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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Di era pembangunan yang semakin berkembang, pertumbuhan 

ekonomi dan industri di Indonesia telah banyak mengalami kemajuan yang 

sangat pesat  dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Hal ini dapat 

dilihat dari semakin banyaknya produsen yang terlibat dalam pemenuhan dan 

keinginan konsumen sehinnga menyebabkan setiap perusahaan harus 

menempatkan orientasi pada konsumen sebagai tujuan utama. Perusahan 

harus dapat meberikan kepada pelanggan barang atau jasa yang mempunyai 

nilai lebih tinggi, dengan mutu lebih baik, harga lebih murah, fasilitas yang 

memadai dan pelayanan yang lebih baik dari pada pesaingnya. 

Dalam dunia perdagangan apabila suatu perusahaan tidak dapat 

menyusun strategi bisnis dan strategi pemasaran dengan tepat, maka akan 

mengalami keka lahan dalam bersaing dimana strategi pemasaran merupakan 

salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan untuk 

memperoleh keuntungan. Salah satu aspek penting dalam pemasaran adalah 

mendorong calon konsumen untuk membeli, intinya perusahaan harus dapat 

menciptakan customer value yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing, 

hal itu dilakukan dalam upaya memberikan kepuasan kepada pelanggan. 
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Berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan saat ini diikuti juga 

munculnya tempat-tempat perbelanjaan modern yang salah satunya di 

Swalayan Indomaret yang tepatnya berada di Jl. Pemuda Rembang yang ingin 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumennya. Misalnya: kelengkapan 

barang, produk-produk pilihan, kebersihan, keamanan, harga, kualitas dan 

lain sebagainya. Pelayanan konsumen yang baik dan memuaskan harus 

merupakan misi utama bagi sebuah swalayan dimana kepuasan konsumen 

menjadi sorotan utama bagi banyak perusahaan-perusahaan dalam 

memutuskan strategi untuk memenangkan persaingan. Promosi akan kualitas 

jasa serta produk yang ditawarkan dengan harga murah didukung fasilitas 

juga menjadi modal utama untuk menarik minat konsumen. 

Konsumen dalam berbelanja juga mempertimbangkan dan memilih 

lokasi yang akan dikunjungi. Lokasi yang strategis dan tepat akan lebih 

menguntungkan karena sebagian konsumen akan lebih menyukai tempat yang 

mudah dijangkau dengan mudah seperti dekat dengan tempat tinggal 

konsumen, secara tidak langsung akan mempengaruhi minat konsumen untuk 

berkunjung. 

Lokasi adalah keputusan yang dibuat perusahaan berkaitan dengan 

dimana operasi dan stafnya akan ditempatkan (Lupiyoadi, 2001). Fasilitas 

adalah segala sesuatu yang sengaja disediakan untuk dipakai dan digunakan 

serta dinikmati oleh para tamu tanpa harus selalu membayar (Philip kotler, 

1993). Harga adalah variabel penuh resiko untuk dijadikan dasar dalam 

mengembangkan program pemasaran tetapi beberapa pengecer bekerja baik 
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dan harga sebagai salah satu daya tarik mereka (Engel, Blacwell dan Miniard, 

1995 : 259). Pelayanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan 

suatu pihak pada pihak lain yang tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun produksi layanan bisa berhubungan dengan produksi 

fisik maupun tidak (Bilson Simamora, 2001 : 172). Promosi adalah salah satu 

kegiatan dalam bidang pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan 

penjualan dengan jalan mempengaruhi konsumen baik secara langsung 

maupun tidak langsung (Alex S. Niti Semito, 1993 : 126)      

Semua faktor-faktor seperti lokasi, fasilitas, harga, pelayanan dan 

promosi diharapkan mampu menarik minat konsumen untuk mengunjungi 

swalayan yang merupakan senjata andalan dari pihak manajemen untuk 

memenuhi kebutuhan konsumennya. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini 

penulis mengambil judul “ ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI MINAT KONSUMEN MENGUNJUNGI 

SWALAYAN INDOMARET REMBANG TAHUN 2007/2008.” 

 

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. Menurut Engel, 

Blacwell dan Miniard, (1995 : 257) periklanan, lokasi, kualitas, harga, 

personel penjualan, pelayanan, sifat pelanggan, promosi, fasilitas, merupakan 
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faktor yang dapat menghasilkan minat dan respon konsumen dalam keputusan 

membeli. Peneliti membatasi yaitu hanya pada faktor lokasi (X 1), fasilitas 

(X2), harga (X3), pelayanan (X4) dan promosi (X5) terhadap minat konsumen 

mengunjungi Swalayan Indomaret Rembang. 

1.  Lokasi yang strategis menurut konsumen adalah lokasi yang terletak dalam 

lalu lintas yang lancar, mudah dijangkau, dekat dengan tempat tinggal 

konsumen, transportasi yang mudah, dapat mempengaruhi minat 

konsumen mengunjungi Swalayan Indomaret. 

