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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan ditopang oleh basis

konsumen dan daya beli yang kuat membuat konsep belanja di Indonesia saat

ini berubah dan berkembang sebagai sebuah cerminan gaya hidup yang lebih

modern dan lebih berorientasi rekreasi yang mementingkan aspek kesenangan

dan hiburan saat berbelanja (Ma’ruf, 2005: 53). Salah satu usaha  yang

menarik dan  sering berinovasi  adalah usaha  ritail seperti swalayan, karena

dengan konsep swalayan, konsumen dapat langsung memilih apa yang

mereka perlukan tanpa harus menunggu lama untuk dilayani oleh penjual

(konsumen melayanai sendiri dalam membeli barang atau jasa).

Konsumen lebih memilih datang ke Hypermarket karena ditempat ini

tersedia banyak jenis barang yang dibutuhkan konsumen mulai dari peralatan

elektonik, makanan, sayuran dan buah-buahan, kebutuhan rumah tangga dan

individu, dan barang-barang kebutuhan lainnya dengan lingkungan yang

nyaman dan aman, dan selalu menawarkan promosi-promosi disetiap harinya.

Jumlah perkembangan gerai dalam periode lima tahun terakhir dari

2007-2011 jumlah gerai usaha ritel di Indonesia mengalami pertumbuhan

rata-rata sekitar 17,57% per tahun. Pada 2007 jumlah usaha ritel di Indonesia

masih sebesar 10.365 gerai, kemudian pada 2011 diperkirakan akan mencapai

18.152 gerai yang tersebar dihampir seluruh kota-kota di Indonesia. Jumlah
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gerai hypermarket dari hanya 99 pada 2007 meningkat menjadi 154 pada

2010. Sementara hingga akhir 2011 diperkirakan akan bertambah menjadi

167 gerai (Ganjar, 2012).

Pesatnya perkembangan ritel modern ini didasarkan pada keinginan

perusahaan untuk memenuhui kebutuhan pelanggannya. Seorang membeli

barang dan jasa karena keinginan (needs) dan kebutuhan (wants).

Peningkatan pendapatan konsumen menyebabkan kebutuhan konsumen juga

ikut meningkat. Kebutuhan yang terus menerus meningakat menyebabkan

tingkat belanja konsumen ikut meningkat (Kurniawan, et al. 2013: 1).

Konsumen terkadang membeli suatu produk tanpa memiliki rencana

terlebih dahulu. Keinginan untuk membeli produk tersebut seringkali muncul

di toko yang menyedikan banyak jenis produk atau Mall sebagai tempat

untuk berbelanja atau sekedar jalan-jalan. Keputusan pembelian dapat terjadi

ketika konsumen dihadapkan oleh pemilihan dari dua atau lebih alternatif

yang ada, artinya syarat seseorang dapat membuat keputusan haruslah

tersedia beberapa alternatif pilihan. Salah satu faktor yang mendorong

seseorang bisa tiba-tiba membeli terlebih dahulu karena adanya promosi

(Arifianti, 2009).

Hal ini dapat menyebabkan terjadinya impulse buying, di mana

konsumen semula hanya berpikir untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhan

konsumen yang dibutuhkan, karena ketersediaan toko yang lengkap dan

suasana toko yang nyaman membuat konsumen yang berbelanja di dalamnya

merasa nyaman dan melihat-lihat barang yang ada di toko sehingga
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memungkinkan konsumen untuk membeli barang-barang yang lain di luar

yang direncanakan, apalagi jika sedang ada diskon.

Hypermart Malang Town Square merupakan salah satu jenis ritel yang

menyediakan banyak produk yang dibutuhkan oleh konsumen dan melakukan

berbagai macam promosi baik promosi yang dilakukan di luar toko maupun

promosi yang dilakukan di dalam toko. Promosi yang dilakukan di luar toko

bertujuan untuk menarik konsumen untuk berkunjung ke gerai Hypermart

Malang Town Square, sedangkan promosi yang dilakukan di dalam toko

diharapkan dapat memberikan stimulus yang dapat merangsang keputusan

pembelian konsumen di dalam toko, baik keputusan yang direncanakan atau

pun keputusan yang belum direncanakan sebelum datang ke toko.

Kenyataan ini membuat promosi penjualan beraneka ragam. Bentuk

promosi penjualan untuk meningkatkan penjualan di toko adalah diskon

harga, hadiah gratis, kupon, paket harga dan promosi bersama.  Didukung

penelitain Arifianti, (2009) bahwa promosi penjualan berpengaruh positif

terhadap pembelian tidak terencana.

Semakin banyaknya promosi penjualan yang dibuat melalui diskon-

diskon, display, iklan dan poster yang ditempelkan pada rak di dalam toko

dapat menimbulkan keinginan, rangsangan atau gairah untuk membeli

walaupun konsumen sebelumnya tidak merencanakan membeli produk atau

merek tersebut, sehingga mendorong pembelian yang tidak direncanakan

sebelumnya. Dalam dunia ritel moderen saat ini, promosi penjualan sangat

disukai oleh konsumen (Nurmasarie et al.,2013: 143).



