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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kota di Indonesia  sekarang semakin berkembang, daya tahan kota ditopang oleh 

aktivitas perekonomian. Pemerintah di Indonesia sedang giat-giatnya membangun 

perekonomian kota (economic growth), begitupun juga warga kota yang harus 

menerapkan cara kebertahanan ekonomi (economic survival).  Dalam cara  

mensukseskan pertumbuhan perekonomian maka pemerintah harus memperluas 

dan membuka akses ekonomi sebesar-besarnya bagi investor luar. Pada dasarnya 

para investor adalah merekayang mempunyai modal finansial yang sangat besar. 

(Andriani, 2013:1). 

       Saat ini berbelanja merupakan trend aktivitas yang selalu dilakukan oleh 

masyarakat Indonesia, karena berbelanja merupakan suatu hal sebagai hasrat bagi 

seseorang, akan tetapi hasrat berbelanja tersebut bukan karena kebutuhan 

melainkan hanya hasrat memiliki. Tempat-tempat dalam membelanjakan uang 

pun tersebar banyak di berbagai kota yang ada di Indonesia,. Contoh seperti 

hadirnya minimarket yang sudah menjamur di kota yang ada di Indonesia. 

Tumbuh dan suksesnya minimarket tak lepas dari budaya konsumerisme 

dikalangan para  masyarakat yang ada di kota Indonesia (Andriani, 2013:1).
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         Seiring dengan peningkatan perekonomian di berbagai kota, aktivitas kebutuhan 

masyarakat juga ikut meningkat. Adanya kecenderungan masyarakat didalam 

memenuhi kebutuhan pokok baik primer maupun sekunder pada minimarket 

berkapasitas sedang dengan pertimbangan faktor  dari banyaknya ketersediaan 

berbagai produk, ruangan yang nyaman, adanya lokasi tempat parkir dan harga lebih 

ekonomis. Sehingga bermunculan minimarket yang semakin banyak dan penjual 

toko-toko sembako kecil yang semakin menurun. Hal tersebut dapat dilihat dengan 

banyaknya minimarket dalam hal ini adalah Alfamart dan semakin menurunnya 

penjual kebutuhan bahan pokok sehari-hari pada penjual toko-toko kecil semakin 

terkikis dan menurun.    

        Kebanyakan kosumen diIndonesia yang melakukan pembelian ataupun 

berbelanja pada gerai-gerai bernuansa modern cenderung lebih mengarah ke orientasi 

“rekreasi”. Minimarket merupakan sebagiaan contoh gerai modern yang mengalami 

pertumbuhan cukup amat pesat sebagai pertanda bahwa faktor “rekreasi” cukup kuat. 

Keunggulan minimarket dari toko dan warung adalah dalam hal penataan, kebersihan, 

dan ruangan ber pendingin udara “AC”. Hal-hal seperti itu membuat berbeda antara 

minimarket dengan toko biasa (Ma’ruf, 2005:50-54). 

         Menurut Soliha (2008:130) pengertian dari minimarket adalah toko yang 

menjual kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat 

dengan pemukiman warga sehingga dapat mengungguli toko atau warung yang mana 

kepemilikannya bisa dimiliki satu orang atau lebih.  Alfamart yang ada saat ini 

merupakan salah satu bentuk minimarket pada perkembangan bisnis ritel. Pasar dari 
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minimarket khususnya seperti pada alfamart sekarang ini berlomba lomba dalam 

memberikan dan menciptakan apa yang sekiranya dibutuhkan oleh konsumen. 

Minimarket didalam penjualannya mereka menyediakan berbagai macam kebutuhan 

oleh konsumen baik itu dari segi kebutuhan primer maupun sekunder, contohnya 

seperti : beras, mie instan, rokok, minyak goreng, kebutuhan mandi, macam macam 

minuman, biskuit,  susu bubuk, alat alat kecantikan dan pembersih wajah, obat 

serangga, alat tulis, perlengkapan bayi, voucher pulsa, listrik dan lain lainnya. 

