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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Konsumen yang melakukan pembelian ulang secara terus menerus menjadi 

aset yang sangat bernilai bagi sebuah perusahaan. Dipertahaankanya konsumen yang 

melakukan pembelian ulang secara terus menerus dapat mengurangi biaya promosi 

yang berlebih terhadap perusahaan. Perusahaan dapat lebih melakukan penghematan 

biaya dalam mempertahankan konsumen yang lama daripada mencari konsumen baru 

(Kartajaya, 2006:24). 

Konsumen memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dengan produk atau 

jasa. Lokasi, kelengkapan produk pada ritel dan produk yang berkualitas dengan harga 

bersaing merupakan kunci utama dalam memenangkan persaingan dipasar, yang pada 

akhirnya akan dapat memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi kepada konsumen. 

Konsumen kini memiliki tuntutan nilai yang jauh lebih besar dan beragam karena 

dihadapkan pada berbagai pilihan berupa barang maupun jasa yang dapat mereka beli. 

Dalam hal ini penjual harus dapat memberikan harga yang sesuai dengan lokasi dan 

produk yang baik. Begitu pula dengan kelengkapan produk yang ditawarkan juga 

sangat mempengaruhi minat beli ulang komsumen ( Ahyari, 2003 : 8 ). 

Kepuasan yang diperoleh seorang konsumen, dapat mendorong melakukan 

pembelian ulang (repeat purchase), dan menjadi pelanggan tetap terhadap produk 

ataupun terhadap toko tempat konsumen membeli barang tersebut sehingga 

konsumen dapat menceritakan hal-hal yang baik kepada orang lain (Peter&Olsen, 

2002). Konsumen jika ditinjau dari berbagai macam kalangan baik dari para 
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pekerja maupun para pelajar atau mahasiswa membutuhkan tempat berbelanja 

kebutuhan sehari-hari mereka, dengan harga lebih murah, produk yang bervariasi, 

dan lokasi berbelanja yang strategis atau dekat dengan tempat tinggal mereka, 

dikarenakan faktor keamanan, kenyamanan dan efisiensi waktu (Ma’ruf, 

2005:34). 

Kompetisi bisnis retail yang semakin ketat seperti saat ini minat beli ulang 

pada konsumen merupakan hal yang diinginkan oleh setiap perusahaan, Berkaitan 

dengan minat beli ulang menurut Anderson, et. al (2006) mengungkapkan bahwa 

apabila konsumen puas terhadap pembelian barang atau jasa maka akan timbul 

kesetiaan pelanggan sehingga minat beli pelanggan meningkat dan membuat 

pelanggan kembali melakukan pembelian ulang (repurchase). Kotler & Keller 

(2012:137) mengungkapkan minat beli ulang sebuah perilaku konsumen yang 

muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk 

melakukan pembelian ulang di waktu yang akan datang. 

Penelitian ini sebelumnya ditelitih oleh beberapa peneliti yang terdahulu 

sebagai bukti empirisnya dalam penelitian Utami (2012) mengungkapkan ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat beli ulang konsumen yaitu : harga, 

promosi, layanan, lokasi, dan kelengkapan produk. Kotler dan Keller (2014), 

mengungkapkan harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan atau keuntungan bagi perusahaan.  

Tjiptono (2012) mengungkapkan ; Bahwa di dalam pemilihan lokasi 

diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang cermat meliputi kemudahan (akses) 

atau kemudahan untuk dijangkau dengan sarana trasnportasi umum, (visibilitas) 

yang baik yaitu keberadaan lokasi yang dapat dilihat dengan jelas, (traffic) atau 
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berada pada daerah yang banyak orang berlalu lalang yang dapat memberikan 

peluang terjadinya impulse buying. 

Fenomena yang terjadi pada cabang Supermarket Giant yang berada di kota 

Malang, tidak semua berlokasi di tempat-tempat yang strategis dalam arti mudah 

diketahui oleh konsumen, mudah di kunjungi oleh konsumen, tempat parker yang luas, 

dan lalulintas yang lancar di sekitar toko, terutama pada objek yang diteliti Giant 

Dinoyo Malang karena lokasi disekitar toko mengalami lalulintas yang sering kali 

macetan, dan tempat parker yang tidak jelas dikarenakan konsumen masih membayar 

parker untuk kendaraan roda empat (mobil). 

