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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bisnis ritel adalah semua kegiatan yang didalam penjualan barang atau 

jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan 

penggunaan bisnis. (Utami, 2010). Dalam perkembangannya sendiri bisnis ritel 

mengalami perkembangan yang cukup pesat di tiap tahunnya.Permintaan produk 

terutama makanan dan minuman masih menjadi kontributor utama (>60%) menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi. Selain itu faktor  meningkatnya pendapatan 

masyarakat, meningkatnya populasi penduduk dengan bonus demografi dan 

pertumbuhan masyarakat yang pesat, urbanisasi, tingkat optimisme konsumen yang 

kuat, dan pertumbuhan properti komersial menjadikan bisnis ritel ini semakin 

diminati (Utami, 2010:15) 

Menurut data A.T. Kearney, Indonesia dengan populasi 256 juta jiwa 

memiliki total penjualan ritel US$ 324 miliar dengan rata-rata pertumbuhan pada 

tahun 2013-2015 sebesar 2,3 persen. (www.beritasatu.com; diakses tanggal 25 

februari 2018). Hal ini terbukti dengan menjamurnya toko – toko retail yang 

tersebar hampir di seluruh Indonesia. Tidak hanya di kota- kota besar saja namun 

sudah merambah hingga ke daerah pinggiran kota. Selain itu bisnis ritel mempunyai 

peran penting dalam ekonomi Indonesia yaitu dapat meningkatkan Produk 

Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016, 

ritel memiliki kontribusi 15,24% terhadap total PDB dan menyerap tenaga kerja 

http://www.beritasatu.com/
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sebesar 22,4 juta atau 31,81% dari tenaga kerja non pertanian. Hal ini menjadi nilai 

positif terhadap bisnis ritel sendiri.Selain itu adanya pergeseran perilaku konsumsi 

masyarakat pada generasi milenial yang lebih cenderung memilih berbelanja di 

pasar modern.Karena dinilai dengan pelayanannya yang cukup baik dan mudah 

dijangkau oleh masyarakat. Menurut Nielsen, salah satu perusahaan survey yang 

bonafide, di tahun 2017 menunjukkan bahwa terjadi pergeseran pola belanja dari 

supermarket ke minimarket, ini terbukti dari pertumbuhan minimarket mencapai 7 

% sedangan supermarket hanya 0,4 %. Angka ini adalah angka yang ajaib, jauh 

diatas pertumbuhan retail nasional.(www.minimarketrak.com; diakses tanggal 25 

februari 2018).Dari angka tersebut dapat dikatakan bahwa peminat pembelian pada 

minimarket memiliki respon positif. 

Globalisasi yang terjadi pada sekarang ini juga  menjadi tantangan 

tersendiri bagi pelaku bisnis pasar modern minimarket. Tidak hanya pelaku pasar 

modern raksasa saja yang mengembangkan bisnisnya namun juga mulai banyak 

pelaku bisnis baru yang ikut serta mengembangkan bisnis ini. Hal ini menyebabkan 

semakin tingginya tingkat persaingan. Semakin banyak nya toko minimarket 

semakin pula banyak produk yang ditawarkan oleh minimarket, sehingga makin 

banyak pula variasi yang dijual, sehingga banyak minimarket yang berlomba-lomba 

menyediakan produk – produk yang unggul yang dibutuhkan oleh konsumen. 

Dengan kondisi seperti ini, agar minimarket dapat bersaing harus memiliki 

keunggulan dan keunikan dari minimarket lainnya.Salah satunya dengan 

memahami dan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

http://www.minimarketrak.com/
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Agar menjadi minimarket pilihan para konsumen, minimarket itu sendiri 

harus memiliki citra toko. Menurut sopiah dan syihabudhin (2008) dalam Khairul 

(2014) citra dalam toko adalah pandangan atau presepsi masyarakat terhadap 

namaatau produk toko secara efektif baik dari segi nilai.  Dengan adanya 

ketersediaan produk yang bervariasi dan kualitas produk yang baik akan 

memberikan kepuasan dan citra pada konsumen itu sendiri. Menciptakan sebuah 

citra yang baik bagi konsumen yang puas diharapkan menjadikan konsumen 

tersebut akan melakukan pembelian. Menurut  Utami (2010) bentuk toko 

berdasarkan store based retail terdapat strategi bauran penjualan eceran yang terdiri 

dari lokasi, pelayanan, produk/barang yang ditawarkan, harga barang, suasana toko, 

karyawan dan metode promosi.  

