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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bisnis ritel atau eceran mengalami perkembangan cukup pesat, ditandai 

semakin banyaknya bisnis ritel tradisional yang mulai membenahi diri menjadi 

bisnis ritel modern maupun munculnya bisnis ritel modern yang baru. Perubahan 

dan perkembangan kondisi pasar juga menuntut peritel untuk mengubah 

paradigma lama pengelolahan ritel tradisional menuju ritel yang modern.  

Bisnis ritel merupakan keseluruhan aktivitas bisnis yang terkait dengan 

penjualan dan pemberian layanan kepada konsumen untuk penggunaan yang 

sifatnya individu sebagai pribadi maupun keluarga. Setiap dari konsumen 

mempunyai keunikan sendiri-sendiri yang dapat membedakan perilaku dari satu 

orang dengan orang lain. Akan tetapi ada beberapa faktor dalam diri individu 

yang dapat dipelajari antara lain faktor sikap, motivasi, konsep diri, kepribadian, 

nilai, dan gaya hidup. Agar berhasil dalam pasar ritel yang kompetitif, pelaku 

ritel harus dapat menawarkan produk yang tepat, dengan harga, waktu, dan 

tempat yang tepat apalagi dalam era globalisasi seperti sekarang ini, perusahaan 

ritel lokal maupun nasional harus bisa meningkatkan daya saing dengan 

perusahaan global. 

Perusahaan ritel yang bergerak dibidang perdagangan berusaha memberikan 

dan menyediakan semua kebutuhan bagi konsumennya baik itu kebutuhan pokok 

maupun kebutuhan sekunder. Perusahaan juga berusaha membuat strategi 
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pemasaran yang baik untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya dari para 

pesaing karena ini adalah faktor yang dapat dikontrol oleh para pelaku pasar dalam 

usahanya untuk memberikan informasi dan mempengaruhi perilaku konsumen 

untuk menggunakan jasa yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Faktor-faktor 

yang lazim digunakan pemasar untuk menarik perhatian konsumen diantaranya 

dengan produk, harga, distribusi, dan promosi. 

Kotler (2002:34) dalam meningkatkan persaingan masing-masing 

persaingan harus dapat memenangkan persaingan tersebut dengan menampilkan 

produk yang terbaik dan dapat memenuhi selera konsumen yang selalu 

berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan perilaku pembelian. Perilaku 

pembelian seseorang dapat dikatakan sebagai sesuatu yang unik, karena prefrensi 

dan sikap setiap orang berbeda-beda terhadap suatu obyek. Konsumen juga 

berasal dari beberapa segmen, sehingga apa yang dibutuhkan dan diinginkan 

berbeda. Selain itu juga masih terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian. Para produsen atau pelaku bisnis harus memahami 

perilaku konsumen terhadap produk atau merk yang ada di pasar, kemudian 

perlu dilakukan berbagai cara untuk membuat konsumen tertarik terhadap 

produk yang dihasilkan. 

Penelitian terhadap perilaku konsumen merupakan suatu cara untuk 

mengungkapkan masalah-masalah di atas. Mengingat banyaknya faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan membeli konsumen, maka penelitian tentang 

perilaku konsumen harus diarahkan pada pengungkapan faktor-faktor yang 

mempengaruhi itu sendiri. Loudon dan Albert J, Bitta dalam Amarullah 
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(2002:04) menyatakan bahwa ada tiga variabel utama yang perlu dikaji dalam 

perilaku konsumen. Variabel-variabel itu meliputi; pertama, stimulus variabel, 

yaitu variabel yang berada di luar diri individu dan berpengaruh dalam keputusan 

pembelian, misalnya bauran pemasaran (marketing mix). Kedua, variabel respon, 

yaitu variabel yang diakibatkan dari variabel stimulus atau disebut sebagai 

variabel aktivitas individu. Jika variabel stimulus mempengaruhi secara kuat 

terhadap faktor individu, maka aktivitas individu akan mengikuti pengaruh dari 

variabel itu. Ketiga adalah variabel intervening. Variabel ini berada diantara  

variabel stimulus dan variabel respons. Variabel ini merupakan faktor internal 

individu, termasuk motif-motif membeli, sikap terhadapa suatu peristiwa, dan 

persepsi terhadap suartu barang. Peran variabel intervening adalah untuk 

memodifikasi respons. 

Dalam periode enam tahun terakhir, dari tahun 2007-2013, 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 2013 mecapai 18.152 gerai tersebar di hampir seluruh kota 

di Indonesia. Pertumbuhan jumlah gerai tersebut diikuti dengan pertumbuhan 

penjualan. 

