
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelaksanaan pembangunan yang telah dan sedang berjalan yang dilakukan 

oleh bangsa indonesia mau tidak mau menimbulkan perubahan pada kehidupan 

masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan perusahaan dagang 

yang bergerak dibidang Perdaganan, Enceran yang berbentuk Toko, Minimarket, 

Swalayan dan lain sebagainya. sehingga hal ini menimbulkan persaingan diantara 

perusahaan-perusahaan tersebut. Agar suatu perusahaan tersebut dapat terus 

bertahan dan memenangkan persaingan, perusahaan mengadakan perbaikan dan 

peningkatan di bidang pemasaran. Perubahan lingkungan perusahaan terutama 

faktor pesaing yang mampu menghasilkan produk yang sama, menyebabkan 

banyak perusahaan berorientasi pada konsumen. Perusahan yang beroriientasi 

pada konsumen hendaknya selalu memikirkan apa yang diinginkan oleh 

konsumen, dan pelayanan yang bagaimana disenangi oleh para konsumen 

sehingga konsumen tidak hanya puas, akan tetapi menjadi loyal dan kembali pada 

toko tersebut.  

Oleh karena itu perusahan harus menentukan strategi pemasaran yang tepat, 

sejalan denan perkembangan ini swalayan semakin banyak dibuka diberbagai 

tempat baik di kota besar maupun kota kecil,termasuk di kecamatan Kuok 

kehadiran swalayan merupakan tuntutan perubahan gaya hidup masyarakat kota. 

Kondisi semacam ini mencerminkan suatu fenomena yang terjadi bahwa 

masyarakat menjadi semakin kritis dalam memilih tempat perbelanjaan.  
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Sifat kritis tersebut dicirikan antara lain masyarakat menginginkan barang 

yang selengkap mungkin, produk yang berkualitas, pelayanan dan fasilitas yang 

memuaskan yang semuanya terdapat dalam satu toko yaitu swalayan Industri ritel 

merupakan sebagai industri yang menjual produk dan jasa pelayanan yang telah 

diberikan nilal  tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga ,kelompok. 

Produk yang dijual kebanyakan memennuhi kebutuhan rumah tangga. Melihat 

kondisi persaingan yang semakin ketat, setiap bisnis ritel modern perlu 

meningkatkan kekuatan yang ada dalam perusahaannya dengan cara 

memunculkan perbedaan atau keunikan yang dimiliki perusahaan dengan 

pesaisang untuk dapat menarik keputusan pembelian konsumen. Untuk menyikapi 

hal ini peritel yang bermain di bisnis ini di tuntut selalu melakukan inovasi. 

Peluang pemasaran adalah peluang bagi untuk meninatkan penjulan dan 

sekaligus laba dengan cara- cara yang secara secara umum memuaskan konsumen. 

Bisnis, peritel sebagai perusahaan dalam upaya dalam meningkatkan penjualan 

melakukan promosi yang gencar, menambahkan produk baru, membuka gerai 

baru, menaikkan harg tu menaikkan biaya, atau cara- cara lain sepert merenofasi 

gerai. 

Pada gerai yang besar dengan mercandise yang lebih bervariasi seperti 

contohnya supermarket atau swalayan, tugas mencari barang- barang yang dijual 

akan terlalu banyak untuk diserahkan pada suatu orang saja. Pada toko berupa 

minimarket yang tergabung dalam satu kelompok besar seperti pasar swalayan 

disebut juga sebagai chainstore karena satu toko dan yang lainnya terikat dalam 

satu kelompok pembelian marchandise dipusatkan pada induk yang 
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mengendalikan kelompok dari  surve pendahuluan yang dilakukan diketahui  

bahwa akhir-akhir ini jumlah pengunjung yang datang untuk membeli di Rika 

Swalayan Kecamatan Kuok cendrung naik-turun seperti tampak pada tabel 

dibawah ini :  

Tabel 1. 

