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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk sekitar 237 juta 

jiwa dengan total konsumsi sekitar Rp3.600-an triliun berdasarkan hasil 

sensus penduduk tahun 2010. Hal ini yang menjadikan Indonesia sebagai 

pasar yang potensial bagi bisnis ritel modern. Selain itu perilaku berbelanja 

penduduk Indonesia mendukung tumbuh dan berkembangnya sebuah bisnis 

ritel.  Dari yang semula konsumen berbelanja di pasar tradisional sekarang 

bergeser menuju ritel modern, ini dikarenakan ritel modern memberikan 

pelayanan yang lebih dibandingkan dengan pasar tradisional. Dilihat dari segi 

tempat dan suasana konsumen akan jauh lebih nyaman ketika berbelanja di 

toko ritel modern. 

Bisnis ritel masih menjadi bisnis yang menjanjikan. Asosiasi Pengusaha 

Ritel Indonesia (Aprindo) memproyeksikan pertumbuhan industri ritel tahun 

ini maksimal hanya 10% atau sekitar Rp 184 triliun. Angka ini naik 2% dari 

pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 8% atau Rp 168 triliun. 

Target pertumbuhan tahun ini pun dianggap masih terasa berat hingga akhir 

tahun sehingga ekspansi gerai ritel kurang agresif. Pasalnya, tahun lalu pun 

pertumbuhan industri ritel hanya 8%, meleset dari perkiraan awal yakni 10-

15% Sepanjang 2014, omzet industri ritel sekitar Rp 168 triliun, angka ini 

tidak sesuai dengan target di awal tahun senilai Rp 175 triliun. Namun APRI 
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optimistis omzet industri ritel tahun ini bisa mencapai Rp 184 triliun 

(radarpena.com). 

Di Indonesia bisnis ritel kini kian menjamur. Tidak hanya di kota-kota 

besar namun di tingkat kabupaten toko ritel dapat dengan mudah di jumpai. 

Mulai dari toko ritel yang kecil hingga ukuran yang besar. Semakin banyak 

bermunculan perusahaan-perusahaan ritel baru, maka persaingan tidak dapat 

terhindarkan. Para peritel akan berlomba-lomba untuk menarik hati 

konsumen. Mulai dari penataan barang dagangan yang dijual, menciptakan 

suasana toko yang membuat konsumen nyaman dalam berbelanja, hingga 

melakukan promosi penjualan yang menarik bagi konsumen. Semua itu 

dilakukan peritel agar konsumen banyak datang ke toko untuk  melakukan 

transaksi/pembelian.   

Display atau kegiatan menata produk yang di jual tidak kalah pentingnya. 

Barang yang tertata secara baik dan rapi tentunya akan memudahkan 

konsumen dalam mencari produk yang diinginkan. Dari segi tempat, kasir 

merupakan tempat yang strategis untuk menciptakan impulse buying karena 

produk-produk yang ada di rak dekat kasir akan langsung terlihat dan pasti 

akan dilalui konsumen. Penempatan produk di kasir akan membuat konsumen 

tertarik dengan tampilan kemasan maupun penampatan produk yang tersusun 

secara rapi, bukan karena konsumen membutuhkan barang tersebut. Dengan 

begitu konsumen akan semakin sulit untuk menolak dan menghindari untuk 

membeli. 
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Suasana atau atmosfer toko berperan untuk memberikan kesan terhadap 

citra toko. Kesan tersebut muncul melalui pencahayaan, kombinasi warna, 

musik, bahkan aroma. Kesan yang baik tentu akan selalu diingat oleh 

konsumen. Sebuah toko harus mampu menciptakan suasana kondusif 

sehingga konsumen merasa nyaman dalam berbelanja.  Atmosfer toko yang 

dirancang dengan baik akan merangsang konsumen untuk melakukan 

pembelian. 

Banyak cara yang dapat dilakukan peritel, salah satunya yaitu 

menerapkan strategi promosi yang bertujuan agar konsumen mengunjungi 

toko. Penggunaan bauran promosi yang tepat, membuat strategi yang 

diterapkan dapat tersampaikan dengan baik dan menyeluruh serta konsisten 

pada targetnya. Promosi penjualan dapat membentuk perilaku pembelian 

impulsif (impulse buying). Produk-produk yang biasa menjadi target 

pembelian impulsif yaitu produk-produk low involvement, yaitu produk yang 

tidak membutuhkan pertimbangan khusus untuk membelinya. 