Konsumen kini memiliki tuntutan nilai yang jauh lebih besar dan beragam 

karena dihadapkan pada berbagai pilihan berupa barang maupun jasa yang dapat 

mereka beli. Begitu pula dengan kelengkapan produk yang ditawarkan (variety) 

juga sangat mempengaruhi minat beli komsumen.  Di samping itu akan terdapat 

tenggang waktu antara saat diproduksinya produk tersebut dengan saat dibeli 

produk yang bersangkutan oleh konsumen (Ahyari, 2006). 

Raharjani (2005:6), mengungkapkan bahwa konsumen cenderung memilih 

retail yang menawarkan produk yang bervariasi dan lengkap menyangkut 

kedalaman, luas, dan kualitas keragaman barang yang ditawarkan oleh ritel. Bagi 

ritel modren kelengkapan barang dagangan merupakan faktor yang penting untuk 

menarik konsumen. Semakin lengkap supermarket maka semakin memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga konsumen akan memutuskan untuk 

melakukan pembelian produk mereka. Fenomena yang terjadi dalam objek yang 

ditelitih yaitu Giant yang terletak di Dinoyo Malang masih banyak ditemukannya 

produk atau mrek yang tidak tersedia atau kurang lengkap. 
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Harga merupakan salah satu faktor penentu dalam pemilihan produk yang 

berkaitan dengan keputusan membeli ulang konsumen. Ketika memilih diantara 

produk-produk yang ada, konsumen akan mengevaluasi harga secara absolut 

tetapi dengan membandingkan beberapa standart harga sebagai referensi untuk 

melakukan pembelian ulang. Dodds (1991) menyatakan bahwa konsumen akan 

membeli suatu produk jika harganya dipandang layak oleh mereka. Lebih lanjut, 

dalam membeli ulang suatu produk konsumen tidak hanya mempertimbangkan 

kualitasnya saja, tetapi juga memikirkan kelayakan harganya. 

Fenomena harga di Supermarket Giant Dinoyo memiliki kecenderungan 

harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh pesaing 

yang sejenisnya. Swastha dan Handoko (2000) mengungkapkan bahwa : Untuk 

mencapai tujuan perusahaan pemasaran yang baik maka perlu strategi pemasaran 

yang tepat termasuk di dalamnya adalah penetapan harga dengan memperhatikan 

perubahan perilaku konsumen. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Lokasi, 

Kelengkapan Produk, dan Harga Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen 

(Studi Pada Konsumen Supermarket Giant Dinoyo Malang). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka disusun 

rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Apakah lokasi berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen pada 

Supermarket Giant ? 
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b. Apakah kelengkapan produk berpengaruh terhadap minat beli ulang 

konsumen pada Supermarket Giant ? 

c. Apakah harga berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen pada 

Supermarket Giant ? 

d. Variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap minat beli ulang 

konsumen pada Supermarket Giant? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah 

a. Untuk menguji pengaruh lokasi terhadap minat beli ulang konsumen pada 

Supermarket Giant. 

b. Untuk menguji pengaruh kelengkapan produk terhadap minat beli ulang 

konsumen pada Supermarket Giant. 

c. Untuk menguji pengaruh harga terhadap minat beli ulang konsumen pada 

Supermarket Giant. 

d. Untuk menguji variabel yang paling berpengaruh dominan terhadap minat 

beli ulang konsumen pada Supermarket Giant. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan informasi pada 

manajer perusahaan mengenai pengaruh lokasi, kelengkapan produk dan harga, 

terhadap minat beli ulang pada supermarket Giant Dinoyo Malang. Diharapkan pula 

memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemahaman terhadap kajian teoritis 

kususnya di bidang ilmu yang terkait dengan pengaruh lokasi, kelengkapan produk, 

dan harga terhadap minat beli ulang konsumen.  