Data Jumlah Tingkat Konsumen yang Berbelanja pada Rika Swalayan di 

Kecamatan Kuok dari Tahun 2012-2016 (orang)  

 

No Tahun Jumlah konsumen Persentase 

1 2012 27.201 _ % 

2 2013 30.881 14% 

3 2014 26.991 -13% 

4 2015 33.001 22,2% 

5 2016 25.211 -24% 

Sumber: Rika Swalayan di Kecamatan Kuok 2016  

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah konsumen yang berbelanja 

mengalami naik turun,pada tahun 2012 Rika Swalayan mengalami penurunan 

sebanyak 27.201. pada tahun 2013 Rika Swalayan mengalami kenaikan 30.881 

jika di persentasekan sebanyak 14%, pada tahun 2014 mengalami penurunan 

pertama sebanyak  26.991 konsumen dan jika di persentase kan yaitu -13% yang 

di sebabkan mulai adanya pasar –pasar swalayan, toserba dan bisnis enceran 

lainya. Sehingga menyebabkan peralihan konsumen dan juga daya tarik dari rika 

swalayan terhadap konsumen menurun. Pada tahun 2015 Rika Swalayan 

mengalamai kenaikan sebanyak 33.001 jika dipersentasekan sebanyak 22,2% 

Ditahun 2016 rika swlayan mengalami menurunan kembali sebanyak 25.211 

konsumen dan jika di persentasekan sebanyak -24%. hal ini berpengaruh kepada 

penurunan jumlah konsumem yang berbelanja.  Perlu di perhatikan karena jika di 

biarkan bisa membuat perusahaan itu tutup, karena maju tidak suatu bisnis 
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tergantung pada konsumen, maka perlu diperhatikan kembali penyebab turun 

jumlah konsumen terhadap marchandise,ritail servis dan lokasi serta faktor lainya. 

Keputusan pembelian merupakan perilaku pembelian seseorang menetukan 

suatu pilihan produk untuk mencapai kepuasan pembelian membeli ini melewati 

tahap-tahap mulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi 

altenative, keputusan pembelian, sampai prilaku paska pembelian. 

Pada dasarnya Rika swalayan memilikin bangunan yang cukup luas akan 

tetapi bila di lihat dari tata letak tempat dan pengaturan jarak antara rak rak, 

kurang rapi susunan barang yang beratakan, sehinggan konsumen merasa pusing 

daram pencarian baran yang mereka inginkan . Pada penelitian ini Rika swalayan 

dipilih sebagai objek penelitian sedangkan faktor-faktor di teliti lebih ditekankan 

pada faktor marchandise,ritail servise dan lokasi terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Memuaskan keinginan  konsumen merupakan hai yang kritis dan 

harus  dalam mengahadai persaingan, mengingat konsumen yang merasa puas 

diharapkan akan melakukan tindakan pembelian, pembelian ulang dan bahkan 

membelitahun kepada orang lain, sehingga akhirnya dapat menempatkan pesaing 

di urutan paling rendah. Hai ini jelas mempengaruhi hasil penjualan dan 

keuntungan  serta kelansungan hidup usaha Rika swalayan dalam jangka panjang. 

Langkah pasti yang dilakukan Rika swalayan untuk menerjemahkan 

kebutuhan dan keinginan konsumen yaitu melalui penyajian  barang, bentuk toko, 

cara belanja yang efektif sehimgga pelanggan dapat menemukan dengan mudah 

barang kebutuhannya dan melakukan pembelian dan melakukan evaluasi 

merchandise, dan melakukan inovasi untuk memuaskan konsumen serta 

menyediakan halaman parkir yang luas untuk para pengujung Rika swlayan. 
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Saat ini Rika swalyan tidak hanya sekedar tempat belanja, namun swalyan 

ini juga meyediakan tempat sarana main anak –anak . dengan konsep ini akan  

menjadikan  faktor yang berharga dan yang berharga dan akan meninggalkan 

kesan yang mendalam bagi konsumen. 

