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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman dan tekhnologi yang semakin maju, 

telah menyebabkan meningkatnya persaingan usaha dalam berbagai bisnis, hal ini 

dikarenakan dimasa sekarang para konsumen lebih pintar dan cermat dalam 

membelanjakan pendapat mereka dalam bentuk produk ataupun jasa. Hal ini pun 

tidak luput dari bisnis ritel. 

Makna retailing menurut Sopiah (2008, hlm 7) yaitu perdagangan eceran 

merupakan”suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir, 

dimana perdagangan eceran merupakan mata rantai terakhir dalam penyaluran 

barang dari produsen samapai kepada konsumen.” 

Pada tahun 2017 kondisi makro ekonomi mulai membaik, namun di tahun 

yang sama pula terjadi goncangan pada perkembangan bisnis ritel, dimana daya 

beli masyarakat Indonesia mulai menurun pasca ditutupnya Lotus. Dari kejadian 

tersebut timbul banyak spekulasi, Rhenal Kasali menyebut kejadian tersebut 

sebagaiIshifting dan adaIpulaIyang menyebutnya sebagaiIindikasiIpenurunan 

dayaIbeli. 

PadaIkuartalI1 tahun 2017INielsen mencatat perkembangan bisnis ritel 

hanya mencapaiI3,7% berada jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya,. 

Adapun hal menarik yang diungkapkan Nielsen yaitu minimarket naik lebih besar 

dibandingkan supermarket pada konsumsi produkIFastIMovingIConsumerIGoods 

(FMCG), mungkin kepraktisan berbelanja diIminimarket lebih disukai oleh 

konsumen dibandingkan berbelanja di supermarket. Selanjutnya pada bulan 

September 2017 Bank Indonesia menyatakan bahwa penjualan ritel tercatat 

membaik dilihat dari pendapatan ritel yang naik hingga 5%, dan dapat dilihat pula 

pada gambar 1 yang menunjukkan perkembangan bisnis ritel dari tahun 2015 

hingga 2017. 
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Sumber :Ihttps://koperasi.net/201710/perkembangan-bisnis-ritel.htmlL 

Gambar 1. Indeks Penjualan Riil Perkembangan Ritel 2015-2017 BI 

 

Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) mengatakan kinerja industri 

ritel hingga kuartal I 2018 belum terlalu menggembirakan, yang mana pada 

periode tersebut industri ritel hanya mampu tumbuh sebesar 1%-15%. 

Pengusaha ritel mulai optimis ada peningkatan memasuki kuartal II (April-

Juni)  dengan adanya bulan puasa dan lebaran, dimana masyarakat biasanya mulai 

banyak membeli kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya Kontan.co.id 

mengungkapkan pada kuartal III 2018 pertumbuhan kinerja ritel mengalami 

pertumbuhan yang cukup baik 

Seiring dengan adanya potensi pada bisnis ritel, terdapat pula persaingan 

yang terjadi pada bisnis ritel diIIndonesia,Idapat dilihat padaItabelI1 berikut ini: 

Tabel 1. TopBrandAward KategoriISupermarket 
Supermarket 

2014 2015 2016 

Merek TBI TOP Merek TBI TOP Merek TBI TOP 

Hero 23,9% TOP Superindo 22,6% TOP Superindo 15,2% TOP 

Superindo 19,1% TOP Hero 22,5% TOP Hero 12,2% TOP 

Tip Top 10,0% TOP ADA 6,9%  
Giant 

Express 
10,0% TOP 

Griya 6,8%  Griya 6,7%  Tip Top 7,0%  

ADA 6,5%  Tip Top 6,5%  Griya 4,4%  

Sumber : http:/topbrandaward.com 
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Supermarket 

2017 2018 

Merek TBI TOP Merek TBI TOP 

Tip Top 11,4% TOP Giant Supermarket 13,7% TOP 

Hari-hari 11,2% TOP Tip Top 11,8% TOP 

Hero 10,2% TOP Superindo 10,7% TOP 

Superindo 6,2%  Carrefour Express 7,7%  

   ADA 3,5%  

Sumber : http:/topbrandaward.com 

 

TopBrand Award merupakan suatu penghargaanIyangIdiberikanIkepada 

merekIdengan kriteria teratas. PenghargaanIiniIdiberikanIberdasarkanIpenilaian 

yangIdiperolehIdariIhasilIsurveiIberskalaInasional. Parameter yang digunakan 

dalam penilaian pada TOP Brand Award adalah Mind Share , Market Share and 

Commitment Share yang berarti penilaian TOP Brand Award dapat menunjukan 

kekuatan dari suatu merek dalam benak konsumen, kekuatan merek dalam pasar, 

dan kekuatan merek dalam  pembelian konsumen selanjutnya. 

Dari data yang diperoleh TOP Brand Award diatas maka dapatidilihatIbahwa 

dalamIlimaItahunIterakhir Tip Top mengalami naik turun atau fluktuasi  posisi 

pada Top Brand Award, dimana pada tahun 2014 Tip Top berada pada posisi ke 

tiga dengan perolehan TBI 10,0%, selanjutnya pada tahun 2015 Tip Top turun ke 

posisi lima dengan perolehan TBI 6,5%, pada tahun 2016 Tip Top naik ke posisi 

empat dengan perolehan TBI 7,0%, selanjutnya pada tahun 2017 Tip Top naik ke 

posisi puncak dengan perolehan TBI 11,4%, dan pada tahun 2018 Tip Top turun 

ke posisis 2 dengan perolehan TBI 11,8% terkalahkan oleh pesaingnya yaitu Giant 

Supermarket dengan perolehan TBI 13,7%. 

