypermart diharapkan dapat mampu mengetahui apa yang menjadi 

keinginan konsumen. Dengan penetapan harga yang tepat Hypermart dapat 

memberikan citra yang lebih baik terhadap usahanya agar  tercipta kepuasan 

pelanggan.Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik mengangkat 

penelitian mengenai “Analisis DeskriptifTerhadap Penetapan Harga Ganjil dan 

Harga Genap Studi Kasus Pengunjung Hypermart Malang Town Square”  

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan “Bagaimana deskripsi yang 

ditimbulkan oleh penetapan harga ganjil dan genap pada pengunjung Hypermart 

Malang Town Square?” 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Agar peneliti mempunyai arah yang jelas, maka ditetapkan tujuan 

penelitian yaitu mendeskripsikan tentang  penetapan harga ganjil dan genap pada 

pengunjung Hypermart Malang Town Square. 
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D. Kegunaan penelitian  

Kegunaan penelitian  ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi untuk 

pelaku usaha retail modern dalam merancang strategi penetapan harga yang tepat 

khususnya pada penetapan harga ganjil ataupun genap.Sehingga para usaha retail 

modern dapat meningkatkan pembelian konsumen dengan strategi penetapan 

harga yang sesuai dengankeinginan konsumen. 

 

 

 


