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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Terdapat banyak alasan yang dapat dijadikan penentu seseorang untuk berbelanja 

pada suatu swalayan atau usaha ritel. Secara teoritis keputusan pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen dapat dipengaruhi oleh stimulasi pemasaran yaitu produk, 

harga, promosi, dan lokasi (Kotler & Keller, 2007:226). Dengan demikian perusahaan 

harus bijak dalam mengambil setiap keputusan agar konsumen dapat menjatuhkan 

keputusan pembeliannya kepada perusahaan tersebut, seperti halnya dalam memilih 

suatu swalayan untuk berbelanja.  

Swalayan hendaknya melengkapi produk atau barang yang dijual agar kebutuhan 

yang dicari oleh konsumen dapat terpenuhi. Produk yang lengkap juga akan 

menimbulkan minat konsumen untuk membeli produk tersebut, walaupun konsumen 

belum membutuhkannya. Pada usaha ritel, unsur penting dari produk yang dimaksud 

disini adalah banyaknya variasi produk. Karena retailer/swalayan merupakan 

penyalur atau kepanjangan tangan dari produsen, sehingga atribut produk sudah 

ditentukan oleh produsen. 

Harga barang merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan, 

karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan 

dari penjualan produknya baik berupa barang maupun jasa. Menetapkan harga terlalu 

tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu rendah 
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akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Untuk penetapan 

harga di bisnis ritel seperti swalayan, hendaknya harus dipikirkan dengan matang, 

karena produk yang dijual satu swalayan dengan swalayan lainnya kebanyakan 

adalah produk yang sama.  

Promosi akan memberikan informasi tentang program yang ada pada swalayan. 

Promosi dapat mendorong dan merangsang pelanggan untuk melakukan pembelian 

ke swalayan. Lokasi yang strategis akan mempengaruhi jumlah konsumen yang 

datang pada suatu swalayan. Pada lokasi yang tepat, sebuah toko kemungkinan akan 

lebih sukses dibandingkan toko lainnya yang berlokasi kurang strategis, meskipun 

keduanya menjual produk yang sama, menetapkan harga yang sama, dan memiliki 

pengaturan tempat yang bagus.  

Toko yang kurang begitu laku atau banyak pembelinya mungkin terletak di lokasi 

yang tidak begitu banyak dilewati orang, atau hanya dilihat-lihat saja oleh sebagian 

pengunjung yang singgah. Jumlah pembeli yang membeli atau bertransaksi serta nilai 

pembelian dapat ditingkatkan sebagian besar dengan meningkatkan promosi, 

merubah kebijakan harga dan kemampuan wiraniaga dalam melayani konsumen.  

Hasil survei yang dilakukan SurveyOne menunjukkan bahwa konsumen dalam 

memilih sebuah produk atau jasa sering kali tidak berdasarkan karena merek terkenal. 

Justru kemudahan dalam mendapatkan produk atau jasa itu serta harga terjangkau 

yang dijadikan pertimbangan utama. Oleh karena itu, agar bisa dipilih oleh konsumen, 

maka produk atau jasa tersebut tidak cukup hanya bermodalkan brand awareness, 

tetapi juga tingkat availibility yang tinggi sehingga memudahkan konsumen untuk 
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mendatanginya. Apalagi jika hal ini ditunjang pula dengan harga yang terjangkau. 

(www.research.marketing.co.id/survei-perilaku-konsumen/ , 2011). 

Swalayan Surya Ponorogo adalah salah satu Badan Usaha Milik Muhammadiyah 

(BUMM) yang ada di Kota Ponorogo. Swalayan Surya merupakan sebuah usaha 

perdagangan yang  menyediakan beragam jenis produk, seperti makanan dan 

minuman, peralatan dan kebutuhan rumah tangga hingga aksesoris. Swalayan yang 

berdiri pada tahun 1999 ini berlokasi di Jln. Soekarno-Hatta Ponorogo. Lokasi 

swalayan ini sangat strategis karena berada di jantung Kota Ponorogo. 

Harga memang menjadi suatu hal yang penting untuk dipertimbangkan oleh 

setiap pihak yang melakukan bisnis, karena unsur harga inilah satu – satunya unsur 

dari bauran pemasaran yang menciptakan pemasukan. Penetapan harga produk harus 

dapat menyesuaikan lingkungan perusahaan, baik itu terhadap konsumen maupun 

kompetitornya. Hal ini yang mungkin juga dialami oleh pihak manajemen swalayan 

Surya dalam menetapkan harga. Sebatas yang peneliti ketahui tentang harga yang ada 

di swalayan Surya cukup bersaing dengan swalayan lain yang ada di Kota Ponorogo. 

Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pembeli dan perbandingan harga beberapa 

item barang dengan swalayan lain.     

Ditinjau dari segi tempat, swalayan Surya dekat dengan beberapa sekolah, kantor 

perbankan, pertokoan, alun – alun, dan pusat pertokoan. Sehingga para pengunjung 

seperti anak sekolah, pegawai kantor, hingga masyarakat umum mudah untuk 

menjangkau lokasi ini. Bagi pengunjung yang mengendarai kendaraan pribadi seperti 

motor, tersedia tempat parkir khusus motor yang berada disamping toko. Sedangkan 
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bagi pengunjung yang mengendarai mobil juga terdapat tempat parkir mobil di depan 

swalayan. Namun tempat parkir yang disediakan juga tidak begitu luas, seperti tempat 

parkir mobil yang ada di depan swalayan hanya mampu menampung kurang lebih 10 

mobil. 

Sebenarnya Swalayan Surya bukanlah satu – satunya swalayan yang ada di Kota 

Ponorogo. Terdapat tiga swalayan lain yang besarnya relatif sama dengan Swalayan 

Surya, diantaranya adalah Swalayan Ponorogo Permai, Swalayan Luwes, dan 

Swalayan Amako. Peneliti memilih Swalayan Surya karena memiliki seting tempat 

dan lingkungan yang berbeda dengan swalayan lainnya. Swalayan Surya Ponorogo  

menempati bangunan yang dulunya adalah tempat tinggal yang kemudian diubah 

menjadi sebuah toko. Berbeda dengan swalayan lain yang memiliki bentuk bangunan 

yang lebih moderen. Oleh karena itu ada beberapa bagian atap swalayan yang 

mengalami kebocoran ketika hujan turun. 

Akan tetapi Swalayan Surya memiliki keunggulan karena tempat parkirnya dekat 

dengan toko sehingga pengunjung lebih mudah dan cepat untuk segera berbelanja. 

Sehingga menurut pengamatan sementara peneliti, Swalayan Surya tetap ramai 

didatangi pengunjung. Peneliti menduga bahwa harga dan lokasi swalayan Surya 

adalah hal yang mempengaruhi keputusan berbelanja konsumen pada Swalayan Surya.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

Swalayan Surya Ponorogo. Penelitian ini difokuskan pada harga dan lokasi swalayan. 

Karena peneliti mengacu pada hasil riset SurveyOne diatas, apakah sesuai dengan 

keadaan pada Swalayan Surya Ponorogo, yaitu harga yang terjangkau dan lokasi yang 
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mudah dikunjungi akan mempengaruhi minat berbelanja konsumen. Hal ini juga 

didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menemukan bahwa harga dan lokasi 

berpengaruh terhadap keputusan berbelanja pada sebuah swalayan. Peneliti tidak 

membahas promosi dan produk, dikarenakan Swalayan Surya tidak melakukan 

promosi toko, dan promosi produk yang dijual di swalayan merupakan 

tanggungjawab produsen untuk melakukan promosi bagi produknya masing – masing.  

Oleh karena itu peneliti memilih judul “Pengaruh Harga dan Lokasi Terhadap 

Keputusan Berbelanja Pada Swalayan Surya Ponorogo”.    

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah harga dan lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan berbelanja 

pada Swalayan Surya Ponorogo? 

2. Variabel mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap keputusan 

berbelanja pada Swalayan Surya Ponorogo. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Pengaruh harga dan lokasi terhadap keputusan berbelanja pada Swalayan Surya 

Ponorogo. 

2. Variabel yang memberikan kontribusi terbesar, yaitu antara harga dan lokasi 

terhadap keputusan berbelanja pada Swalayan Surya Ponorogo. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembuktian 

berpengaruh atau tidaknya harga dan lokasi swalayan terhadap minat berbelanja 

konsumennya.  

2. Secara praktis, Swalayan Surya Ponorogo dapat menggunakan hasil penelitian ini 

sebagai salah satu bahan pertimbangan guna mengambil kebijakan yang berkaitan 

dengan penentuan harga dan lokasi sebagai salah satu cara peningkatan keputusan 

berbelanja konsumen pada swalayan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