       Alfamart yang ada saat ini merupakan salah satu bentuk minimarket pada 

perkembangan bisnis ritel. Pasar dari minimarket khususnya seperti pada alfamart 

sekarang ini berlomba lomba dalam memberikan dan menciptakan apa yang 

sekiranya dibutuhkan oleh konsumen. Minimarket didalam penjualannya mereka 

menyediakan berbagai macam kebutuhan oleh konsumen baik itu dari segi kebutuhan 

primer maupun sekunder, contohnya seperti : beras, mie instan, rokok, minyak 

goreng, kebutuhan mandi, macam macam minuman, biskuit,  susu bubuk, alat alat 

kecantikan dan pembersih wajah, obat serangga, alat tulis, perlengkapan bayi, 

voucher pulsa, listrik dan lain lainnya 

       Alfamart adalah salah satu toko ritel minimarket yang banyak dan bisa ditemui di 

kota Jepara, maskot dari Alfamart sendiri dilatar belakangi oleh hewan lebah atau 

dengan sebutan (Alfamart Bee). Pada dasarnya seekor lebah merupakan hewan 

serangga yang mempunyai sifat pekerja keras, cekatan, mahir dan juga hidupnya yang 

selalu berkelompok dan selalu bersama sama, lebah juga selalu memberikan madu 

(manfaat), dan juga hebat dalam mencari tempat yang bagus untuk dibuat sarang baru 



4 
 

 
 

dan juga sebagai membina koloninya. Selalu hidup rukun antar sesama lebah, dan 

juga selalu menghindari masalah ataupun konflik. 

       Menurut Kotler, (2013:4) Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang 

fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. 

Strategi yang harus dilakukan dalam upaya mencapai target penjualan dimulai dari 

dalam perusahaan, khususnya produk yang diciptakan oleh perusahaan. Strategi yang 

perlu dilakukan adalam dalam hal variasi produk. Alfamart menjual banyak berbagai 

macam kebutuhan pokok atau kebutuhan sekunder, dari bermacam macam variasi 

produk yang ditawarkan pihak Alfamart hal ini memungkinkan akan lebih 

berpengaruh menarik minat konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 

       Kualitas produk juga dipengaruhi oleh harga. Menurut Kotler, (2013:67) Harga 

adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. 

Berdasarkan barang yang ditawarkan pihak Alfamart Menganti ini bervariasi 

tergantung dari jenis ukuran barang yang dijual, dikarenakan pada penjualan 

produknya bervariasi ada yang berukuran kecil, sedang, maupun besar. Nilai 

pelanggan terhadap kepuasan konsumen pada Alfamart di desa Menganti juga sangat 

dipengaruhi oleh faktor harga.  

       Heni Raharjani (2009:137) strategi lokasi atau tempat merupakan salah satu 

determinan yang sangat paling penting dalam perilaku konsumen, perusahaan harus 

memilih lokasi yang strategis dalam menempatkan tokonya disuatu kawasan atau 

daerah yang memungkinkan dekat dengan keramaian dan aktivitas masyarakat. 
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Pemilihan lokasi menjadi faktor penting dalam menjalankan suatu bisnis. Promosi 

merupakan salah satu faktor utama dalam kampanye pemasaran merupakan kulpulan 

alat-alat yang insentif yang sebagian besar berjangka pendek, yang dirancang untuk 

merangsang pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar 

oleh konsumen atau pedagang. 

Keputusan pembelian yaitu tentang  beberapa tahapan yang dilakukan oleh konsumen 

sebelum melakukan keputusan pembelian suatu produk. Keputusan pembelian yang 

dilakukan oleh para konsumen melalui lima tahap yang disajikan pada gambar yaitu: 

pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, 

dan perilaku pasca pembelian. 

