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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang menginginkan kemajuan di bidang 

ekonomi. Dimana bidang ekonomi merupakan suatu bidang yang diharapkan 

dapat membawa kemakmuran untuk rakyat Indonesia. Dimana Indonesia 

merupakan negara besar yang memiliki banyak sekali penduduk didalamnya. 

Dengan banyaknya penduduk di Indonesia mengakibatkan banyak pelaku 

usaha yang memanfaatkan kesempatan seperti ini. Terbukti pada saat ini 

semakin banyak pelaku usaha yang mendirikan usaha yang menyediakan 

kebutuhan – kebutuhan baik itu primer, sekunder ataupun tersier. Hal ini 

ditunjukkan dengan ekspansi ritel modern sangat agresif hingga masuk ke 

wilayah pemukiman rakyat. Ritel tradisional yang berada di wilayah pedesaan 

maupun pemukiman rakyat pun terkena imbasnya dengan berhadapan langsung 

dengan ritel modern tersebut. Persaingan diantara keduanya pun tidak 

terhindari. Usaha yang dimaksud yaitu berupa kedai yang merupakan menjual 

barang – barang atau biasa disebut dengan ritel. Dimana ritel modern memiliki 

nilai lebih seperti lebih inovatif, dinamis, dan kompetitif. Tetapi persaingan 

antara ritel modern untuk saat ini semakin ketat dikarenakan semakin 

banyaknya ritel modern yang didirikan, baik ritel tersebut bersekala kecil, 

sedang , maupun besar sedangkan wilayahnya bersifat lokal, nasional, maupun 

internasional dengan target pasar yang sama dengan ritel satu dengan ritel 

satunya, hanya terdapat sedikit perbedaan segmen pasar yang di targetkan. 

Dengan adanya persaingan tersebut membuat para pebisnis atau pengusaha 

untuk memikirkan hal yang dapat membuat ritelnya menjadi pilihan konsumen 

dan dapat memenangkan persaingan tersebut.  

 Dalam perusahaan pasti setiap pemilik perusahaan dituntut untuk 

memiliki strategi yang berguna untuk memenangkan segmen pasar yang 

diambil. Dengan semakin banyaknya persaingan, tidak menutup kemungkinan 

perusahaan harus tetap melihat kebutuhan dan keinginan konsumen serta harus
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bisa memenuhi harapan konsumen dengan cara memberikan pelayanan yang 

lebih baik daripada pesaingnya. Karena dengan cara tersebut dapat 

berpengaruh terhadap untuk kemajuan usaha atau perusahaan yang 

dipimpinnya tersebut, apakah perusahaan tersebut akan mengalami 

keberhasilan atau kegagalan.  

Usaha yang berupa ritel pada saat ini berkembang sangat pesat. 

Menurut Soliha (2008) Ritel dapat digolongkan menjadi 2 sifat, yakni 

kelompok ritel tradisional dan ritel modern. Ritel modern pertama kali berdiri 

yaitu Toserba Sarinah yang didirikan pada tahun 1962. Sejak saat itulah sampai 

sekarang banyak berdiri ritel - ritel modern yang ada di Indonesia, mulai yang 

berukuran kecil, sedang sampai berukuran besar. Seperti swalayan,  mini 

market, dan super market. Bentuk dari ritel modern ini akan semakin praktis, 

cepat, ekonomis dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, 

teknologi dan kebutuhan konsumen.  

Menurut (Perpres) RI NO. 112 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 5 menjelaskan 

bahwa ritel modern yaitu minimarket, supermarket, department store, 

hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Minimarket yang 

merupakan ritel modern yang juga menyediakan kebutuhan sehari – hari. 

Menurut Aryani (2011) minimarket pada saat ini diminati oleh masyarakat 

dimana hal tersebut terbukti pada setiap tahunnya keinginan masyarakat untuk 

berbelanja di minimarket bertumbuh sebanyak 2%. Menurut Obsidian (2019) 

hal itu terjadi karena minimarket memiliki beragam inovasi dalam hal 

pemasaran, pelayanan, fasilitas, tempatnya bersih dan tempat belanja yang 

nyaman.  

Pada saat ini sudah banyak berjamuran minimarket yang ada di 

Indonesia, terutama di kota – kota besar. Minimarket sendiri juga merupakan 

salah satu ritel modern yang juga menyediakan kebutuhan sehari – hari. Pada 

saat ini minimarket sangat diminati oleh konsumen atau masyarakat saat 

berbelanja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari - hari. Hal itu terjadi 

karena minimarket menawarkan banyak kelebihan seperti ; minimaarket mudah 

dijangkau konsumen karena sekarang sudah banyak tersebar di berbagai 
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wilayah, yang berikutnya karena didalam minimarket yang tidak begitu besar 

tetapi produk yang dijual cukup lengkap untuk melengkapi kebutuhan sehari – 

hari yang sudah tersedia di dalamnya dan produk yang dijual di minimarket 

terjamin akan kualitas barangnya, yang berikutnya yaitu disetiap produk yang 

ditawarkan oleh minimarket sudah tertera harganya dan harga dari produk 

tersebut tidak perlu dilakukan kegiatan tawar – menawar barang karena harga 

yang sudah tertera dalam produktersebut sudah harga pas, sehingga pembeli 

tidak perlu pusing memikirkan berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan 

nantinya untuk membeli barang yang dibutuhkan tersebut.  

