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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pemasaran secara mudahnya merupakan suatu kegiatan memasarkan 

barang atau jasa umumnya kepada masyarakat, dan khususnya kepada 

pembeli potensial. Pemasaran dikembangkan sebagai suatu pola yang tertata 

dalam suatu sistem yang sering kali disebut sebagai ilmu dan juga 

dikembangkan dengan cara masing-masing pelaku sehingga disebut 

improvisasi dan karenanya disebut seni. Pemasaran ritel sebagai kegiatan 

pemasaran dalam perdagangan eceran juga dijalankan dengan kedua cara itu.  

Bisnis eceran kini populer dengan sebutan bisnis ritel, merupakan bisnis 

yang menghidupi banyak orang dan memberikan banyak keuntungan bagi 

orang lain. Pada saat krisis moneter melanda Indonesia di akhir tahun 1997, 

yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, perokonomian 

Indonesia banyak tertolong oleh sektor pedagang eceran. Di banyak negara 

termasuk negara-negara industry terkemuka termasuk Prancis, Inggris, dan 

AS, bisnis eceran merupakan salah satu sektor utama perekonomian yang 

mendatangkan keuntungan yang besar. 

Di Indonesia, perkembangan strategi, program, dan taktik pemasaran 

yang ditetapkan oleh pengecer besar dalam beberapa tahun terakhir telah 

memasuki era yang praktis sama dengan era yang terdapat di negara-negara 

maju. Ini khususnya terjadi di Jakarta dan wilayah-wilayah sekitarnya, juga 
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umumnya di kota-kota utama lainnya misalnya Bandung, Surabaya, Medan 

dan juga Malang. 

Perkembangan jumlah peritel ini tidak lain karena melihat besarnya 

penduduk Indonesia yang semuanya akan membutuhkan kebutuhan yang 

sangat besar. Definisi kebutuhan secara singkat adalah segala sesuatu yang 

diperlukan manusia dalam hidupnya, yang bisa diperoleh dengan cara 

memiliki atau menikmati sesuatu barang atau jasa. Setiap mahkluk hidup 

memiliki kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh sumber daya dalam 

lingkungan. Daftar kebutuhan manusia semakin panjang sebagai akibat dari 

semakin majunya peradaban dan teknologi. Kebutuhan dasar manusia 

menurut Maslow dalam Kotler (2009:179) adalah kebutuhan fisiologis yaitu, 

kebutuhan paling pokok, seperti sandang, pangan dan papan. Sehingga 

dengan bertambahnya penduduk maka ada bertambah pula suatu kebutuhan 

dalam sebuah wilayah. 

Perilaku konsumen dalam membeli makanan dan produk kelontong 

selalu dipengaruhi oleh sejumlah faktor ekonomi, budaya, psikologis dan 

gaya hidup. Dalam beberapa dekade terakhir pertumbuhan ekonomi dan 

peningkatan pertumbuhan penduduk yang cepat, dan berimbas ke permintaan 

untuk produk makanan dan barang kelontong. Peningkatan pendapatan 

memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap permintaan barang 

kebutuhan. 

Perubahan-perubahan pada perilaku konsumen, mendorong pertumbuhan 

ritel yang modern di Indonesia, yang menuntut lebih pada sebuah standar 
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efisiensi, kualitas dan keamanan suatu produk. Konsumen sekarang telah 

menjadi lebih selektif dalam memilih barang konsumsi mereka dan sudah 

mulai lebih menekankan pada kenyamanan, kesegaran dan kualitas produk. 

Dengan munculnya budaya supermarket dan hipermarket, preferensi 

konsumen untuk produk konsumsi telah meningkat secara signifikan.  

Pasar modern ini pada dasarnya merupakan perkembangan dari toko 

kelontong dan pasar tradisional, sehingga kemudian ritel modern ini sering 

diberi istilah pasar modern. Perbedaan utamanya terletak pada luas ruangan, 

range produk dan jasa yang ditawarkan.  

Ritel modern memiliki banyak format yang berkembang sesuai dengan 

situasi pasar di dalam negeri maupun sebagai dampak perubahan pasar dunia. 