Pembelian yang dilakukan oleh konsumen bisa saja dilakukan tanpa 

pertimbangan sebelumnya atau biasa disebut pembelian secara spontan. 

Impulse buying merupakan tindakan pembelian dimana konsumen tidak 

memiliki rencana dari rumah untuk membeli suatu produk. Konsumen yang 

melakukan impulse buying tidak berfikir sebelumnya untuk melakukan 

pembelian. Mereka melakukan pembelian karena tertarik pada suatu produk 

maupun merek tertentu saat berada di dalam toko.  
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Menurut Rook dan Fisher (Negara dan Dharmmesta, 2003) impulse 

buying sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli secara spontan, 

reflek, tiba-tiba, dan otomatis. Impulse buying bisa terjadi kapan saja dan 

dimana saja. Berdasarkan hasil survei oleh AC Nielsen, 85% konsumen ritel 

modern di Indonesia melakukan keputusan pembelian barang saat berada di 

dalam toko (Simatupang, 2007). Keadaan seperti ini yang mampu di baca 

oleh peritel asing yang kemudian masuk ke Indonesia.  

Gerai Carrefour pertama dibuka pada 3 Juni, 1957, di Annecy di dekat 

sebuah persimpangan (carrefour, dalam Bahasa Perancis). Carrefour 

memperkenalkan bentuk hypermarket untuk pertama kalinya, sebuah 

supermarket besar yang mengombinasikan department store (toko serba ada). 

Carrefour hadir menjadi berbelanja keluarga di Indonesia sejak 1998. Sejak 

tanggal 19 November 2012, Carrefour di Indonesia sudah dimiliki 100% 

sahamnya oleh CT Corp. Seiring dengan pergantian pemegang saham 

tersebut, nama perusahaan berubah menjadi PT. Trans Retail Indonesia dari 

sebelumnya PT. Carrefour Indonesia (carrefour.co.id). 

Carrefour bermitra dengan lebih dari 4.000 pemasok dari seluruh 

Indonesia yang 70% dari jumlah tersebut termasuk dalam kategori Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM). Melalui Carrefour, para pemasok ini dapat 

memberikan akses kepada pelanggan ke puluhan ribu jenis produk yang 90% 

nya merupakan produk lokal.  Kehadiran ritel besar seperti Carrefour di 

Malang yang menawarkan konsep One-Stop Shopping dengan menjual lebih 

dari 40.000 produk akan lebih memanjakan konsumennya. Carrefour juga 

https://id.wikipedia.org/wiki/3_Juni
https://id.wikipedia.org/wiki/1957
https://id.wikipedia.org/wiki/Annecy
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Perancis
https://id.wikipedia.org/wiki/Hipermarket
https://id.wikipedia.org/wiki/Department_store
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memberikan kemudahan dan kenyamanan berbelanja melalui program Home 

Delivery. Sehingga belaja murah dan semakin mudah (carrefour.co.id). 

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang dijelaskan maka peneulis 

mengambil judul “Pengaruh Display, Store Atmosphere, dan Promosi 

Penjualan Terhadap Keputusan Impulse Buying pada Konsumen 

Carrefour Blimbing Malang” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah display berpengaruh terhadap store atmosphere? 

2. Apakah store atmosphere berpengaruh terhadap impulse buying? 

3. Apakah promosi penjualan berpengaruh terhadap impulse buying? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah display berpengaruh terhadap store 

atmosphere 

2. Untuk mengetahui apakah store atmosphere berpengaruh terhadap 

impulse buying 

3. Untuk mengetahui apakah promosi penjualan berpengaruh terhadap 

impulse buying 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pertimbangan kepada pihak Carrefour Blimbing Malang mengenai 

perilaku impulse buying konsumennya. Selain itu juga diharapkan dapat 

menjadi masukan bagi perusahaan untuk mengetahui factor yang 

berpengaruh dominan terhadap keputusan impulse buying konsumen.   

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

atau bahan acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang. 


