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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini banyak perusahaan berkompetisi untuk menguasai pangsa pasar 

yang ada, yaitu dengan cara membuat perencanaan pemasaran yang baik demi 

mendapat pencitran yang positif di benak konsumen.Pihak manajemen di masing-

masing perusahaan juga dituntut agar dapat meningkatkan dan mempertahankan 

pelanggan yang ada. Selain itu keberhasilan perusahaan dalam mencapai kinerja 

yang optimal secara terus-menerus ditentukan oleh seberapa besar perusahaan 

mampu untuk berinovasi agar dapat terus bertahan dan berkompetisi dalam dua 

bisnis. Strategi pemasaran yang tepat dan terencana bukan hanya diterapkan di 

perusahaan besar tetapi perusahaan kecil atau perusahaan pemula juga 

menerapkan strategi yang sama demi kelangsungan perusahaan. 

Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual 

berbagai jenis barang secara eceran. Toko modern dibedakan menjadi minimarket, 

supermarket, hypermarket, department store dan perkulakan. Pembedaan toko 

modern tersebut didasarkan atas luas lantai dan variasi barang dagangan. 

Minimarket, supermarket dan hypermarket menjual barang konsumsi terutama 

produk makanan dan produk rumah tangga lainnya secara eceran. Perkulakan 

menjual secara grosir barang konsumsi. 

Minimarket memiliki luas lantai yang paling kecil di antara jenis-jenis 

toko modern, yaitu kurang dari 400 m
2
. Minimarket saat ini semakin marak di 

Indonesia, terlebih lagi dengan adanya jaringan minimarket dengan sistem 
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franchise atau waralaba seperti Indomaret. Investor  lokal dapat dengan mudah 

mendirikan minimarket franchise karena modal yang dibutuhkan tidak terlalu 

besar. 

Jaringan minimarket franchise seperti Indomaret memiliki situs internet 

yang bisa diakses oleh semua orang dan memuat informasi tentang cara-cara 

mendirikan minimarket waralaba secara rinci. Gerai atau Outlet Indomaret 

disyaratkan berukuran 50-150 m
2
. Ukuran ruang usaha yang tidak terlalu luas  

memungkinkan terbentuknya peluang lebih besar untuk masuk dalam sistem 

waralaba (franchise) tersebut. 

Salah satu bentuk perusahaan yang banyak berkembang pada saat ini 

adalah minimarket. Minimarket merupakan pasar swalayan yang hanya memiliki 

satu atau dua mesin register atau sering disebut juga dengan mesin kasir. Selain 

hal tersebut, minimarket juga hanya menjual produk-produk kebutuhan dasar 

rumah tangga (basic necessities) yang telah dipilih terlebih dahulu 

(Puspita,2012:62). Satu minimarket yang saat ini sedang berkembang dan 

mendapat respon baik oleh masyarakat yaitu Indomaret. Usaha ini tumbuh  pesat 

diberbagai pelosok daerah. Tingginya persaingan diantara beberapa minimarket 

ini tentunya mengharuskan masing-masing menerapkan strategi pemasaran yang 

efektif agar mampu memenangkan persaingan. Ketatnya persaingan ini tentunya 

akan memunculkan pertanyaan, minimarket mana yang lebih baik dan faktor apa 

saja yang membuatnya lebih unggul. Hal tersebut menimbulkan persaingan antara 

minimarket tersebut, beberapa minimarket berlomba-lomba untuk memberikan 

pelayanan yang sebaik mungkin kepada pelanggan (Puspita, 2012:62). 
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Dalam proses membeli terdapat evaluasi dan pengambilan keputusan 

sebelum melakukan pembelian, ketika kualitas pelayanan kurang baik maka akan 

berdampak pada ketidakpuasan pelanggan dan membuat pelanggan menjatuhkan 

pilihannya untuk membeli kepada pesaing, hal ini berarti minat membeli 

konsumen akan berkurang atau menurun. Sebaiknya jika kualitas pelayanan baik 

makaa konsumen akan merasa senang dan akan kembali lagi untuk membeli dan 

tidak akan menjatuhkan pilihannya kepada pesaing. Dalam artian ketika kualitas 

pelayanan baik maka minat membeli konsumen akan bertambah. 

Adapun permasalahan yang ditemukan pada Indomaret adalah terdapat 

beberapa harga yang berbeda antara harga rak dan kasir, selisih berkisar Rp. 200 

per item. Dari hasil investigasi LSM Puskaki, sejumlah barang memiliki selisih 

harga di rak dan kasir. Barang yang memiliki selisih harga di rak dan kasir itu 

meliputi air mineral, susu, minuman kemasan, snack, dan bebrapa produk lainnya 

(Rendy Sadikin, 2016, tribunnews.com). 