 

 

Gambar 1.1 : Proses Keputusan Pembelian 

Sumber: (Kotler & Amstrong, 2014:179) 

       Keputusan dalam pembelian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

keputusan seorang konsumen. Maka dari itu perusahaan harus bisa membuat 

konsumen untuk dapat melakukan pembelian pada perusahaan tersebut khususnya 

pada penelitian di Alfamart desa menganti ini. Dari pihak perusahaan juga harus 

benar benar paham apa sajakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sifat 

konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 
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Tabel 1.2 

Data Penjualan Alfamart Desa Menganti 

Periode Januari-Desember 2017 

No Bulan Total Penjualan Kenaikan/ Penurunan 

1 Januari Rp 197.005.301 - 

2 Februari Rp 198.012.705 0,5% 

3 Maret Rp 198.600.883 0,2% 

4 April Rp 200.857.678 1% 

5 Mei Rp 202.111.002 0,6% 

6 Juni Rp 202.500.003 0,1% 

7 Juli Rp 210.301.201 4% 

8 Agustus Rp 217.401.100 2% 

9 September Rp 189.030.305 -13% 

10 Oktober Rp 186.112.315 -1,5% 

11 November Rp 177.851.876 -4% 
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12 Desember Rp 181.100.017 -0,4% 

Sumber : Alfamart Desa Menganti Tahun 2017 

        Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terjadi penurunan penjualan pada 

Alfamart Desa Menganti pada bulan September sebesar 13%, pada bulan Oktober 

1,5%, pada bulan November 4%, dan pada bulan sebesar Desember 0,4%. 

        Fenomena penelitian antara lain diketahui bahwa Desa menganti merupakan 

desa yang masih berkembang dan jauh dari perkotaan, dimana kebanyakan 

masyarakat yang kehidupannya masih sederhana, mayoritas masyarakat Menganti 

kebanyakan pekerjaannya sebagai para petani, dan tukang kayu. Selain minimarket 

seperti Alfamart sekarang  ini semakin banyak toko-toko kelontong yang menjamur 

dan bermunculan di sudut-sudut Desa Menganti,  memang kebanyakan masyarakat 

Desa Menganti cenderung lebih suka memilih berbelanja pada toko-toko kelontong, 

alasannya karena memang masyarakat Desa Menganti yang mana kebanyakan 

masyarakat yang kehidupannya masih sederhana, dan pendapatan masih dibawah 

rata-rata.  

        Semakin banyaknya toko-toko kelontong yang bermunculan ini mengakibatkan 

minat beli masyarakat pada Alfamart di Desa Menganti semakin menurun. Yang 

mana toko kelontong tersebut menjadi pesaing tersendiri bagi Alfamart Desa 

Menganti. Sekian banyaknya toko kelontong / ritel yang ada , banyak hal yang akan 

menjadi pertimbangan konsumen untuk sampai pada keputusan memilih toko 
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kelontong / ritel tertentu. Terlihat bahwa semakin banyaknya toko kelontong / ritel 

yang bermunculan maka semakin berat tingkat persaingan yang terjadi.    

        Dari sini pihak managemen pada Alfamart di Desa Menganti harus berusaha 

untuk memenuhi semua kriteria yang menjadi bahan pertimbangan konsumen, baik 

itu dari segi produk, harga, lokasi, maupun promosi sehingga dapat memberikan 

kepuasan bagi konsumennya. Jika hal tersebut diabaikan, maka bisa menimbulkan 

kesenjangan antara keinginan konsumen terhadap kualitas produk, harga, lokasi, 

maupun promosi yang ada di Aflamart DesaMenganti, oleh karena itu berhasil 

tidaknya minimarket pada Alfamart Desa Menganti dalam berkomunikasi dan 

meningkatkan minat beli konsumen tergantung dari kualitas produk, harga, tempat 

lokasi maupun promosi yang dilakukannya. 

       Dari fakta dan latar belakang yang ada diatas, maka penelitian ini dapat diambil 

dengan judul “PENGARUH PRODUK, HARGA, LOKASI, DAN PROMOSI 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN BARANG PADA ALFAMART DESA 

MENGANTI”. 