2.  Fasilitas yang lengkap akan mampu mendorong terbentuknya respon 

pelanggan, misalnya tersedianya  keranjang belanja, adanya AC, 

kemudahan parkir, waktu pembayaran yang cepat. Semakin lengkap 

fasilitas yang dapat diperoleh semakin tinggi pula minat konsumen untuk 

mengunjungi Swalayan Indomaret. 

3.  Harga yang lebih murah, adanya potongan harga atau diskon, hadiah yang 

ditawarkan pihak Swalayan akan meningkatkan minat konsumen untuk 

berkunjung ke Swalayan Indomaret karena kebanyakan dari konsumen 

selalu mempertimbangkan harga sebagai keputusan dalam membeli suatu 

barang.  

4.  Pelayanan dapat diukur dengan keramahan, kesopanan, palayanan secara 

lisan yang dilakukan oleh karyawan Swalayan dalam melayani permintaan 

konsumen.  

5.  Promosi yang menarik baik dengan menggunakan brosur berwarna, 

lembaran iklan, gambar yang menarik dalam iklan, intensitas kalimat yang 
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lebih besar dalam iklan akan mampu menarik minat konsumen untuk 

mengunjungi Swalayan Indomaret. 

Minat konsumen didasarkan pada tinggi rendahnya keinginan konsumen 

dan   akhirnya akan menghasilkan perilaku pembelian. 

 

C. Perumusan Masalah  

Perusahaan yang dapat survive adalah perusahaan yang memiliki 

customer value yang lebih tinggi dibanding pesaing, walaupun swalayan 

hanya memenuhi kebutuha n dari konsumennya akan tetapi bila tidak 

mencermati keinginan pelanggannya maka lama kelamaan akan sepi 

pengunjung. Selain itu swalayan indomaret yang berada di Rembang 

memperhatikan berbagai faktor seperti lokasi, fasilitas, harga, pelayanan dan  

promosi agar menarik minat konsumen mengunjungi swalayan tersebut. 

Karena masalah itu sendiri merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sengaja 

diajukan untuk mencari jawaban melalui penelitian, maka rumusan masalah 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1.  Apakah lokasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat 

konsumen mengunjungi Swalayan Indomaret Rembang? 

2.  Apakah fasilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat 

konsumen mengunjungi Swalayan Indomaret Rembang? 

3.  Apakah harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat 

konsumen mengunjungi Swalayan Indomaret Rembang? 
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4.  Apakah pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat 

konsumen mengunjungi Swalayan Indomaret Rembang? 

5.  Apakah promosi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat 

konsumen mengunjungi Swalayan Indomaret Rembang? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian tidak akan pernah lepas dari suatu tujuan karena 

dalam menentukan tujuan merupakan langkah awal yang ditempuh dalam 

pelaksanaan penelitian sehingga dapat menyusun suatu penulisan yang 

terencana dan terarah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1.  Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap minat konsumen 

mengunjungi Swalayan Indomaret Rembang?  

2.  Untuk mengetahui pengaruh fasilitas terhadap minat konsumen 

mengunjungi Swalayan Indomaret Rembang?  

3.  Untuk mengtahui pengaruh harga terhadap minat konsumen mengunjungi 

Swalayan Indomaret Rembang? 

4.  Untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap minat konsumen 

mengunjungi Swalayan Indomaret Rembang?  

5.  Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap minat konsumen 

mengunjungi Swalayan Indomaret Rembang?  
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1.  Bagi penulis 

Menambah wawasan, pengalaman, pengetahuan di dalam mempraktekkan 

disiplin ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah.  

2.  Bagi Swalayan  

Sebagai sumber informasi dan masukan bagi manajemen swalayan 

indomaret untuk meningkatkan terus customer value  sehingga diminati 

terus oleh pengunjung.  

3.  Bagi pihak lain  

Menambah wawasan bagi pembaca tentang bagaimana memilih tempat 

belanja yang memuaskan sekaligus sebagai bahan acuan untuk 

perbandingan dalam penelitian serupa. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi yang akan 

penulis susun, maka akan dikemukakan sistematika sebagai berikut: 

Bagian awal 

Berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman 

pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar gambar, abstraksi. 
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Bagian isi 

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

  Bab ini berisi tentang pengertian pemasaran, perilaku konsumen, 

lokasi, fasilitas, harga, pelayanan, promosi, minat konsumen, 

hubungan antar variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang pengertian metode penelitian, jenis 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan 

sampling, teknik pengumpulan data, uji instrumen, teknik analisis 

data, pengujian hipotesis. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, hasil uji 

coba angket, profil responden, uji validitas dan reliabilitas 

penelitian,  analisi data , pengujian hipótesis dan pembahasan. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

  Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

 