Menurut Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo), pertumbuhan 

bisnis ritel di Indonesia antara 10%-15% per tahun. Penjualan ritel pada tahun 

2007 masih sebesar Rp 49 triliun dan melesat hingga mencapai Rp 120 triliun 

pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2013, pertumbuhan ritel diperkirakan 

masih sama, yaitu 10%-15%, atau mencapai Rp 138 triliun. Jumlah pendapatan 
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terbesar merupakan kontribusi dari hypermarket, kemudian disusul oleh 

minimarket dan supermarket. 

Bank Indonesia (BI) juga mengeluarkan rilis terbarunya dari survei yang 

terkait dengan penjualan eceran masyarakat Indonesia sampai pada bulan juni 

2013. Hasilnya menunjukkan tumbuhnya daya beli eceran di masyarakat 

Indonesia sebesar 4.9% dibandingkan bulan sebelumnya. Hasil survei positif dari 

BI itu, sebelumnya sudah diprediksi oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia 

(Aprindo). Asosiasi peritel itu sebelumnya memproyeksikan, penjualan bisnis 

ritel tahun ini dapat naik menjadi Rp 138 triliun, atau tumbuh 15% dibandingkan 

tahun 2012 senilai Rp 120triliun. 

Salah satu perusahaan ritel yaitu Awam Swalayan yang beralamat di Jl. 

Pendidikan 05 Babat kabupaten Lamongan merupakan ritel yang masuk ke dalam 

kategori swalayan namun dengan skala yang lebih kecil atau lebih populer disebut 

dengan nama minimarket. Swalayan ini memberikan pelayanan yang bersifat self 

service dan komoditi yang dijual adalah barang-barang rumah tangga, makanan, 

minuman, dan kebutuhan sehari-hari. Awam swalayan merupakan pelopor swalayan 

yang berkonsep modern di kecamatan Babat. Posisi yang sangat strategis karena 

berada di area perdagang pasar sentral Babat membuat Awam Swlayan tetap bisa 

bertahan di tengah-tengah gempuran para pesaingnya dengan konsep murah, nyaman, 

bersih, dan pelayanan yang ramah.  

Karakteristik yang beragam dari konsumen yang ada di Kecamatan Babat 

membuat persaingan minimarket semakin ketat. Awam swalayan menjadi salah 

satu tujuan berbelanja di kecamatan Babat. Banyaknya waraga babat yang 
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berbelanja di sana merupakan sautu daya tarik persaingan pasar ritel di 

kecamatan Babat. Penempatan produk yang sesuai dengan kategorinya masing-

masing dan juga menempatkan satu penjaga pada tiap-tiap kategori produk 

tersebut guna memberikan pelayanan dan penjelasan serta informasi pada 

konsumen.  

Awam Swalayan telah membuka beberapa cabang ritelnya yang tersebar di 

berbagai kecamatan, di Kabupaten Lamongan. Keberadaan Awam swalayan yang 

hadir sebagai mnimarket lokal menjadi pesaing terkuat dari minimarket berskala 

nasional yaitu Indomaret dan Alfamart. Awam swalayan sebenarnya juga memiliki 

beberapa unit bisnis yang lain. Unit-unit bisnis itu bergerak dibidang penjualan alat-

alat elektronik, apotek, dan warnet. Namun yang berkembang pesat adalah bisnis 

ritelnya, hal ini ditunjukkan dengan telah membuka berbagai cabang di kota 

Lamongan. Cabang tersebut diantaranya adalah di Jl.Raya Pucuk no.80, Jl.Veteran 

no.12, Ngimbang, dan Jl. Jl.Gotong Royong no.42, Paciran. Awam swalayan pun 

berani membuka cabangnya dengan berdampingan di sebelah pesaingnya seperti 

Indomaret dan Alfamart. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Variabel apa yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian di Awam 

Swalayan Babat? 

2. Variabel mana yang dominan mempengaruhi kosumen dalam pembelian di 

Awam swalayan Babat? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi konsumen dalam 

pembelian di Awam swalayan Babat. 

b. Untuk mengetahui variabel yang dominan mempengaruhi konsumen 

dalam  pembelian di Awam swalayan Babat. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi perusahaan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan, acuan, 

dan informasi untuk lebih memahami apa yang diinginkan 

konsumennya. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi serta acuan oleh peneliti 

selanjutnya khususnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik 

yang sama. 

 