Format ritel modern ini masih terus berkembang setiap saat masih selalu 

terjadi perubahan. Secara umum format bisnis ritel yang saat ini berkembang 

pesat di Indonesia adalah hypermarket, supermarket, minimarket atau 

convenience store, department store dan specialty store.  

Menjamurnya bisnis ritel minimarket, hal ini memudahkan masyarakat 

yang ingin berbelanja kebutuhan sehingga tidak perlu jauh-jauh lagi pergi ke 

supermarket. Banyaknya minimarket yang ada semakin menambah sengit 

persaingan. Kejadian ini juga terjadi di daerah Malang, banyak minimarket 

yang berdiri di suatu wilayah yang jaraknya berdekatan, bahkan beberapa 

daerah sengaja dibangun supermarket contohnya, di daerah Jalan Veteran 

Malang di sana terletak sebuah mall yaitu Malang Town Square, awalnya 
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hanya satu namun mulai menjamur di daerah sekitarnya, mereka berlomba-

lomba untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pengunjung.  

Banyaknya toko, minimarket, swalayan, supermarket akan memudahkan 

konsumen untuk membandingkan antara satu dengan lainya, sehingga 

mengharuskan setiap toko-toko ritel baik yang berskala kecil maupun 

berskala besar membuat strategi yang berbeda sehingga memunculkan 

persepsi yang di mata konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2007:374), jika 

perusahaan tidak melakukan penetapan posisi dengan baik, pasarnya akan 

bingung. Jika perusahaan melakukan penetapan posisi dengan baik, maka ia 

dapat mewujudkan sisa rencana pemasaran dan diferensiasinya berdasarkan 

strategi penetapan posisi tersebut. Strategi yang tepat akan sangat dibutuhkan 

oleh pasar modern ini, strategi ritel biasa disebut dengan Bauran Pemasaran 

Ritel (retail mix). Menurut Dunne, Lusch dan Griffith (2007:447) 

mengemukakan “bauran pemasaran retail adalah kombinasi dari merchandise, 

harga, periklanan dan promosi, pelayanan konsumen dan penjualan, serta 

suasana toko dan desain toko yang digunakan untuk memuaskan konsumen”. 

Strategi yang dilakukan oleh setiap peritel berbeda namun konsumen 

sendirilah yang akan menilainya, penilaian konsumen yang cenderung 

subjektif mengharuskan peritel untuk berfikir keras agar konsumen menilai 

seperti apa yang di rencanakan. Penilaian ini sangat dipengaruhi oleh persepsi 

setiap individu. Solomon (2008:65) dalam bukunya mengatakan bahwa 

persepsi adalah suatu proses dimana sensasi fisik seperti penglihatan, suara, 

dan bau yang dipilih, terorganisir, dan diinterpretasikan. Persepsi adalah suatu 
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kumpulan aktifitas dalam memberikan kesimpulan seseorang dalam menilai 

sesuatu. Persepsi konsumen bukan hanya terbentuk dari apa yang mereka 

dapatkan pada saat berkunjung pada toko ritel, melainkan dari informasi-

informasi yang didapat dari lingkungannya. 

Persepsi konsumen yang baik akan membawa konsumen untuk tetap 

berbelanja pada sebuah toko. Persepsi ini bisa terjadi akibat dari semua 

kegiatan yang telah dilakukan oleh para pemilik toko. Kegiatan yang bisa 

membuat para konsumen puas dan tidak mengecewakan akan membuat para 

pembeli atau konsumen tidak segan-segan untuk membeli ulang di tempat ini 

dan juga memberi tahukan kepada orang lain tentang segala yang positif pada 

toko tersebut. oleh karena itu pembentukan persepsi yang baik di mata 

konsumen sangat penting karena ini membentuk image yang positif pada 

konsumen. 

Salah satu swalayan yang berada di Malang adalah Sardo Swalan. Sardo 

Swalayan adalah salah satu swalayan yang berada di Malang, swalayan yang 

sudah mengikuti sistem ritel modern yang cukup bagus. Swalayan ini 

termasuk salah satu swalayan yang digemari di Malang, dalam beberapa 

tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dilihat dari 

bangunannya yang dulu hanya memiliki dua lantai, sekarang sudah menjadi 

bangunan tiga lantai, variasi produk juga lebih banyak. Meski muka 

bangunan swalayan ini hanya sederhana namun tidak pernah sepi dari 

pengunjung. 
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Swalayan ini terletak pada daerah perguruan tinggi, setidaknya ada tiga 

universitas di sekitar swalayan ini, diantaranya adalah; Universitas Islam 

Negri, Universitas Gajayana, Universitas Tribuana dan kampus lainnya yang 

lebih jauh.  

