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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia dalam memenuhi kebutuhanpasti melakukan aktivitas 

ekonomi baik di sektor formal maupun informal. Tingginya pertumbuhan 

penduduk di perkotaan menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan di bidang 

formal. Hal inilah yang menyebabkan kegiatan sektor informal untuk dijadikan 

sebagai alternatif lahan mata pencaharian bagi masyarakat. Kebanyakan sektor 

informal ini terjadi di wilayah perkotaan yang dominan merupakan daerah yang 

memiliki peluang besar untuk memperoleh pekerjaan. Keterbatasan modal, 

sumber daya, akses keuangan, tidak terikat waktu dan tenaga kerja yang berasal 

dari lingkungan keluarga menjadikan toko tradisional memiliki ciri-ciri seperti 

halnya dengan sektor informal. Seiring berkembangnya zaman, eksistensi toko 

tradisional yang berbasis ekonomi kerakyatan mengalami penurunan. Hal ini 

dikarenakan munculnya pasar modern yang dinilai potensial oleh para pebisnis 

ritel. Ritel modern yang mengalami pertumbuhan cukup pesat saat ini adalah 

minimarket dengan konsep waralaba franchise (Wijayanti dan Wiranto 2011). 

Masyarakat Indonesia khususnya Pekanbaru mulai beralih berbelanja pada 

ritel modern dibandingkan dengan pasar tradisional. Pesatnya perkembangan ritel 

modern ini didasarkan pada keinginan perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhanpelanggannya. Perilaku konsumen di Indonesia yang lebih senang 

berbelanja di ritel moderen dibandingkan dengan pasar tradisional menjadi alasan 

lain yang mengakibatkan pesatnya perrkembangan ritel moderen. 
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Perkembangan bisnis ritel yang dirasa cukup pesat belakangan ini, terutama 

untuk ritel modern dalam tiap variasi jenisnya. Perkembangan yang pesat ini juga 

didasari oleh beberapa faktor pendukung lainnya seperti cukup terbukannya 

peuang pasar, meningkatnya usaha manufaktur yang akan memasok produknya 

kepada peritel, dan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

berbasis ritel. Peritel besar, terutama perusahaan asing yang semakin gencar 

melakukan ekspansi bisnis di indonesia. Dampaknya adalah peritel modern kecil 

dan peritel tradisional berada pada posisi yang tidak menguntungkan. 

Pertumbuhan yang cepat dari bisnis ritel ini sejalan dengan perubahan baik 

dari sisi jumlah, konsep, ukuran, sistem dan pengelolaan. Disatu sisi para pebisnis 

ritel ingin menambahkan tingkat keuntungannya, namun dalam lokasi yang sama 

akan dihadapkan pada potensi pasar yang relatif tetap. Oleh karena itu dibutuhkan 

strategi yang kompetitif yang benar bagi tiap pelaku bisnis ritel agar bisa bertahan 

hidup dan memperoleh keuntungan, sehingga tujuan bisnisnya akan tercapai. 

Bisnis ritel dapat dipahami sebagai separangkat aktivitas-aktivitas bisnis 

dengan melakukan penambahan nilai terhadap produk-produk dan layanan 

penjualan kepada konsumen untuk di konsumsi perseorangan maupun keluarga. 

Dperlukan manajemen ritel untuk mengelola bisnis ritel, dimana didalamnya juga 

termasuk pengelolaan terkait dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, dan 

operasional bisnis ritel. 

Pada tahun 2015 saja aprindo (asosiasi pengusaha ritel indonesia) 

memperkirakan pertumbuhan industri ritel tumbuh sebesar 12%. Pertumbuhan 

tersebut dipicu atas perkembangan perelonomian indonesia yang cukup baik, juga 
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meningkatnya jumlah penduduk kelas menengah yang akan menjadi katalis 

terhadap peningkatan bisnis ritel, serta gaya hidup masyarakat yang menyukai 

produk-produk baru. Hingga desember 2015 jumlah gerai ritel anggota aprindo 

sekitar 26 ribu. Ramainya industri ritel indonesia ditandai dengan menjamurnya 

gerai-gerai baru milik pengecer asing seperti makro (belanda), carrefour 

(perancis), dan giant (malaysia) yang tersebar dibeberapa kota besar di indonesia. 

Kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama dan diyakini sebagai kunci utama 

untuk memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan kepada 

pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa dengan harga bersaing. 

Kepuasan pelanggan adalah faktor yang menentukan dalam strategi pemasaran 

perusahaan yang merupakan pertahanan paling baik untuk menghadapi persaingan 

yang ketat yang menyebabkan perusahaan harus menempatkan perusahaan pada 

kepuasaan konsumen sebagai tujuan utama, sehingga kini menjadi salah satu 

penentu suksesnya pemasaran. 