Berikutnya berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan yang terjadi 

didalam minimarket, terkadang minimarket menawarkan produk atau barang 

dagangannya dengan harga yang lebih murah dari pada di toko tradisional 

dengan adanya promo yang berlaku di minimarket tersebut. Hal itulah yang 

membuat konsumen membeli barang di minimarket. Dengan berbelanja di 

minimarket, kebutuhan sehari – hari dapat terpenuhi dengan mudah, cepat, 

hemat tenaga dan efisien. Minimarket yang ada di Indonesia sangatlah banyak, 

maka dari itu setiap minimarket harus mampu bersaing dengan cara 

menerapkan strategi pasar yang dapat menumbuhkan minat membeli dimana 

minat membeli inilah yang menjadi sebuah kekuatan pendorong atau motif 

yang bersifat intiristik yang mampu membuat seseorang untuk memberikan 

perhatian yang wajar, spontan, merasa dirinya tanpa ada paksaan, serta dapat 

lebih selektif terhadap produk yang mana hal itu dapat memunculkan minat 

untuk membelinya (Engel, dkk., 2010), maka dari itu untuk menunjang hal itu 

harus diimbangi dengan adanya fasilitas yang baik dimana fasilitas merupakan 

suatu bentuk wujud yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh 

konsumen pada saat berada di lingkungan minimarket. Maka dari itu saat 

pertama kali konsumen datang ke minimarket, maka konsumen tersebut akan 

memperhatikan dengan baik untuk menilai suatu kualitas pelayanan (Tjiptono. 

2011:38) dan yang paling penting yaitu mempertahankan kualitas minimarket 

tersebut. Kualitas  menurut (Kotler & Keller. 2012:49) adalah keseluruhan ciri 

serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada 
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kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan harus mampu memahami apa 

yang konsumen inginkan serta harus mengikuti perkembangan pasar yang ada 

sehingga dengan begitu minimarket tersebut dapat bersaing serta terus dapat 

beroprasi dan tidak kehilangan konsumen sehingga dapat berdampak pada 

semakin berkembangnya minimarket tersebut. Karena apabila sebuah 

minimarket mengalami kesalahan dalam memahami keinginan dan penerapan 

strategi pasar, akan berdampak tidak baik untuk kemajuan minimarket tersebut 

sehingga tidak menutup kemungkinan minimarket tersebut akan kehilangan 

minat belanja konsumen di minimarket tersebut serta minimarket tersebut tidak 

dapat berkembang dan beroprasi dengan baik.  

Menjamurnya minimarket di Indonesia terlihat dengan banyaknya 

minimarket di Indonesia, sehingga timbullah persaingan yang sangat ketat 

untuk mendapatkan hati konsumen. Ada banyak minimarket yang ternama 

dengan memiliki banyak sekali cabang ritel di seluruh Indonesia dengan 

jumlah cabang minimarket di atas 13.000 gerai minimarket salah satunya yaitu 

Alfamart dimana menurut halaman resmi dari Alfamart tercatat pada tahun 

2019 Alfamart memiliki jumlah gerai sebanyak 14.300. Dimana Alfamart ini 

bersaing ketat dengan minimarket lainnya yang ada di Indonesia untuk 

memperebutkan hati konsumen dengan menggunakan strategi pasar yang baik 

sehingga konsumen tetap bebelanja di minimarket tersebut.  Salah satu 

kecamatan yang tak luput dari tersebarnya cabang Alfamart yaitu kecamatan 

Kartasura yang mana menurut data dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada 

tahun 2019 kecamatan ini memiliki jumlah penduduk dengan jumlah 109.549 

jiwa, jumlah penduduk terbanyak nomor 2 di kabupaten Sukoharjo. Selain 

dengan jumlah penduduknya yang banyak, kecamatan Kartasura juga 

merupakan salah satu akses untuk menuju bandara Adi Soemarmo yang mana 

letaknya ada di sebelah utara kota Kartasura kurang lebih 10 menit dari pusat 

kota Kartasura untuk menuju bandara Adi Somarmo. Selain itu, kota kartasura 

juga merupakan kota dengan perguruan tinggi yang terkenal. Dengan lokasi 

daerah Kartasura yang strategis, hal tersebut tidak disia – siakan oleh para 

pelaku usaha untuk mendirikan usahanya di daerah Kartasura. Terbukti pada 
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saat ini banyak sekali ritel modern yang berdiri di daerah Kartasura. Dengan 

banyaknya ritel modern yang ada di daerah Kartasura pada saat ini, ada salah 

satu ritel modern yang menarik perhatian peneliti karena jumlah cabang ritel 

modernnya merupakan salah satu ritel modern dengan cabang terbanyak yang 

tersebar di daerah Kartasura. Dengan jumlah cabang ritel modern yang cukup 

banyak tersebut menandakan antusiasme konsumen terhadap ritel modern 

tersebut. Sebab itulah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti ritel 

modern tersebut yang berkaitan dengan “Faktor – Faktor Penyebab Konsumen 

Membeli Barang Di Ritel Modern Alfamart Daerah Kartasura”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

akan diteliti adalah : “Apa saja faktor yang mempengaruhi konsumen membeli 

barang di ritel modern Alfamart Daerah Kartasura?”. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah : “Untuk mendeskripsikan terciptanya faktor – faktor penyebab 

konsumen membeli barang di ritel modern Alfamart Daerah Kartasura”. 

 

 D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah mengetahui faktor apasaja 

yang mempengaruhi konsumen untuk membeli barang di toko ritel 

modern. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

a. Bagi Minimarket Alfamart 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Minimarket 

Alfamart sebagai informasi atau evaluasi tentang kualitas dalam usaha 

baik dari segi pelayanan maupun dari produk yang di jual. 
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b. Bagi Konsumen 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi konsumen 

sebagai tolak ukur kepuasan konsumen jika dilihat dari segi pelayanan 

dan produk yang di jual di minimarket Alfamart 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian 

selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi serta 

dengan dilakukan penelitian ini, semoga bermanfaat untuk orang – 

orang yang akan berwirausaha terutama dalam hal mendirikan usaha 

minimarket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


