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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Memenangkan persaingan perusahaan harus selalu meningkatkan 

kualitas dan menampilkan produk terbaik serta dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen yang selalu berubah-ubah sesuai dengan prilaku konsumen yang 

terus berkembang (Kotler, 2002). Untuk mencapai kepuasan pelanggan 

perusahaan harus memahami dalam memenuhi baik prilaku  maupun kebutuhan 

pelanggan. Kepuasan pelanggan cukup di perhatikan oleh perusahaan karena 

dapat berdampak pada kinerja penjualan. Dalam hal ini setiap perusahaan dapat 

meningkatkan kualitas produk atau jasanya, agar dapat bersaing dan dapat 

memilki produk dan jasa yang bermutu dan perlu merancang strategi untuk 

mencapai tujuan perusahaan yang bergerak di bisnis ritel. Dari tahun ke tahun 

bisnis ritel mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, terutama ritel modern 

yang semakin berkembang dan bersaing sangat ketat dalam memperebutkan 

pelanggan. 

Bisnis ritel di indoneia pada saat ini mulai berkembang dan 

bertansformasi yang awalnya bisnis ritel tradisional menjadi bisnis ritel yang 

modern dan melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dan saat 

ini usaha bisnis ritel ini sudah mulai menjamur diberbagai wilayah di Indonesia. 

Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan ritel diindonesia 

yang terus menigkat. Pertumbuhan Penjualan Ritel Indonesia dilaporkan 

sebesar 2.9 % pada 2019-10. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 
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0.7 % untuk 2019-09. Data Pertumbuhan Penjualan Ritel Indonesia 

diperbarui setiap bulannya, dengan rata-rata 9.5 % dari 2011-01 sampai 

2019-10, dengan 106 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi 

sebesar 28.2 % pada 2013-12 dan rekor terendah sebesar -5.9 % pada 

pertumbuhan minimum penjualan ritel. Data Pertumbuhan Penjualan 

Ritel Indonesia tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh CEIC 

Data. Data dikategorikan dalam Global Economic Monitor World Trend 

Plus – Table: Retail Sales: Y-o-Y Growth: Monthly: Asia. (CEIC 

Data,2019) 

Berdasarkan laporan di atas kita dapat melihat pertumbuhan 

penjualan ritel diindonesia pada gambar 1.1 adalah sebagai berikut : 

 
 Sumber : CEIC Data | CEICDATA 

Pertumbuhan Penjualan Ritel di Indonesia 

1 November 2011-01 – 1 Oktober 2019-10 

Gambar 1.1 

 

Perusahaan yang bergerak di bidang retail salah satunya adalah PT. Midi 

Utama Indonesia Tbk, yang berdiri sejak bulan juni 2007 dan memiliki kantor 

pusat yang beralamat di jalan M.H. Thamrin No. 9, Cikokol Tangerang. Dan 
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membuka  gerai pertamanya yang bernama Alfamidi yang beralamat dijalan 

Garuda, Jakarta Pusat. Gerai Alfamidi ini dibangun dengan konsep perdagangan 

umum dalam bentuk minimarket atau swalayan dengan menyesuaikan 

perubahan prilaku konsumen yang tadinya berbelanja bulanan menjadi belanja 

mingguan ataupun harian pada toko atau gerai terdekat. Luas area penjualan 

sendiri antara 200 hingga 400 meter persegi. (Annual Report, 2018) 

Saat ini jaringan minimarket terdiri dari minimarket milik sendiri dan 

minimarket dalam bentuk kerjasama waralaba dengan pihak lain. Jaringan 

convenience store dan supermarket terdiri dari gerai toko milik sendiri. Rincian 

jumlah gerai terdapat pada Tabel  1.1 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Gerai PT Midi Utama Indonesia Tbk 

31 Desember 2017 – 31 Desember 2018 

Jaringan Minimarket 31 Desember 

2017 

31 Desember 

2018 

Minimarket - Milik sendiri 1.370 1.392 

Minimarket - Kerjasama Waralaba 26 34 

Convenience store - milik sendiri  37 - 

Supermarket - milik sendiri 11 14 

                   Total 1.444 1.440 

 Sumber : (Annual Report, 2018) 

Saat ini PT Midi Utama Indonesia Tbk merupakan salah satu jaringan 

retail terdepan di Indonesia. Per 31 Desember 2018, jumlah gerai Perseroan 

mencapai 1,440 gerai yang terdiri dari 1.426 gerai Alfamidi dan 14 gerai 

Alfamidi super yang tersebar di beberapa pulau Indonesia meliputi pulau Jawa, 
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Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi dan didukung lebih dari 20.000 karyawan, 

Perseroan melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia. (Annual Report, 

2018) 

