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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan dibidang ekonomi selama ini telah banyak membawa 

perkembangan yang pesat dalam bidang usaha. Dengan banyaknya 

perkembangan di bidang usaha banyak bermunculan perusahaan dagang 

yang bergerak dibidang perdagangan eceran (retail) yang berbentuk toko, 

minimarket, departemen store (toserba), pasar swalayan, dan lain-lain.  

Bayu Adrian Nugraha (2013) menyebutkan bahwa,  

Bisnis ritel di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat terutama 

di kota-kota besar. Hal ini terlihat dengan semakin menjamurnya 

jumlah toko (tradisional dan modern) di Indonesia yang mencapai 

2,5 juta toko. Untuk penyebaran toko, paling banyak di Pulau Jawa 

dengan 57 persen, dan Sumatera dengan 22 persen, sisanya 21 

persen ada di pulau lain. Namun, ritel lebih tumbuh di pinggiran 

kota, mengingat lokasi permukiman banyak di daerah tersebut. 

Daerah inilah yang menjadi target dari ritel modern jenis 

minimarket. Ritel modern tumbuh 38 persen dengan 18.152 toko di 

Indonesia, dibandingkan tahun 2009. Dari jumlah tersebut, sekitar 

16.000 toko merupakan minimarket. Namun format ritel modern 

lainnya, seperti supermarket justru turun 6 persen, sedangkan 

hypermarket tumbuh 23 persen dengan 154 toko. 

 

Dengan banyaknya pusat perbelanjaan yang didirikan maka 

persaingan antar pusat perbelanjaan semakin tinggi dan masyarakat akan 

semakin mudah dalam memilih pusat perbelanjaan yang sesuai dengan 

kebutuhan hidupnya. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, 

perusahaan perlu memahami perilaku konsumen agar perusahaan tersebut 

mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.  
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Pasar modern di Indonesia telah menjadi pasar yang banyak diminati 

para pengusaha, baik pengusaha dari dalam maupun luar negeri terutama 

untuk ritel minimarket. Hal ini berakibat bisnis tersebut sangat maju pesat 

didukung dengan pengaruh pada gaya hidup masyarakat yang mengarah ke 

gaya hidup modern. Perusahaan perlu memahami perilaku konsumen karena 

semua kegiatan perusahaan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada 

konsumen serta bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan 

pelanggan. Hal tersebut dapat dicapai oleh perusahaan melalui upaya 

menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa yang diinginkan 

konsumen, dimana kegiatan tersebut tergantung pada perusahaan atau 

pedagang dengan bermacam atribut yang meliputi harga, produk, pelayanan 

maupun lokasi dan perilaku konsumen dalam keputusan untuk berbelanja. 

Dalam menghadapi pesaingnya, perusahaan harus memiliki berbagai 

strategi dan langkah yang harus dilakukan sesuai dengan bentuk dan sifat 

pasar yang dihadapi. Strategi pasar bisa meliputi letak lokasi yang strategis 

serta tempat yang nyaman akan mempengaruhi minat beli konsumen untuk 

berbelanja, adapula pelayanan yang memuaskan akan mempengaruhi 

konsumen untuk berbelanja kembali atau tidak. Untuk itu perusahaan harus 

mampu mempengaruhi pembeli untuk bersedia membeli barang-barang 

yang ditawarkan oleh perusahaan ataupun toko tersebut.  

Untuk itu perusahaan harus tanggap terhadap apa yang harus 

dilakukan terkait dengan kelangsungan hidup usahanya, karena konsumen 
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akan semakin selektif dalam melakukan pembelian untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

Dalam proses penentuan di mana seseorang akan berbelanja terlihat 

bahwa faktor lokasi dan pelayanan ikut menentukan keputusan untuk 

membeli suatu barang maupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan atau 

toko tersebut. Dari segi lokasi pembeli akan melihat jauh dekatnya tempat 

tinggal dengan lokasi berbelanja serta apakah dalam berbelanja dibutuhkan 

perantara ataupun secara langsung.  

Menurut Arman Hakim Nasution (2006 : 95)  

Penetapan lokasi usaha merupakan fase yang sangat penting dalam 

proses perancangan pabrik karena fasilitas produksi membutuhkan 

sejumlah besar modal yang akan diinvestasikan dalam jangka 

panjang serta kondisi yang penuh resiko. Fasilitas produksi memberi 

batasan dan kerangka kerja dari sistem produksi pada saat beroperasi 

yang sangat sulit dan mahal bilamana harus diubah dan dipindahkan 

apabila lokasi yang ditetapkan dianggap tidak cocok. Lokasi usaha 

memiliki unsur strategis guna memperkuat posisi bersaing, terutama 

dalam rangka penguasaan wilayah pemasaran dan memegang 

peranan penting dalam menentukan pola distribusi yang terbaik dari 

lokasi usaha ke wilayah pemasaran (lokasi suplai material) sehingga 

diperoleh biaya distribusi minimal.  