4

Tujuan dilakukan promosi penjualan tentunya untuk meningkatkan

volume penjualan jangka pendek untuk perusahaan dengan menciptakan

tampilan aktivitas yang menarik dan untuk mengurangi penumpukan barang

yang sudah mendekati tanggal kadaluarsa. Keuntungan lainya yang bersifat

jangka panjang adalah mendorong konsumen untuk mencoba suatu produk

atau jasa untuk membuat konsumen menjadi pelanggan jangka panjang.

(Nanik, 2010)

Faktor lain yang dapat mempengaruhi impuse buying terhadap sebuah

swalayan adalah suasana toko (store atmosphere). Suasana toko yang

diciptakan Hypermart Malang Town Square mampu membangkitkan niat atau

keinginan untuk berbelanja dalam benak konsumen dengan tata letak fisik

yang memudahkan atau menyulitkan konsumen dalam berputar-putar di

dalamnya, dengan anggapan bahwa setiap orang akan lebih tertarik pada toko

yang dapat menawarkan lingkunngan berbelanja yang aman dan nyaman pada

konsumen dalam berbelanja dan mengingatkan konsumen produk apa yang

perlu dimiliki baik untuk keperluan pribadi maupun keperluan rumah tangga.

Suasana berbelanja yang menyenangkan dengan memiliki atribut yang

dapat menarik kelima indera manusia, penglihatan, pendengaran,

pencuiuman, peraba dan perasa dan semakin senang konsumen berada di

dalam gerai. Ini didukung penelitian Sari et al. (2013: 863) bahwa store

atmosphere sangat berpengaruh terhadap pembelian tidak terencana  dan

suasana toko sangat penting untuk dilakukan terutama untuk menjaga

konsumen agar tetap puas dalam berbelanja.



5

Melihat fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti Hypermarket

yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Hypermart Malang Town

Square di Jl. Veteran No. 2 Malang. Objek yang akan diteliti harus memiliki

tempat yang strategis, yang berorientasi banyak dikunjungi oleh konsumen,

tempat kerja dan lembaga organisasi. Hal ini dilakukan untuk mencari

konsumen impuls. Hypermart menjadi pilihan dalam penelitian, karena

Hypermart ini sudah banyak dikenal dan diketahui oleh masyarakat.

MATOS merupakan pusat perbelanjaan di kota Malang. Hypermart

sendiri terletak di lantai tiga yang menyediakan semua kebutuhan. Di lantai

bawah menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, pada lantai atas yakni

matahari departemen store. Untuk menghibur konsumen terdapat gramedia

book store, time zone, foodcourt, dan cinema 21. Dengan konsep star-title.

MATOS memberikan jaminan kepemilikan bagi yang membuka toko (Nanik,

2010).

Berdasarkan alasan inilah peneliti ingin meneliti lebih lanjut bagaimana

perilaku konsumen Hypermart dengan adanya promosi penjualan dan suasana

toko untuk melakukan pembelian yang tidak direncanakan sebelumnya,

sehingga judul yang diangkat pada penelitian ini adalah “PENGARUH

PROMOSI PENJUALAN DAN SUASANA TOKO TERHADAP

KEPUTUSAN PEMBELIAN TIDAK TERENCANA PADA

KONSUMEN HYPERMART MALANG TOWN SQUARE”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang ada diatas, maka

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah promosi penjualan dan suasana toko berpengaruh parsial terhadap

pembelian tidak terencana pada konsumen Hypermart Malang Town

Square?

2. Apakah ada pengaruh antara promosi penjualan dan suasana toko secara

bersama-sama (simultan) terhadap pembelian tidak terencana pada

konsumen Hypermart Malang Town Square?

C. Batasan Masalah

Agar tujuan penelitian ini tidak jauh menyimpang dari tujuan awal dan

tetap terfokus pada permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti

memberikan beberapa batasan masalah, diantaranya:

1. Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini hanya terbatas pada

promosi penjualan (Ma’ruf:n187) dan suasana toko (Ma’ruf, 2005: 201).

2. Selanjutnya promosi penjualan dan suasana toko diatas akan difokuskan

terhadap belanja impulsif yang terdiri dari spontanitas, dorongan

membeli dengan segera, kesenangan dan stimuli dan ketidak pedulian

akan akibat (Pasaribu et  al., 2013: 5).

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :
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a) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh promosi penjualan dan

suasana toko secara parsial terhadap pembelian tidak terencana pada

konsumen Hypermart Malang Town Square.

b) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh promosi penjualan dan

suasana toko secara bersama-bersama terhadap keputusan pembelian

tidak terencana pada konsumen Hypermart Malang Town Square.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat bagi:

a) Bagi perusahaan

Dengan memahami teori perilaku konsumen dalam hal pembelian

tidak terencana (impulse buying) dan kaitannya dengan promosi

penjualan dan suasana toko, diharapkan pemasar dapat lebih

mempertimbangkan lagi strategi komunikasi pemasaran dan

penataan dalam toko mereka sehingga lebih tepat sasaran dan efektif.

b) Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan

sebagai informasi, referensi dan masukan ataupun bahan bacaan

sebagai pertimbangan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya

khususnya penelitian yang terkait dengan perilaku konsumen, ritail

dan promosi.