Jaringan peritel modern saat ini terus bertumbuh di Indonesia karena 

dipandang sesuai dengan karakter kosumen di Indonesia yang menjadikan 

belanja sebagai bagian dari kebutuhan. Selain itu keunggulan-keunggulan yang 

didapat pada gerai atau toko ritel modern antara lain : Harga produk yang cukup 

murah dan pasti, promosi dan diskon yang sering dilakukan, produk yang selalu 

segar (fresh), luasnya area berbelanja dan tersedianya bermacam-macam jenis 

produk mulai dari kebutuhan rumah tangga dan lainnya. Sehingga perilaku 

keputusan pembelian seseorang merupakan sesuatu yang unik, karena sikap 

terhadap suatu obyek setiap orang berbeda-beda. (Annual Report, 2018) 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti akan mengkaji permasalahan 

perilaku konsumen pada faktor psikologi didasarkan variabel keputusan 

pembelian yang dipengaruhi persepsi konsumen dan sikap konsumen terhadap  

gerai yang masih baru di Kota Poso. Dapat kita lihat bersama fenomena yang 

terjadi dibeberapa gerai Alfamidi di Kota Poso yang baru dibuka yang awalnya 

ramai dengan pengujung dikarenakan Alfamidi memberikan promo atau diskon 

terhadap produk-produk yang mereka jual sehingga menarik minat untuk 

berbelanja di Alfamidi, namun seiring berjalannya waktu saat ini gerai-gerai 

Alfamidi terlihat sepi dan kurangnya pengunjung disebabkan konsumen hanya 

ingin membeli produk sebagai kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu peneliti 

ingin mengkaji permaslahan tersebut dalam faktor psikologi yang didasarkan 
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keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh persepsi konsumen dan sikap 

konsumen pada gerai Alfamidi di Kota Poso. 

 Objek dalam penelitian ini yaitu Alfamidi merupakan gerai/ toko yang 

berkonsep supermarket mini dengan lokasi yang cukup strategis untuk menarik 

minat konsumen dalam berbelanja agar mendapatkan kepercayaan masyarakat 

setiap minimarket dapat memberikan jaminan atas kepuasan kepada para 

pelanggannya dalam bersaing. 

Minimarket ini menjual berbagai macam kebutuhan konsumen, seperti 

kebutuhan grocery (grosir) dan kebutuhan fresh food (buah segar, sayur segar 

dan daging/ produk frozen). Konsep gerai ini adalah perpaduan antara 

minimarket dan supermarket dengan luas area 180 s/d > 250 m2. (Annual 

Report, 2018) 

Para pengusaha dalam bisnis ritel kini semakin berlomba-lomba dalam 

melakukan penelitian untuk memahami serta mengevaluasi dan menyusun 

strategi pemasaran yang tepat. Hal yang sangat penting dilakukan dalam 

menyusun strategi pemasaran yang baik yaitu melakukan penelitian terhadap 

perilaku konsumen karena memiliki peran dan pengaruh yang signifikan dalam 

melakukan keputusan pembelian. Pembentukan persepsi dan sikap dari 

konsumen akan sangat membantu konsumen dalam mengambil keputusan 

pembelian. 

Keputusan pembelian merupakan perilaku konsumen individu dan 

rumah tangga dalam pembelian barang atau jasa untuk dikonsumsi secara 

pribadi( Kotler dan Armstrong, 2017). Dalam hal ini keputus pembelian 
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didasarkan pada prilaku konsumen dalam rumah tangga untuk membeli barang-

barang dan jasa agar dapat di konsumsi atau digunakan secara pribadi.  

Sehingga langkah-langkah yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan dalam 

pengambilan keputusan pembelian seperti pencarian informasi, keputusan 

membeli dan perilaku pasca pembelian oleh karna itu diperlukan suatu proses 

pengambilan keputusan untuk membeli barang atau jasa.  

Faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis merupakan faktor yang 

dapat mempengaruhi suatu hubungan guna untuk mengidentifikasi pembeli 

yang memiliki minat besar terhadap suatu prouk (Stiadi 2010). Sedangkan 

menurut (Schiffman dan Kanuk,2008) Keputusan pembelian yang dipengaruhi 

oleh faktor psikologis utama yang terbagi menjadi lima yaitu: Motivasi, 

Persepsi, Pembelajaran, Keperibadian dan Sikap. Dalam hal ini peneliti hanya 

mengkaji dua faktor psikologis utama yaitu persepsi dan sikap konsumen. 

Persepsi merupakan proses seseorang untuk mengorganisasikan dan 

menginterprestasikan suatu rangsangan-rangsangan yang diterima secara 

langsung menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunia pada 

objek tertentu . (Schiffman dan Kanuk, 2010). Oleh sebab itu persepsi  dapat di 

artikan sebagai suatu proses dalam mengontrol dan mengimeplementasikan 

rangsangan-rangsangan terhadap suatu produk tertentu. 

Persepsi merupakan proses dimana seseorang atau individu dapat 

mengolah informasi sehingga memperoleh suatu gambaran tentang obyek yang 

diminati. (Kotler dan Keller, 2012). Dalam hal ini konsumen dapat mengolah 

informasi mengenai persepsi yang ditanamkan dalam pikiran konsumen sebagai 
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gambaran atas produk yang dimiliki agar keputusan pembelian sangat mudah 

terjadi. 