Toko Mulia terletak di daerah Pringapus kabupaten Ungaran. Toko mulia 

ini memiliki tempat yang cukup strategis yaitu di Jalan Kembangarum no 1 ini 

berada di dekat kawasan pabrik,dan pabrik didekat Toko Mulia memiliki rata-rata 

1000 karyawan. Secara geografis, pangsa pasar Toko Mulia ini adalah selain 

masyarakat daerah Pringapus sekaligus karyawan pabrik-pabrik yang berada di 

dekat Toko Mulia sendiri dibangun dengan berkonsep ritel modern namun dengan 

konsep low cost dan low price sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat daerah 

Pringapus Kabupaten Ungaran. Dibangun oleh pemilik Toko Mulia bernama Bapak 

H. Ali pada tahun 2012 Toko Mulia sendiri memiliki jam kerja yaitu dimulai dari  

pukul 08.00 dan tutup pada pukul 22.00. Dengan menggunakan jam kerja shift 7 

jam dimana terdapat 2 shift, Toko Mulia memiliki karyawan berjumlah 7 orang per 

shiftnya yaitu 1 manajer toko, 5 karyawan, dan 1 bagian keamanan. Produk yang 
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ditawarkan oleh Toko Mulia sendiri yaitu berupa produk-produk yang berhubungan 

dengan kebutuhan sehari – sehari yang cukup lengkap seperti sembako, susu, dan 

produk kebutuhan lainnya yang dapat di beli dengan eceran maupun grosir. Dimana 

menggunakan konsep ritel modern lainnya yaitu self service, Konsumen dapat 

memilih dan membeli produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. 

Toko Mulia ini tidak selalu mengalami keberhasilan dalam usahanya, 

terutama pada daya beli konsumen di daerah Pringapus sendiri yang masih kurang 

dimana masih mengandalkan gaji pada awal bulan yang mengakibatkan siklus nilai 

belanja pada Toko Mulia hanya tinggi pada di awal bulan saja, sehingga saat pada 

akhir bulan nilai belanja menurun. Dimana Toko Minimarket Mulia merupakan 

cabang ke-empat tetapi memiliki pendapatan yang belum optimal di bandingkan 

dengan ke-tiga cabang yang ada. Berikut adalah data omzet pada Toko Mulia: 

Tabel 1.1 Data Omzet Toko Mulia 

Tanggal  Omzet  

1 februari 2018 - 14 februari 2018 ± 20 juta/ hari 

15 februari 2018 – 28 februari 2018 ± 7 juta/ hari 

(Sumber : Toko Mulia) 

Peneliti melihat masalah tersebut sebagai masalah utama yang di miliki 

oleh Toko Minimarket Mulia. Dari masalah utama tersebut peneliti 

mengembangkan masalah tersebut secara spesifik dan didapatkan masalah berupa 

layanan konsumen yang dapat meningkatkan keputusan pembelian. Layanan 

konsumen tersebut meliputi  harga yang terjangkau, produk yang lengkap, lokasi 

yang dekat, pelayanan yang memuaskan dan suasana toko yang nyaman.. 
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Kemudian peneliti telah melakukan Pra-observasi berupa pengamatan 

langsung dan pembagian kuesioner terbuka. Dalam pembagian kuesioner 

terbukapeneliti bertindak sebagai pengamat independen sedangkan observasi 

terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti variabel apa yang akan 

diamati (Sugiyono, 2010:204). Pengamatan langsung dan pembagian kuesioner 

terbukadilakukan agar memperkuat latar belakang masalah yang akan diteliti oleh 

peneliti. 