Kemudian merchandising adalah bagian dari retail mix dimana Indomaret 

melakukan kegiatan pengadaan produk-produk yang sesuai dengan bisnis yang 

dijalani Indomaret untuk disediakan dalam jumlah, waktu dan harga yang sesuai 

untuk mencapai sasaran toko atau perusahaan ritel (Hendri, 2005:135).  

Perubahan lingkungan perusahaan terutama faktor pesaing yang mampu 

menghasilkan produk yang sama dan menyebabkan banyak perusahaan 

berorientasi pada konsumen (Customer Oriented). Perusahaan yang berorientasi 

pada konsumen hendaknya selalu memikirkan apa yang dibutuhkan oleh 

konsumen dan yang diinginkan oleh konsumen, dan pelayanan yang bagaimana 
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disenangi oleh para konsumen sehingga konsumen tidak hanya puas, akan tetapi 

menjadi loyal dan kembali pada toko tersebut. Oleh karena itu, peusahaan harus 

menentukan strategi pemasaran yang tepat, sejalan dengan perkembangan saat ini. 

Minimarket semakin banyak dibuka diberbagai tempat, baik di kota besar maupun 

di kota kecil seperti di Kota Kudus. Kehadiran minimarket merupakan tuntutan 

perubahan gaya hidup masyarakat kota. Kondisi semacam ini mencerminkan 

suatu fenomena yang terjadi bahwa masyarakat menjadi semakin kritis dalam 

memilih tempat perbelanjaan. Sifat kritis tersebut dicirikan antara lain, 

masyarakat menginginkan barang selengkap mungkin, produk yang berkualitas, 

pelayanan dan fasilitas yang memuaskan yang semuanya terdapat dalam satu toko 

yaitu Indomaret. 

Peluang pemasaran adalah peluang bagi peritel untuk meningkatkan 

penjualan sekaligus laba dengan cara umum memuaskan pelanggan atau 

konsumen. Biasanya, peritel sebagai perusahaan dalam upaya meningkatkan 

penjualan melakukan penataan lokasi yang strategis, menambah produk baru, 

melakukan promosi, menaikkan harga atau menekan biaya, atau cara-cara lain 

seperti melakukan tata ruang. Pada toko yang lebih besar dengan merchandise 

yang lebih bervariasi seperti supermarket atau swalayan, tugas mencari barang-

barang yang dijual akan teralu banyak untuk diserahkan pada suatu orang saja. 

Pada toko minimarket yang tergabung dalam satu kelompok besar seperti 

swalayan disebut juga sebagai chainstore karena satu toko dan yang lainnya 

terikat dalam satu kelompok. 

 

 



5 
 

 

Tabel 1.1  

Data Penjualan Indomaret tahun 2015-2017 (dalam Milyar Rupiah) 

No Tahun  Penjualan  

1 2015 49.448 

2 2016 59.174 

3 2017 63.125 

Sumber : Laporan Tahunan Indomaret, 2017 

Data di atas menunjukkan bahwa penjualan Indomaret dari tahun 2015 – 

2017 mengalami peningkatan yang cukup signfikan. Bisnis ritel setiap tahun terus 

mengalami perkembangan mulai dari Hypermarket, Supermarket, Minimarket 

maupun toko kelontong yang disebabkan karena adanya dorongan pemerintah 

untuk mengembangkan bisnis ritel. Keadaan tersebut akhirnya mendorong 

persaingan yang sengit terutama di bidang pemasarannya karena keinginan 

perusahaan untuk bisa mendominasi pasar dengan cara menentukan kegiatan 

pemasarannya dengan baik.  

Keberadaan pasar modern yang ada di Kabupaten Kudus pada tahun 2014 

sejumlah 53 unit, yaitu : 

Tabel 1.2 

Jumlah Pasar Modern di Kabupaten Kudus 

No  Kecamatan  Indomaret Alfamart Mini Market 

Lain 

Mall 

1 Kota 12 4 - 3 

2 Jati  3 2 1 - 

3 Bae  2 3 - - 

4 Mejobo  2 1 - - 

5 Dawe  1 1 - - 

6 Kaliwungu  3 5 2 - 

7 Undaan  2 1 - - 

8 Gebog  2 1 - - 

9 Jekulo  4 - - - 

 Jumlah  30 17 3 3 

Sumber : Data Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus, 2014 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa diantara pasar modern yang ada di 

Kabupaten Kudus, jumlah gerai Indomaret masih mendominasi diantara pasar 

modern yang lain seperti Alfamart. Dapat dilihat sendiri bahwa jumlah gerai 

Indomaret di Kecamatan Kota tergolong tinggi diantara kecamatan-kecamatan 

lain, kecuali Indomaret di Jalan Bhakti yaitu Indomaret Bhakti dan Indomaret 

Bhakti 83 .  