 

1.2. Ruang Lingkup Penelitian 

         Mengingat ruang lingkup permasalahan yang harus dipecahkan maka perlu 

adanya pembatasan masalah agar didalam penelitian ini dapat mencapai sasaran yang 

diharapkan, permasalahan dibatasi pada : 

1.2.1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh produk, 

harga, lokasi dan promosi. 
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1.2.2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian 

pada pembeli di Alfamart Menganti. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

         Dewasa ini perkembangan toko ritel sangat tumbuh pesat didaerah pedesaan, 

khususnya pada desa Menganti baik itu minimarket maupun toko kelontong. Hal ini 

merupakan suatu tantangan bagi Alfamart Desa Menganti untuk bersaing dengan toko 

kelontong dan minimarket lainnya. Penjualan pada Alfamart Desa Menganti pada 

periode Januari – Desember 2017 yaitu khususnya pada bulan September hingga 

Desember mengalami penurunan berturut turut selama 4 bulan. Pada bulan September 

penjualan menurun sebesar 13%, lalu menurun hingga bulan September sebesar 

1,5%. Pada bulan Oktober penjualan juga mengalami penurunan sebesar 4%, dan 

penurunan terakhir terjadi pada bulan November sebesar 0,4%. Penjualan tersebut 

menurun drastis karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti halnya semakin 

rendahnya minat beli konsumen, Kurang adanya promo-promo yang dilakukan 

Alfamart Desa Menganti. Oleh karena itu masalah penelitian yang diambil adalah: 

“Bagaimana cara membangun suatu keinginan meningkatkan daya beli konsumen, 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan penjualan pada Alfamart Desa Menganti”. 

            Berdasarkan paparan diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan 

diteliti, pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1.3.1 Apakah ada pengaruh produk terhadap keputusan pembelian konsumen 

pada Alfamart di Desa Menganti. 
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1.3.2 Apakah ada pengaruh  harga terhadap keputusan pembelian konsumen 

pada Alfamart di Desa Menganti.. 

1.3.3 Apakah ada pengaruh Lokasi yang terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada Alfamart di Desa Menganti. 

1.3.4 Apakah ada pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian konsumen 

pada Alfamart di Desa Menganti. 

1.3.5 Apakah ada pengaruh produk, harga, lokasi dan promosi terhadap 

Keputusan Pembelian konsumen pada Alfamart di Desa Menganti secara 

berganda. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Menganalisis pengaruh produk terhadap keputusan pembelian konsumen 

pada Alfamart di Desa Menganti. 

1.4.2. Menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen 

pada Alfamart di Desa Menganti. 

1.4.3. Menganalisis pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen 

pada Alfamart di Desa Menganti. 

1.4.4. Menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian konsumen 

pada Alfamart di Desa Menganti. 

1.4.5. Menganalisis pengaruh produk, harga, lokasi dan promosi terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada Alfamart di Desa Menganti secara 

berganda. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1. Bagi pengelola Alfamart Desa Menganti 

 Hasil penelitian ini digunakan sebagai informasi maupun masukan bagi 

pengelola Alfamart Desa Menganti untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang bisa mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

1.5.3. Bagi penulis 

 Penelitian ini merupakan pendalaman ilmu, dimana peneliti menerapkan 

teori-teori yang diperoleh dibangku kuliyah dan menghubungkan 

dengan kenyataan yang sebenarnya. Sehingga dapat menambah kajian 

pengetahuan tentang konsep pemasaran khususnya pada keputusan 

pembelian oleh konsumen. 

1.5.3. Bagi peneliti selanjutnya 

 Bisa menjadikan referensi ataupun masukan dan sekaligus sebagai bahan 

perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian 

objek atau masalah yang sama. Serta sebagai bahan acuan dalam 

melakukan bahan penelitian lanjutan guna melihat seberapa besar 

pengaruh produk, harga, lokasi dan promosi terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

 