Perolehan hasil survey The Nielsen Company Indonesia 2017 diketahui 

bahwa, masyarakat Indonesia dalam berbelanja sangat bergantung kepada 

pembelanjaan tidak terencana khususnya dalam berbelanja kebutuhan rumah 

tangga, dapat dilihat pada gambar 2 yang menunjukkan kontribusi occasion, 

value, dan unit pembelanjaan tidak terencana yang lebih besar dibandingkan 

dengan pembelanjaan terencana. Nielsen juga mengungkapkan bahwa 
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pembelanjaanIterencanaIhanya menyumbang 18%IdariItotalIfrekuensiIbelanja 

rumah tangga dalamIsetahun, sehingga menyebabkan pembelanjan terencana 

tidak begitu populer di negara Indonesia. 

 

 

Sumber : The Nielsen Company Indonesia 2017 

Gambar 2. Kontribusi Perilaku Berbelanja Konsumen Indonesia 

  

Dengan besarnya peluang pembelian tidak terencana yang cukup besar 

maka, Tip Top harus pandai dan cermat dalam melakukan strategi penjualan dan 

memahami perilaku konsumennya untuk bisa menstimulasi para konsumennya 

untuk melakukanIpembeliaanItidakIdirencanakan. Strategi untuk mendorong 

pembelian tidak terencana yaitu dengan membenahi suasanaItoko yangImembuat 

para konsumenImerasaInyaman saat berbelanja di Tip Top, selanjutnya dengan 

melakukan promosiIpenjualanIyangImenarik, sehingga konsumenImerasaItertarik 

dan akan melakukan pembelian dikarenakan adanya promosi pada barang yang 

dilihatnya. 

HasilIpenelitianIterdahulu yangIdilakukanIolehIUmair AkramIdkkI(2016) 

di jabarkan bahwaIthereIisIa positive relationshipIbetween storeIatmospheres 

andIIBB (ImpluseIBuyingIBehaviour). Yang artinya terdapat pengaruh positif 

diantara atmosfir toko dengan IBB (Perilaku pembelian tidak terencana). 

Berbeda dengan hasil penelitian Eirene Natalia Makal (2018) yang 

menyatakan bahwa storeIatmosphereItidakIberpengaruhIsignifikanIterhadap 

pembelianIimplusif. 
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Adapun hasilIpenelitian Dewi kurniawatiIdan Sri Restuti (2014) yang 

menyatakanIbahwaIsalesIpromotionIdanIstoreIatmosphereIberpengaruh namun 

tidak signifikan terhadapIimpulseIbuying. 

Didukung oleh hasil penelitian Syafitri Rosyida dan Anik Lestari Anjarwati 

(2016) yangImenyatakanIbahwa salesIpromotion berpengaruhInamunItidak 

signifikan terhadapIpembelianIimplusif. 

Selanjutnya berbeda pula dengan hasil penelitian Elizabet Leba (2015) yang 

menyatakan bahwa promosi dan atmosfir gerai berpengaruhIsecaraIpositifIdan 

signifikanIterhadap pembelian implusif. 

SejalanIdenganIpenelitian Weerathunga dan Pathmini (2015)Iyang 

menyatakan bahwa sales promotion berpengaruhIsecara signifikan pada 

Consumers Impulse Buying Behaviour (CIBB) 

Dan didukung juga oleh hasil penelitian Nagadeepa dkk (2015) yang 

menyatakan bahwa salesIpromotionIberpengaruh secara signifikan terhdap 

impulseIbuyingIbehavior di Bangalore. 

Dengan ditemukannya beberapa fenomena dalam penelitian terdahulu, dan 

masih menimbulkan perbedaan. Maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali 

tentunya dengan objek yang berbeda, sehingga peneliti ingin menulis penelitian 

dengan judul “Pembelian Tidak Terencana (Studi Pada Tip Top Depok)”. 

 

1.2  PerumusanIMasalah 

DariIlatarIbelakang di atas, dapatIdirumuskan beberapaIpermasalahanIyang 

akanImenjadiIpermasalahanIdalamIpenelitianIini. BeberapaIpermasalahan itu 

antaraIlain: 

a. ApakahISuasana Toko berengaruh terhadapIPembelian Tidak Terencana 

pada Tip Top Depok ?  

b. Apakah PromosiIPenjualan berengaruh terhadap PembelianITidak 

TerencanaIpada Tip Top Depok ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

BerdasarkanIlatarIbelakangIdan rumusan masalahIdalam penelitianIini, 

makaItujuanIdari penelitianIiniIadalah: 
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a. UntukImembuktikanIapakah Suasana Toko berpengaruhIterhadap 

Pembelian Tidak Terencana. 

b. UntukImembuktikanIapakah Promosi Penjualan berpengaruhIterhadap 

Pembelian Tidak Terencana. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat terhadap segala pihak, 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembacanya dan 

membantu pengembangan ilmu akademik dibidang manajemen 

pemasaran, khususnya mengenai pengaruh Suasana Toko dan Promosi 

Penjualan Terhadap Pembelian Tidak Terencana. Penelitian ini 

diharapkan dapat memperluas pengetahuan teman-teman 

mahasiswa/mahasiswi lainnya. 

b. ManfaatIPraktis 

DariIhasilIpenelitian iniIdiharapkanIpeneliti bisa mendapatkan ilmu 

yang bermanfaat atas penelitian yang telah dilakukan, dan juga 

diharapkan bisa sebagai acuan penelitian selanjutnya. 
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