Tabel 1.3 

Perbandingan Pelayanan antara Indomaret Bhakti dan Indomaret Bhakti 83 

No. Nama Indomaret  Alamat Perbandingan 

1. Indomaret Bhakti   Jl. Bhakti, Burikan 1. Lokasi indomaret 

bhakti tidak strategis 

karena berada 

dijalan pedesaan, 

mempunyai akses 

tempat parkir yang 

kurang memadai. 

2. Tata ruang didalam 

toko sangat sempit 

dikarenakan 

bangunan yang 

sempit,   

3. Kualitas pelayanan 

toko sangat kurang 

dikarenakan 

karyawan toko yang 

bertugas kurang 

memadai. 

4. Merchandising 

penataan barang 

yang kurang rapi 

dikarenakan 

terbatasnya ruang 

dalam toko. 

2. Indomaret Bhakti 83 Jl. Bhakti, Burikan 1. Lokasi indomaret 

Bhakti 83 memiliki 

akses parkir yang luas 

memungkinkan para 

konsumen nyaman 
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saat memasuki area 

toko. 

2. Tata ruang di 

indomaret bhakti 83 

sangat nyaman 

dikarenakan 

penempatan dari meja 

dan kursi yang rapi 

membuat konsumen  

nyaman walau hanya 

untuk sekedar 

beristirahat, akses 

memilih produk yang 

nyaman membuat 

konsumen betah 

dalam melakukan 

transaksi. 

3. Pegawai toko yang 

ramah dan selalu 

menyapa setiap kali 

ada pelanggan 

membuat pelanggan 

puas akan Kualitas 

pelayaan yang ada di 

indomaret Bhakti 83. 

4. Merchandising 

indomaret Bhakti 83 

yaitu adanya  

penataan produk 

sesuai jenis  produk. 

Sumber : Hasil Observasi Penulis, 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masih ada beberapa permasalahan 

yang terkait lokasi toko, tata ruang toko, kualitas pelayanan dan merchandising 

yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, yaitu : terkait variabel 

lokasi dimana masih terdapat lokasi toko Indomaret yang kurang strategis 

sehingga indomaret tersebut kurang diminati oleh calon pembeli. Berkaitan 

dengan tata ruang penataan sembako yang seharusnya ada di depan pintu masuk 

terkadang masih tercecer dan belum ditata seperti semestinya. Kemudian soal 
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kualitas pelayanan yang diberikan yaitu masih kurangnya kualitas pelayanan di 

Indomaret seperti contohnya pada saat ada konsumen yang akan berbelanja di 

Indomaret, karyawan yang seharusnya memberikan sapaan kepada calon 

konsumen tidak melaksanakan peraturan yang ada serta terkadang di meja kasir 

tidak ada karyawan yang menjaga sehingga karyawan tersebut harus dipanggil 

terlebih dahulu untuk melayani proses pembayaran barang belanjaan konsumen. 

Berkaitan dengan merchandising, masih terdapat beberapa gerai Indomaret masih 

belum mengelompokkan barang dengan baik seperti produk makanan ringan ada 

yang ditempatkan bercampur dengan produk-produk yang non makanan ringan 

sehingga konsumen akan susah untuk menemukan produk tersebut. Beragamnya 

produk yang ditawarkan oleh Indomaret harus ditata sedemikian rupa agar 

menarik minat dari konsumen. 

Terdapat perbedaan penelitian mengenai pengaruh lokasi, tata ruang, 

kualitas pelayanan, merchandising, terhadap keputusan pembelian (Konsumen di 

Indomaret Kota Kudus). Penelitian yang dilakukan oleh Mullina Wahyu Kusuma 

(2015) menunjukkan bahwa lokasi berpengaruh lebih dominan dibandingkan 

dengan variabel lain terhadap keputusan pembelian konsumen. Sementara 

penelitian dari Agnes Ligia Pratisitia, Lisbeth Mananeke dan Jantje Sepang (2014) 

menunjukkan bahwa diantara keseluruhan variabel bebas, lokasi memiliki 

pengaruh yang paling lemah terhadap keputusan pembelian konsumen.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fransisca Andreani, Monika 

Kristanti, dan Adiguna Yapola (2013) menunjukkan jika tata ruang berpengaruh 

signifikan terhadap orientasi belanja konsumen. Hasil penelitian ini bertentangan 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopan Sopian Hadi (2015) menunjukkan 

bahwa variabel tata ruang memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Keputusan 

pembelian.  