Produk adalah suatu yang dapat di tawarkan kepasar untuk mendapatkan 

perhatian,untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi suatu 

keinginan. Jadi, untuk faktor harga sengaja tidak teliti karena peneliti memiliki 

asumsi bahwa faktor harga sudah dapat terwakili melalui faktor merchandise 

sedangkan untuk faktor promosi Rika swalayan tidak melakukan promosi 

terhadap merchandisenya karena promosi dari tiap- tiap merchandise yang dijual 

di swalayan merupakan tanggung jawab produsen untuk melakukan tanggung 

jawab produsen untuk melakukan promosi bagi mechandisenya masing –masing. 

Oleh karena itu dapat menerik konsumen dan dapat bersaing dengan 

swlayan lain maka hal yang dilakukan swalyan adalah memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen sehingga konsumen mencapai kepuasan dengan cara 

menberikan merchandise yang berkualitas dan selengkap mungkin, retail service 

yang memuaskan, dan lokasi yang memadai sehingga akan mempengaruhi 

kepuasan pembelian konsumen. Berdasarkan alasan tersebut diatas peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “PENGARUH 

MERCHANDISE, RETAIL SERVICE, DAN LOKASI TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA RIKA SWALAYAN DI 

KECAMATAN KUOK ” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Sesuai  kertarkaitan antara merchandise, retail service dan lokasi dengan 

keputusan pembelian konsumen yang teleh diuraikan dalam latar belakang diatas, 

maka yang menjdi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah merchandise berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada Rika Swlayan di Kecamatan Kuok ? 

2. Apakah retail service berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada Rika Swalayan di Kecamatan Kuok? 

3. Apakah lokasi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada Rika Swalayan di Kecamatan Kuok ? 

4. Apakah  mechandise, retail service dan lokasi berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan pembelian konsumen pada Rika Swalayan di 

Kecamatan Kuok? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk  mengetahui apakah merchandise berpengaruh secara parsial  

terhadap keputusan pembelian konsumen pada Rika Swlayan di 

Kecamatan Kuok  

2. Untuk mengetahui apakah retail service berpengaruh secara parsial  

terhadap keputusan pembelian konsumen pada Rika Swalyan  di 

Kecamatan Kuok  



 7 

3. Untuk mengetahui apakah lokasi berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada Rika Swalyan di Kecamatan Kuok 

4. Untuk mengatahui apakah merchandise, retail service dan lokasi 

berpengaruh secara simultan keputusan pembelian konsumen pada Rika 

Swlayan di kecamatan Kuok. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penulis 

Dengan penelitian ini dapat menjadi dapat menjadi salah satu 

wadah yang baik untuk menerapkan segala teori dan ilmu yang di 

dapatkan selama masa perkuliahan ke dalam dunia praktek yang 

sesungguhnya, terutama dalam bidang pemasaran .hal ini dapat 

memberikan gambran mengenai perilaku konsumen pada saat membeli 

suatu produk 

2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukam 

yang bermamfaat bagi perusahaan untuk mengetahui variabel- variabel 

mana yang belum sesusai dengan keinginan dengan kebutuhan 

konsumen, sehingga perusahaan sakan melakukan pengembangn suatu 

produk, supaya produk tersebut sesuai dengan kebutuhab konsumen. 

3. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

referensi sebagaimana tambahan informasi bagi akademik untuk 

melakukan penelitian selajutnya dalam bidang pemasaran. 
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1.5 Sistematika penulisan 

BAB  I : PENDAHULUAN  

  Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan mamfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  : KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

  Dalam bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan hipotesis  

BAB III  : METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini dibahas tentang lokasi penelitian, jenis penelitian 

sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel. Teknik 

analisa data, dan uji hipotesis 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

  Dalam  bab ini dijelaskan tentang sejarah singkat Rika Swalayan di 

Kecamatan Kuok 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Dalam bab ini akan mengenai hal-hal yang menyangkut analisa 

variabel, Marchandise Retail Service dan Lokasi serta pengambilan 

keputusan pembelian konsumen . kemudian akan dibahas mengenai 

pengaruh  dari marchandise, ritail servise terhadap keputusan 

pembelian 

BAB VI : PENUTUP 

  Dalam hai ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran 

yang diperlukan sesuai dengan realitas 