 

Letak lokasi yang kurang strategis untuk sementara waktu tidak 

menimbulkan masalah tetapi lama kelamaan maka akan menimbulkan 

kerugian dan masalah yang cukup merugikan.  

Selain masalah letak lokasi, masih ada masalah ynag lain yang tidak 

kalah pentingnya yaitu masalah pelayanan. Perusahaan harus dapat 

memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen agar merasa 

tertarik dan senang dalam melakukan pembelian atau transaksi. Pelayanan 
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yang cepat dan penampilan yang ramah sangat memungkinkan konsumen 

akan tertarik untuk membeli. 

Menurut Wyckof dalam Fandy Tjiptono (2005:260), “Kualitas 

pelayanan adalah tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

konsumen”. Apabila pelayanan yang diterima sudah sesuai dengan yang 

diharapkan, maka kualitas pelayanan sudah baik dan memuaskan. Kepuasan 

yang diterima oleh konsumen akan menjadikan konsumen untuk melakukan 

pembelian ulang dan diharapkan nantinya bisa menjadi pelanggan setia.   

Berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan saat ini diikuti juga 

munculnya tempat-tempat perbelanjaan modern yang salah satunya adalah 

Indomaret yang berada di Jl. P. Puger Grobogan. Indomaret ini bertujuan 

ingin memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumennya.  

Alasan peneliti memilih Indomaret, karena minimarket Indomaret 

merupakan salah satu pelopor di bidang minimarket di Indonesia. 

(http://www.indomaret.com), saat ini Indomaret berkembang pesat dengan 

jumlah gerai mencapai lebih dari 8.348 di wilayah Jawa, Madura, Bali, 

Sumatra dan Sulawesi, terdiri dari 40% gerai milik terwaralaba dan 60% 

gerai milik perusahaan. Karena memiliki jaringan ritail tersebar dengan 

ribuan gerai yang tersebar hingga pelosok daerah menjadikan Indomaret 

menjadi pilihan belanja konsumen. Dengan moto “Mudah dan hemat”, 

Indomaret bisa membantu konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-

hari dengan harga dan mutu yang sama dengan pengecer biasa.  Gerai 

Indomaret dengan mudah dapat ditemukan di berbagai kawasan perumahan, 

http://www.indomaret.com/
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perkantoran, niaga, wisata, apartemen dan fasilitas umum yang terdapat 

masing-masing daerah. Belum lagi kenyamanan yang ditawarkan, seperti 

penyejuk ruangan (AC), lokasi yang terjangkau, ruangan yang membuat 

pembeli leluasa dapat memilih barang yang ditawarkan serta tersediannya 

pelayanan pembayaran dapat menggunakan Indomaret Card, Jak Card, 

pembayaran debit dan penarikan tunai dari berbagai bank.  

Berdasarkan uraian diatas, maka lokasi dan kualitas pelayanan 

sangat penting untuk mengetahui minat beli konsumen. Dan akan dilakukan 

penelitian terhadap minat beli konsumen dengan judul “PENGARUH 

LETAK LOKASI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MINAT 

BELI KONSUMEN DI INDOMARET KECAMATAN GROBOGAN”.  

B. Pembatasan Masalah 

  Pembatasan masalah sangat penting karena dapat digunakan untuk 

mengarahkan analisis dan pengumpulan data. Selain itu untuk menghindari 

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penafsiran judul. Oleh karena itu 

agar masalah yang dikaji jelas dan dapat menggerakkan perhatiannya 

dengan cepat, maka penulis sengaja mengadakan penelitian terbatas. 

Adapun pembatasan masalah ini adalah: 

1. Subjek penelitian, Pengamatan dan penelitian ini terbatas pada 

 konsumen Indomaret di kecamatan Grobogan  

2. Objek penelitian adalah semua konsumen di Indomaret di Kecamatan 

Grobogan 
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C,  Perumusan Masalah 

 Permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh letak lokasi terhadap minat beli konsumen di 

Indomaret kecamatan Grobogan? 

2. Apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat beli 

konsumen di Indomaret kecamatan Grobogan? 

3. Apakah ada pengaruh letak lokasi dan kualitas pelayanan terhadap 

minat beli konsumen di Indomaret kecamatan Grobogan? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh letak lokasi terhadap minat 

beli konsumen di Indomaret kecamatan Grobogan  

2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

minat beli konsumen di Indomaret kecamatan Grobogan  

3. Untuk mengetahui pengaruh letak lokasi dan kualitas pelayanan 

terhadap minat beli konsumen di Indomaret kecamatan Grobogan  

E.  Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Indomaret Grobogan 
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Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

bagi Indomaret dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan, 

supaya lebih memuaskan. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Sebagai suatu hasil karya dan sebuah karya yang dapat dijadikan 

sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain 

yang memiliki ketertarikan meneliti dibidang yang sama. 

2.   Manfaat Teoritis 

a.  Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pembanding antara teori dan fakta atau kenyataan yang terjadi di 

lapangan, khususnya mengenai gambaran minat beli di Indomaret 

Grobogan. 

b.  Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 

acuan dibidang penelitian yang sejenis dan pengembangan 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


