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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan pembangunan Indonesia yang dicapai selama ini telah 

membawa pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Salah satu bukti 

pertumbuhan yang terlihat kasat mata dalam bidang perekonomian adalah 

bertambahnya pasar modern. Pada awalnya, pusat perbelanjaan hanya 

tersentral di pasar tradisional, namun saat ini telah berpindah ke pasar 

modern seperti minimarket, hypermart, dan supermarket yang mudah 

dijumpai disetiap penjuru kota, baik di kawasan kota maupun pinggiran kota 

besar di Indonesia. 

Dewasa ini yang sedang merajalela di dunia bisnis franchise adalah 

usaha yang bergerak di bidang minimarket. Biasanya dimiliki investor atau 

pemegang modal besar. Dengan modalnya itu mereka dengan mudah 

mengembangkan usahanya dan memperluas jaringan bisnisnya. Minimarket 

yang tumbuh pesat saat ini berlomba-lomba menawarkan sistem waralaba 

yang memungkinkan para pemilik modal lainnya ikut melebarkan usahanya 

untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Perkembangan wirausaha saat ini 

mampu memberikan dampak positif bagi ekonomi. 

Dengan semakin menjamurnya pasar modern, perusahaan-perusahaan 

ritel harus mampu mempertahankan keberadaannya di tengah persaingan. 

Perusahaan harus menempatkan orientasinya pada pelanggan. Menurut 
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Metha melalui  Graha dan Wardana, (2016) kepuasan konsumen merupakan 

faktor penting dalam bisnis ritel. Menurut Gulla, dkk. (2015) faktor – faktor 

yang penting dalam menentukan kepuasan konsumen adalah harga, 

promosi, kualitas pelayanan. Maka untuk menciptakan kepuasan konsumen 

perlu melihat kualitas dari pelayanan dan barang yang akan dijual sehingga 

memperoleh satu set item yang akurat untuk membangun bisnis ritel yang 

baik. 

Pada dasarnya pasar modern adalah pasar tradisional yang 

berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan gaya hidup dari masyarakat 

yang menginginkan kenyamanan dalam berbelanja.  Dulu, konsumen selalu 

mengejar harga murah, namun dengan pertumbuhan dan kemajuan 

perekonomian kota, harga murah tidak menjadinpertimbangannutama. 

Dalam dekade terakhir ini, faktor kenyamanan dalam berbelanja menjadi 

daya tarik tersendiri yang sangat diminati. Hal ini yang membuat konsumen 

lebih memilih berbelanja di pasar modern seperti minimarket daripada ke 

warung atau toko tradisional. Menurut Cholifaturrosida, dkk. (2018) 

globalisasi merupakan faktor utama terciptanya permintaan barang, jasa, dan 

ritel. 

Minimarket merupakan perusahaan ritel yang menjual berbagai 

kebutuhan seperti makanan, minuman, dan perlengkapan rumah tangga. 

Minimarket yang mudah dijumpai disetiap penjuru kota, baik di kawasan 

kota maupun pinggiran kota besar di Indonesia termasuk di kota Solo. 

Terdapat beberapa minimarket yang tersebar di kota Solo seperti alfamart, 
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indomart, alfamidi, bright mart, relasi mart, 212 mart, andina mart, assalam 

mart, dan banyak lagi. 

 Pada penelitian ini peneliti mencoba memfokuskan kajian pada objek 

yaitu Minimarket. Berdasarkan hasil pra survei melalui wawancara yang 

dilakukan peneliti kepada konsumen minimarket, diketahui bahwa 

konsumen merasa tidak puas berbelanja di minimarket. Konsumen 

menyatakan alasan ketidakpuasannya karena harga produk di minimarket 

terlalu mahal, produk yang akan dibeli tidak selalu ada, dan tidak puas 

dengan promosi yang ditawarkan. Sedangkan beberapa konsumen 

menyatakan alasan ketidakpuasannya karena merasa tidak nyaman ketika 

mengantri sehingga ketika banyak pembeli yang menyebabkan ruangan 

menjadi sempit dan harus mengantri pembayaran. Permasalahan belum 

terpenuhinya kepuasan konsumen dikarenakan pada minimarket diduga 

berasal dari tiga faktor yaitu: utilitarian value, hedonic value, dan symbolic 

value. 

Dahulu, kegiatan belanja dilakukan konsumen secara rasional, dalam 

arti pembelian dilakukan  atas pertimbangan manfaat yang diberikan produk 

tersebut yang disebut dengan utilitarian value. Holbrook dan Hirschman 

dalam Lin, et al. (2018) menjelaskan bahwa utilitarian value akan memilih 

produk secara efisien berdasarkan pada alasan yang rasional. Utilitarian 

value memiliki empat dimensi, yaitu penghematan (monetary saving), 

pilihan (selection), kenyamanan (convenience), produk yang disesuaikan 

(customized product). 
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Menurut Overby dan Lee, (2006) hedonic value merupakan sebuah 

hiburan dan emosional yang dirasakan melalui kegiatan belanja. Konsumen 

sering berbelanja untuk mengapresiasikan diri dari penatnya kegiatan. 

Menurut Stathopoulou dan Balabanis, (2016) menyebutkan bahwa hedonic 

value dapat diketahui dari entertainment, exploration, gratification, social, 

status, idea, value. 

Sedangkan symbolic value, menurut Leavy melalui Pramudyo, (2012) 

symbolic value penting dalam membuat keputusan sebelum membeli barang 

karena orang sering membeli produk bukan untuk manfaat fungsional tetapi 

lebih pada symbolic value. Symbolic value berisi identitas yang dimasukkan 

produsen kedalam suatu produk. Stathopoulou dan Balabanis, (2016) 

menjelaskan manfaat symbolic value dapat diketahui dari pengakuan 

(recognition) dan keuntungan sosial (social benefit). 

Mengacu pada latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh utilitarian value, hedonic value, dan symbolic 

value terhadap kepuasan konsumen Minimarket di Kota Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Dari sekian banyak penjelasan – penjelasan yang terdapat pada latar 

belakang masalah, maka rumusan masalah – masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah utilitarian value berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

Minimarket di Kota Surakarta? 
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2. Apakah hedonic value berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

Minimarket di Kota Surakarta? 

3. Apakah symbolic value berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

Minimarket di Kota Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah apa yang 

diketahui: 

1. Untuk menganalisis pengaruh utilitarian value terhadap kepuasan 

konsumen Minimarket di Kota Surakarta. 

2. Untuk menganalisis pengaruh hedonic value terhadap kepuasan 

konsumen Minimarket di Kota Surakarta. 

3. Untuk menganalisis pengaruh symbolic value terhadap kepuasan 

konsumen Minimarket di Kota Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam ilmu manajemen 

pemasaran yang berkaitan dengan pengaruh utilitarian value, hedonic 

value, dan symbolic value terhadap kepuasan konsumen. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemasar 

Bagi pemasar, diharapkan penelitian ini menjadi gambaran dan 

masukan bagi pemasar minimarket tentang manfaat utilitarian 
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value, hedonic value, dan symbolic value terhadap kepuasan 

konsumen. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

tambahan pustaka untuk penelitian yang sejenis. 