Berbeda dengan Ratu Swalayan, Swalayan yang beralamatkan Jl. K.H. 

Agus Salim no. 18 atau pada lantai dua Gajah Mada Plaza ini terletak pada 

pusat perbelanjaan di daerah Pasar Besar Malang. Berada pada daerah pusat 

perbelanjaan bisa mempermudah para konsumen untuk memenuhi 

belanjaanya dengan sekali jalan. Swalayan dengan satu lantai ini juga tidak 

pernah surut dengan pelanggan. Banyaknya produk yang dijual selalu 

membanjiri toko hingga produk yang berada pada display produk selalu 

membuat toko imi tampak begitu penuh, ditambah dengan datangnya para 

konsumen yang banyak sehingaa membuat suhu pada toko imi lebih panas.  

Dua swalayan yang telah disebut di atas adalah swalayan yang berada 

pada lokasi yang berbeda, namun memiliki banyak konsumen yang selalu 

berbelanja pada salah satu swalayan tersebut. Kemungkinan disebabkan oleh 

pelaksanaan unsur bauran pemasaran ritel yang baik, namun apakah ada 

persamaan strategi yang dilakukan oleh Sardo Swalayan dan Ratu Swalayan 

sehingga bisa menarik banyak para konsumen untuk datang dan memnuhi 

kebutuhannya disalah satu tempat tersebut.  

Karena alasan inilah peneliti ingin meneliti lebih lanjut bagaimana 

presepsi pelanggan kepada kedua swalayan ini, sehingga judul yang akan 

diangkat pad penelitian ini adalah “ANALISIS PERBEDAAN PERSEPSI 
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TENTANG BAURAN PEMASARAN RETAIL (RETAIL MIX) pada 

Konsumen Sardo Swalayan dan Ratu Swalayan”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dikupas pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut; 

1. Bagaimana persepsi konsumen tentang retail mix pada Sardo Swalayan? 

2. Bagaimana persepsi konsumen tentang retail mix pada Ratu Swalayan? 

3. Apakah ada perbedaan persepsi konsumen tentang retail mix yang 

dilakukan pada sardo swalayan dan di Ratu Swalayan? 

C. Batasan Penelitian 

Ada beberapa peneliti yang memiliki unsur bauran pemasaran yang 

berbeda, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan unsur bauran 

pemasaran retail menurut Ma’ruf yaitu; lokasi, merchandise, Pricing, 

periklanan dan promosi, atmosfer dalam gerai, dan retail service (Ma’ruf, 

2005:114) 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Untuk mengetahui persepsi konsumen tentang retail mix pada Sardo 

Swalayan 

2. Untuk mengetahui persepsi konsumen tentang retail mix pada Ratu 

Swalayan 

3. Untuk mengetahui perbedaan-perbedaan persepsi konsumen tentang retail 

mix yang dilakukan oleh masing-masing swalayan. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Apabila sudah mengetahui persepsi yang disukai oleh pelanggan, maka 

pemilik toko akan semakin mudah untuk mengidentifikasi mana sajakah 

unsur retail mix yang sesuai dengan keinginan pelanggan, ataupun mana 

saja yang tidak sesuai sehingga manajemen bisa memperbaiki apa saja 

yang kurang dari strateginya. 

2. Dengan mengetahui tolak ukur dari setiap elemen bauran pemasaran retail, 

pemilik toko bisa semakin mudah untuk mengevaluasi setiap pelayanan 

dan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

3. Untuk kedua Swalayan pada obyek penelitian ini akan semakin mudah 

untuk perbaikan terhadap kekurangan dan strategi bauran pemasaran ritel 

yang akan digunakan akan semakin baik dari strategi sebelumnya yang 

sudah diketahui kekurangannya. 

4. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini bisa menjadi bahan acuan atau 

pembanding pada penelitian berikutnya.  

 

 