Salah satu usaha ritel yang sedang mengembangkan diri untuk menjawab 

persaingan pada sektor industri ritel adalah mini market cahaya family. Dalam 

menjawab pertanyaan seberapa berhasil strategi yang dilakukan cahaya family 

saat ini? dan strategi apakah yang paling tepat yang mesti digunakan oleh mini 

market cahaya family untuk bersaiang pada saat ini?  

Dari survey pendahuluan yang dilakukan diketahui bahwa akhir-akhir 

inijumlah pengunjung yang datang untuk membeli di  Mini Market Cahaya 

Famliy  cenderung mengalami peningkatan dan penurunan seperti terlampir dalam 

tabel berikut : 
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TABEL 1.1 

DATA JUMLAH PEMBELI DI MINI MARKET FAMILY JAYA 

TAHUN 2012 – 2016 

 

NO TAHUN JUMLAH PEMBELI 

1 2012 17524 

2 2013 17969 

3 2014 18602 

4 2015 19498 

5 2016 20011 

Sumber: Mini Market Cahaya Famliy  

Dari tabel diatas, bahwa telah terjadi peningkatan jumlah konsumen 

sepanjang tahun 2012-2016. Hal ini terlihat dari jumlah konsumen yang terus 

meningkat secara signifikan dari tahun 2012. Dalam bidang kajian marketing, 

pertumbuhan penjualan merupakan indikator utama dari kinerja. Meningkatnya 

jumlah pembeli di Mini market Cahaya Family mengindikasikan adanya kinerja 

bauran pemasaran yang baik. Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian terhadap konsumen Mini Market Cahaya Famliy  

dengan judul : “Pengaruh Bauran Ritel terhadap Kepuasan Konsumen Mini 

Market Cahaya Famliy ” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian 

ini yaitu:  

1. Apakah lokasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada 

Mini Market Cahaya Famliy ? 

2. Apakah produk berpengaruh sigmifikan terhadap kepuasan konsumen pada 

Mini Market Cahaya Famliy ? 



 5 

3. Apakah harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada 

Mini Market Cahaya Famliy ? 

4. Apakah promosi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada 

Mini Market Cahaya Famliy ? 

5. Apakah pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen 

pada Mini Market Cahaya Family? 

6. Apakah suasana toko berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen 

pada Mini Market Cahaya Famliy ? 

7. Apakah lokasi, produk, harga, promosi, pelayanan, suasana toko secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen 

pada Mini Market Cahaya Family ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui dan menganalisa apakah lokasi berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen pada Mini Market Cahaya Famliy . 

2. Mengetahui dan menganalisa apakah produk berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan konsumen pada Mini Market Cahaya Famliy . 

3. Mengetahui dan menganalisa apakah harga berpengaruh signifikan tehadap 

kepuasan konsumen pada Mini Market Cahaya Famliy . 

4. Mengetahui dan menganalisa apakah promosi berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen pada Mini Market Cahaya Famliy . 

5. Mengetahui dan menganalisa apakah pelayanan berpengaruh signifikan 

tehadap kepuasan konsumen pada Mini Market Cahaya Famliy . 
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6. Mengetahui dan menganalisa apakah suasana toko berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen pada Mini Market Cahaya Famliy. 

7. Mengetahui dan menganalisa apakah lokasi, produk, harga, promosi, 

pelayanan, suasana toko secara bersama-sama berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Mini Market Cahaya Family. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebagai informasi bagi perusahaan (mini market cahaya family). 

2. Sebagai penerapan ilmu yang diperoleh penulis selama di bangku 

perkuliahan. 

3. Sebagai salah satu syarat penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah penyusunan dan pembahasan proposal, maka dapat 

disajikan kedalam enam bab, dimana masing-masing bab dibagi atas sub-sub 

dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I    :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan pemanfaatan penelitian, serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II  :  TELAAH PUSTAKA 

  Pada bab ini menguraikan beberapa landasan teori yang berhubungan 

dengan masalah yang dijadikan penelitian serta menguraikan hipotesis 

dan variabel-variabel penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini dijelaskan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan dan analisa data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

  Pada bab ini menguraikan gambaran umum dan sejarah singkat 

perusahaan serta struktur organisasi dan aktivitas perusahaan. 

BAB V  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berupa 

analisa berdasarkan variabel-variabel penelitian yang ada berdasarkan 

kuisioner yang telah disebarkan kepada responden dan dikaitkan 

denga teori-teori yang telah dijelaskan. 

BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang 

mengemukakan kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan 

juga mencoba memberikan saran-saran sebagai masukan bagi 

perusahaan sebatas kemampuan peneliti. 

 

 

 


