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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Terdapat dua kemungkinan kepentingan tentang bagaimana produk 

ditempatkan pada tempat dimana konsumen ingin memperolehnya. Pertama 

adalah kepentingan produsen. Produsen berkepentingan agar produsen 

ditempatkan pada tempat yang tepat, sehingga menstimulasi konsumen 

untuk membelinya. Kedua adalah pengecer yang berkepentigan agar 

konsumen terstimulasi untuk membeli produk-produk dari berbagai 

produsen  yang ditawarkan. 

Eceran (retalining) meliputi semua kegiatan yang dilibatkan dalam 

penjualan atau layanan secara langsung kepada konsumen akhir yang 

membeli untuk kebutuhan pribadi dan tidak untuk dibisniskan. Pengecer 

adalah setiap organisasi bisnis yang sumber utama penjualannya berasal dari 

eceran (Philip Kotler, 1997). 

Secara garis besar, pengecer dapat dibedakan menjadi eceran toko  

(store retailing) dan eceran bukan toko retailing (non-store retailing). Eceran 

toko ditandai oleh terdapatnya tempat untuk memamerkan produk secara 

tetap. Sedangkan dalam eceran bukan toko, produknya tidak di-display. 

Dengan kata lain pemajangan produk secara tetap tidak menjadi bagian 

eceran. 
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Eceran toko (store retailing) tidak harus berupa toko, akan tetapi bisa 

berupa warung, toko P&D, toko special (toko material, toko musik, toko 

olahraga, dan lain-lain). Supermarket, department store, pusat perkulakan,dan 

hypermarket yang asli Indonesia hanya tiga yang pertama. Sisanya merupakan 

eceran yang berasal dari luar negeri. 

Karena Indomaret Kapling berdekatan dengan pasar tradisional 

Kapling. Dimana konsumen dari pasar tradisional juga termasuk konsumen di 

Indomaret. Antara Indomaret Kapling dengan pasar Kapling mempunyai 

persamaan yaitu menyediakan kebutuhan konsumen akan convience goods, 

sehingga penulis menduga bahwa walaupun dekat dengan pasar tradisional 

yang telah terlebih dahulu ada, Indomaret dapat berkembang dan mendapat 

pangsa pasar sendiri. 

Pada pra survey yang telah dilakukan terhadap 30 responden  tentang 

faktor-faktor apa saja yang dipertimbangan konsumen berbelanja di Indomaret 

Kapling Semarang, dimana setiap responden boleh memberikan lebih dari satu 

jawaban, hasilnya dapat dilihat pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 
Hasil Pra Survey 

 

No. Faktor –faktor Frekuensi 
(Orang) 

Prosentase 
(%) 

1. Brosur yang menarik 4 13.3 
2. Adanya kupon berhadiah  9 30.0 
3. Lokasi yang mudah dijangkau 14 46.7 
4. Jarak dengan rumah dekat 8 26.7 
5. Pelayanan karyawan ramah 6 20.0 
6. Produk yang ditawarkan komplit. 10 33.3 
7. Suasana ruang yang sejuk 5 16.7 
8. Penempatan display yang menarik 2 6.7 
9. Harga bersaing 7 23.3 
10. Adanya discount 2 6.7 
11. Adanya hadiah langsung 5 16.7 
12. Parkir luas  4 13.3 
13. Parkir aman 4 13.3 
14. Penataan rak-rak produk yang lega 3 10.0 

Sumber : Pra Survey di Indomaret Kapling Semarang. 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa   faktor yang terbesar 

adalah faktor lokasi Indomaret yang mudah dijangkau sebanyak 14 orang 

(46.6%), yang kedua adalah faktor  produk yang ditawarkan komplit sebanyak 

10 orang (33.3%), dan yang ketiga adanya kupon berhadiah apabila membeli 

di Indomaret sebanyak 9 orang (30%). 

Dari paparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KONSUMEN BERBELANJA DI INDOMARET (Studi Kasus Di 

Indomaret Kapling). 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Faktor – faktor apa sajakah yang mempengaruhi konsumen berbelanja 

di Indomaret? 

b. Faktor apa yang paling dominan dalam mempengaruhi konsumen 

berbelanja di Indomaret? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumen berbelanja di Indomaret, berdasarkan faktor-

faktor yang didapatkan dalam pra survey. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi konsumen berbelanja di Indomaret. 

2. Faktor yang dominan mempengaruhi konsumen berbelanja di 

Indomaret. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan serta perbendaharaan ilmu 

pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk tulisan ilmiah yang 

berwujud skripsi. 



 

 

5 

2. Bagi para pembaca diharapkan dapat digunakan sebagai bahan-bahan 

informasi dan perbandingan apabila akan meneliti masalah yang sama. 

3. Bagi pihak perusahaan diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

menyusun kebijakan dalam  menjalankan usahanya. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I 

 

 

 

BAB II 

 

 

BAB III 

 

 

BAB IV 

 

 

BAB V 

: 

 

 

 

: 

 

 

: 

 

 

: 

 

 

: 

 

PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan skripsi. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang teori yang mendukung penelitian, kerangka  

pikir, dan definisi operasional. 

METODE PENELITIAN 

Meliputi pemilihan lokasi, data yang digunakan serta metoda 

analisis  data. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi uraian tentang gambaran umum perusahaan, gambaran 

umum responden serta hasil penelitian  ini. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah 

dianalisis serta saran yang dapat dijadikan masukan bagi masalah 

yang diteliti. 
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