Menurut Juliana dan Noval (2019) Keputusan pembelian dipengaruhi 

variabel persepsi adalah positif dan signifikan, Persepsi merupakan faktor yang 

ikut menentukan keputusan pembelian dengan persepsi yang baik terhadap 

suatu produk sangat mungkin menimbulkan keputusan pembelian dan melalui 

indikator yang ada sangat mungkin tercipta persepsi yang baik terhadap suatu 

produk barang atau jasa. 

Persepsi dalam tampilan suatu produk baik kemasan maupun 

karakteristiknya mampu menciptakan rangsangan pada indra seseorang, 

sehingga mampu menciptakan suatu persepsi mengenai produk yang dilihatnya. 

( Dewi, et al.,  2017). Persepsi  merupakan  salah satu faktor yang 

mempengaruhi  keputusan pembelian  dalam mencipakan rangsangan pada 

indra para konsumen agar dapat melihat karakteristik dan tampilan kemasan 

suatu produk. 

Selain persepsi akan muncul pula sikap konsumen untuk menilai suatu 

gambaran obyek dan merespon dengan cara positif maupun negatif. Sikap 

merupakan perilaku konsumen yang cenderung belajar dengan cara 

menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap obyek tertentu secra 

konsisten (Schiffman dan Kanuk, 2010). Sikap sebagai bahan evaluasi secara 

menyeluh sehingga memungkinkan seseorang untuk belajar dan berprilaku 

untuk merespon dengan cara yang positf atau negatif terhadap obyek yang 

dinilai. 
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Dalam memahami perilaku konsumen sikap merupakan faktor yang 

paling penting untuk digunakan dalam pemasar. Sikap merupakan suatu 

perilaku mengenai sesuatu yang  di lihat atau dirasakan dan menimbulkan reaksi 

secara positif ataupun negatif. (Hawkins dan Mothersbough, 2010) Sifat yang 

terpenting dari sikap adalah kepercayaan dimana tingkat kepercayaan suatu 

produk yang dilihat dan dirasakan dihubungkan dengan sikap dapat 

mempengaruhi kekuatan hubungan diantara sikap dan prilaku, kepercayaan 

dapat mempengaruhi kerentanan sikap terhadap perubahan. Sikap bersifat 

dinamis dan menimbulkan reaksi secara positif ataupun negatif sehingga dapat  

berubah-ubah seiring berjalanya waktu.  

Menurut Juliana dan Noval (2019), Keputusan pembelian didasarkan 

variabel sikap konsumen mempunyai hubungan yang berpengaruh positif. Yang 

ikut menentukan keputusan pembelian antara lain sikap yang berupa tanggapan 

konsumen apabila semakin baik maka konsumen semakin bersedia mengambil 

keputusan untuk membeli.  

Sikap konsumen biasa merupakan sikap positif ataupun sikap negatif 

terhadap produk-produk tertentu. ( Dewi, et al.,  2017). Pengambilan keputusan 

juga lebih sering melihat dari pengalaman pribadi yang menunjukan bahwa 

konsumen yang membandingkan setiap produk sangat mempengaruhi 

konsumen untuk mengambil keputusan dalam pembelian. Sikap yang positif 

ataupun negatif dapat terbentuk melalui informasi yang didapat dari orang lain 

terhadap produk – produk tertentu dan sangat berpengaruh secara langsung 

untuk melakukan suatu pembelian.  
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Seiring dengan persaingan minimarket yang terjadi saat ini baik dilihat 

dari faktor  lokasi, harga, promosi, pengalaman, media sosial dan faktor lainnya 

yang mampu mempengaruhi sikap konsumen dan dapat menimbulkan berbagai 

persepsi yang mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam 

meningkatkan pendapatan jangka panjang.   

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dan menjadikan permasalahan tersebut sebagai 

topik penelitian dengan judul Pengaruh Persepsi Konsumen Dan Sikap 

Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pada Alfamidi Di Kota Poso. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1.2.1 Apakah persepsi konsumen dan sikap konsumen berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan pembelian pada alfamidi di kota poso.? 

1.2.2 Apakah persepsi konsumen berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian pada alfamidi di kota poso.? 

1.2.3 Apakah sikap konsumen berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian pada alfamidi di kota poso.? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh persepsi konsumen dan sikap 

konsumen berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 

pembelian pada alfamidi di kota poso.? 

1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh persepsi konsumen secara parsial  

terhadap keputusan pembelian pada alfamidi di kota poso.? 

1.3.3 Untuk mengetahui pengaruh sikap konsumen secara parsial  

terhadap keputusan pembelian pada alfamidi di kota poso.? 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang di harapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1.4.1.  Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berguna bagi Toko Alfamidi di Kota Poso berkaitan dengan persepsi 

konsumen dan sikap konsumen. 

1.4.2. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan yang dibutuhkan dalam dunia bisnis 

khusunya bisnis usaha Ritel. 

1.4.3. Sebagai dasar bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

yang mengangkat masalah yang sama. 

1.4.4. Bagi penulis salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi strata 

satu (S1) pada Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu 

Maroso Poso. 