Jumlah responden pra-observasi berjumlah 20 orang dengan usia antara 

17-53 tahun responden laki-laki berjumlah 11 orang dengan presentase 55% dan 

responden perempuan berjumlah 9 orang dengan presentase 45%. Pekerjaan 

responden beragam dari mulai pelajar hingga wiraswasta dan pekerjaan paling 

banyak adalah buruh (pegawai swasta) ini sama dengan target konsumen yang 

disasar muliamart, kemudian peneliti mengajukan pertanyaan terbuka mengenai 

keputusan pembelian konsumen di pengaruhi citra toko dan didapatkan hasil 11 

orang memilih lokasi yang dekat dengan presentase 55% menjadi pengaruh paling 

besar konsumen melakukan keputusan pembelian kemudian 5 orang memilih 

semaunya dengan presentase 25% ini dapat dikatakan bahwa citra toko dapat 

terbentuk dengan gabungan pengaruh yang saling tergabung.  

Fenomena perkembangan bisnis minimarket yang berkembang pesat dan 

juga masih banyaknya peluang untuk memasuki pasar tersebut,menjadi ketertarikan 

sendiri untuk menjadikan studi pada citra toko yang diperlukan untuk mengukur 

daya saing para bisnis ritel.Untuk itu Toko Mulia berupaya untuk selalu 

menciptakan kesetian pelanggannya melalui citra toko. Dimana keputusan 
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pembelian adalah tahap proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen 

harus benar – benar membeli dimana secara langsung terlibat dalam mendapatkan 

dan mempergunakan barang yang ditawarkan.Untuk itu penulis ingin melakukan 

penelitian dari masalah diatas dengan judul “Peran Citra Toko terhadap Keputusan 

Pembelian Pada Minimarket Mulia, Sendangwaru Prinngapus Karangjati”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Peran Citra toko pada Minimarket Mulia akan menunjukan faktor-faktor yang 

di pertimbangkan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Dengan 

demikian, dapat dirumuskan masalah penelitian Apakah Peran Citra 

Tokomempengaruhi Keputusan Pembelian  pada Toko Minimarket Mulia ?, dapat 

ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada toko 

Minimarket Mulia? 

2. Apakah produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada toko 

Minimarket Mulia? 

3. Apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada toko 

Minimarket Mulia? 

4. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

toko Minimarket Mulia? 

5. Apakah suasana toko berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada toko 

Minimarket Mulia? 



7 
 

6. Apakah harga, produk, lokasi, kualitas layanan dan suasana toko 

berpengaruh secara bersama sama berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada toko Minimarket Mulia? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah diatas adanya tujuan pada penelitian ini yaitu : 

1. Mengidentifikasi pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pada toko 

Minimarket Mulia 

2. Mengidentifikasi pengaruh produk keputusan pembelian pada toko 

Minimarket Mulia 

3. Mengidentifikasi pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian pada toko 

Minimarket Mulia 

4. Mengidentifikasi pengaruh kualitas layanan keputusan pembelian pada toko 

Minimarket Mulia 

5. Mengidentifikasi pengaruh suasana toko keputusan pembelian pada toko 

Minimarket Mulia 

6. Mengidentifikasi harga, produk, lokasi, kualitas layanan dan suasana toko 

berpengaruh secara bersama sama terhadap keputusan pembelian pada toko 

Minimarket Mulia 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Adanya manfaat penelitian ini yaitu : 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan 

referensi dalam ilmu pengetahuan khususnya tentang Citra toko dan 
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Keputusan pembelian. Serta dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian 

selanjutnya tentang Peran citra toko dan keputusan pembelian. 

2. Secara praktis, penelitian dapat menjadi masukan pada Toko Minimarket 

Mulia yang berada di daerah Ungaran dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari konsumen dalam 

keputusan pembelian. 

  