Penelitian yang dilakukan oleh Yumi Febiola Merentek, Joyce Lapian, 

Agus Supandi Soegoto (2017) menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

dominan (kuat) terhadap keputusan pembelian. Sedangkan penelitian dari 

Kholifatul Wathon Abadan (2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh lemah terhadap keputusan pembelian konsumen.  

Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Wahyu Harsono Putra (2017) 

menunjukkan hasil bahwa merchandising berpengaruh kuat terhadap keputusan 

pembelian konsumen BSM Sengkaling. Sementara itu penelitian dari Febrisa 

Pawestri Manggiasih, Widiartanto, dan Bulan Prabawani (2015) mendapatkan 

hasil jika merchandising berpengaruh lemah terhadap impulse buying konsumen 

Robinson Departement Store Mall Ciputra Semarang. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti memutuskan 

untuk mengambil judul penelitian “Pengaruh Lokasi, Tata Ruang, Kualitas 

Pelayanan, dan Merchandising Terhadap Keputusan Pembelian(Studi Kasus 

Pada Konsumen Indomaret Kota Kudus)”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis 

melakukan pembatasan masalah yaitu : 

1) Dibatasi pada pelanggan Indomaret di Kota Kudus. 
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2) Variabel yang digunakan adalah Lokasi, Tata Ruang, Kualitas 

Pelayanan, Dan Merchandising Terhadap Keputusan Pembelian 

(Pelanggan di Indomaret di Kota Kudus). 

3) Analisis data menggunakan Metode Analisis Regresi Linear Berganda. 

4) Waktu penelitian yaitu pada Juli - Agustus tahun 2018 

1.3 Perumusan Masalah 

Lokasi usaha di tempat strategis akan cukup menyedot pengunjung untuk 

sekedar mampir melihat dari konsep yang ditawarkan karena mudah untuk 

dijangkau. Untuk mendapatkan lokasi yang strategis memang mahal, penentuan 

lokasi dapat mempengaruhi jangkauan penjualan dan biaya. Salah satu faktor 

yang dapat menumbuhkan minat beli kosumen adalah tata ruang toko yang 

menarik dan ditata dengan baik diharapkan dapat merangsang dan meningkatkan 

minat beli konsumen yang akan mempengaruhi perilaku belanja konsumen dan 

memudahkan konsumen untuk mencari barang yang dibutuhkan. Selain itu, 

kualitas pelayanan juga merupakan salah satu hal cukup penting untuk 

meningkatkan kualitas keunggulan pelayanan dari sebuah toko.  

Beberapa masalah yang ada di Indomaret di Kota Kudus seperti masih ada 

lokasi yang kurang strategis sehingga indomaret tersebut kurang diminati oleh 

pembeli. Selain itu masih ada masalah dengan tata ruang pada indomaret seperti 

penataan sembako yang seharusnya ada di depan pintu masuk. Kemudian masih 

kurangnya kualitas pelayanan di indomaret. Yang terakhir, mengenai Indomaret di 

Kota Kudus yang kurang menjaga kebersihan produk yang dipajang, merapikan, 

dan menata produk. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1) Apakah Lokasi berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian di 

Indomaret Kota Kudus ? 

2) Apakah Tata Ruang berpengaruh positif terhadap Keputusan  

Pembelian di Indomaret Kota Kudus ? 

3) Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Keputsan 

Pembelian di Indomaret Kota Kudus ? 

4) Apakah Merchandising berpengaruh positif terhadap Keputusan 

Pembelian di Indomaret Kota Kudus ? 

5) Apakah Lokasi, Tata Ruang, Kualitas Pelayanan, Merchandising 

berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian di Indomaret Kota  

Kudus ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan 

di atas, maka tujuan dari penlitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menguji pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian di 

Indomaret Kota Kudus. 

2) Untuk menguji pengaruh tata ruang terhadap keputusan pembelian di 

Indomaret Kota Kudus. 

3) Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan 

pembelian di Indomaret Kota Kudus. 
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4) Untuk menguji pengaruh merchandising terhadap keputusan 

pembelian di Indomaret Kota Kudus. 

5) Untuk menguji pengaruh lokasi, tata ruang, kualitas pelayanan, 

merchandising terhadap keputusan pembelian. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah 

sebagai berikut : 

a) Manfaat Teoritis 

Pada hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan untuk 

mempertimbangkan letak lokasi, penataan ruang, peningkatan 

kualitas pelayanan dan tersedianya merchandising pada indomaret-

indomaret yang ada di Kota Kudus. 

b) Manfaat Praktis 

Untuk digunakan sebagai masukan dalam menentukan lokasi yang 

strategis, penataan ruang seperti yang diharapkan pembeli, kualitas 

pelayanan yang ditingkatkan dan menyediakan merchandising serta 

memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian.  


