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BAB I 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berawal dari pemikiran untuk mempermudah menyediakan kebutuhan 

pokok sehari-hari, maka pada tahun 1998 didirikan sebuah gerai yang di beri 

nama Indomaret. Berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, 

keterampilan pengoperasian toko dan pergeseran  perilaku belanja masyarakat ke 

gerai modern, niat ini diwujudkan dengan mendirikan indomaret dengan badan 

hukum PT. Indomarco Prismatama yang memiliki visi “menjadi jaringan ritel 

yang unggul” serta moto “mudah dan hemat”. Seiring dengan berjalannya waktu 

dan kebutuhan pasar, indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan 

perumahan, perkantoran, niaga, wisata dan apartemen. Dalam hal ini terjadilah 

proses pembelajaran untuk pengoperasian suatu jaringan retail yang berskala 

besar, lengkap dengan pengalaman yang kompleks dan bervariasi 

Konsep bisnis waralaba Indomaret adalah yang pertama dan 

merupakan pelopor di bidang minimarket di Indonesia. Sambutan masyarakat 

ternyata sangat positif, terbukti dengan peningkatan jumlah terwaralaba Indomaret 

dari waktu ke waktu. Konsep bisnis waralaba Indomaret juga mendapat 

penghargaan seperti “Franchise & Business Opportunity Market Leader 2011”. 

Saat ini Indomaret berkembang sangat pesat dengan jumlah gerai mencapai lebih 

dari 9.096 gerai, terdiri dari 40% gerai milik terwaralaba dan 60% gerai milik 

perusahaan. Sebagai besar pasokan barang dagangan untuk seluruh gerai berasal 



2 
 

 
 

dari 22 pusat distribusi indomaret yang menyediakan lebih dari 4.800 jenis 

produk. Kini, keberadaan Indomaret makin di perkuat dengan kehadiran 

Indogrosir, anak perusahaan dengan konsep bisnis pusat perkulakan. 

Produk merek toko Indomaret ini yang sudah mampu bersaing secara 

harga yg lebih murah, kualitas yang sudah sama dengan produk lain dan, risiko 

yang terdapat pada produk Indomaret ini hampir tidak ada. Tetapi kenyataannya 

di lapangan konsumen lebih memilih produk lain dibanding dengan produk merek 

toko Indomaret. Dengan demikian saya melakukan penelitian ini dengan bisnis 

problem sebagai berikut. 

Tabel 1.1 

TABEL PERBANDINGAN HARGA PRODUK MEREK TOKO 

INDOMARET DENGAN MEREK LAIN TAHUN 2015 

Sumber : http://klikindomaret.com 

Berdasarkan data Tabel 1.1 dapat dilihat jika harga harga produk 

merek toko dari Indomaret lebih murah dari harga produk nasional yang sejenis. 

Dalam sudut pandang beberapa konsumen, terlebih konsumen baru, harga suatu 

produk bisa menjadi indikator kualitas suatu produk tersebut sehingga 

memunculkan intensitas pembelian. 

Produk 

merekIndomaret 

Harga Merek lain Harga Selisih 

Indomaret air 

mineral Btl 1500Ml 

Rp.3.500 Aqua air 

mineral Btl 

1500Ml 

Rp.4.500 Rp.1.000 

Gula pasir putih 

indomaret premium 

1kg 

Rp.12.300 Gulaku gula 

tebu (putih) 

premium 

1kg 

Rp.12.600 Rp.300 

Indomaret minyak 

goreng 2L 

Rp.24.500 Bimoli 

minyak 

goreng 2L 

Rp.25.900 Rp.1.400 

Indomaret facial 

tissue 

Rp.7.900 Multi facial 

tissue 

Rp.12.000 Rp.4,100 
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Dengan kualitas harga dibawah rata-rata, membuat konsumen 

memiliki persepsi tersendiri, beberapa konsumen menganggap bahwa kualitas 

produk merek toko yang dikeluarkan Indomaret masih dibawah kualitasnya dari 

pada produk Industri atau produk Nasional. Banyak yang tidak tahu jika 

sebenarnya produk merek toko yang dikeluarkan Indomaret memiliki standar 

yang sama dengan standar yang dikeluarkan pemerintah. Semua rekanan yang 

digandeng Indomaret telah mendapat sertifikat SNI, sama dengan standar 

Pemerintah Indonesia. 

Persepsi kualitas yang telah timbul pada benak konsumen, 

mengakibatkan konsumen memiliki persepsi lain, yaitu persepsi risiko. Persepsi 

risiko yang muncul akibat persepsi kualitas ini menyebabkan terhadap penurunan 

intensitas pembelian konsumen akan produk-produk merek toko milik Indomaret. 

Dengan demikian memberi dan menanamkan persepsi harga, persepsi kualitas, 

dan persepsi risiko yang positif penting dilakukan oleh para pengusaha ritel, 

khusunya produk merek toko milik Indomaret untuk meningkatkan penjualan 

produk merek toko, serta menciptakan intensitas pembelian yang tinggi. 

Tabel 1.2 

JUMLAH GERAI, JUMLAH MEREK TOKO, dan KONTRIBUSI 

PENJUALAN MEREK TOKO IDOMARET TAHUN 2012-2014 

Tahun Gerai Merek toko Kontribusi 

Penjualan 

2012 6.009 500 36,9% 

2013 7.100 700 43,3% 

2014 Rencana target 

mencapai 10.600 gerai 

Rencana menambah 

100-200 store brand 

per tahun 

41,5% 

Sumber:http//www.topbrand-award.com; 

http//finance.detik.com;http//industri.kontan.co.id; http//www.swa.co.id 

Berdasarkan data di Tabel 1.2 bisa dilihat perkembangan gerai Indomaret yang  
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semakin tahun bertambah semakin banyak, tercatat hingga akhir tahun 2014 

Indomaret sudah mempunyai target mencapai10.600 gerai yang tersebar di 

seluruh Indonesia. Begitu juga pertumbuhan produk merek toko yang dikeluarkan 

Indomaret. Di tahun 2012 Indomaret sudah mengeluarkan 500 jenis produk merek 

toko, dan pada tahun 2013 Indomaret mengembangkan produk merek toko-nya 

dengan cukup drastis tercatat 700 produk merek toko dikeluarkan.  

Banyaknya jumlah gerai dan banyaknya produk merek toko yang 

dikeluarkan Indomaret pada tahun 2012 hingga 2013 mengalami peningkatan 

persentase 6,4%, tetapi pada tahun 2013 hingga 2014 mengalami penurunan 

persentase penjualan 1,8%. Artinya seluruh produk merek toko yang di jual di 

gerai-gerai Indomaret belum mampu bersaing dengan produk-produk industri dan 

nasional lainnya. Penyebab sedikitnya minat konsumen dalam membeli produk 

merek toko dikarenakan adanya anggapan antara harga, risiko dengan kualitas 

produk merek toko itu sendiri. 

Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing perusahaan di pasar 

yang makin berkembang, perusahaan selalu mencari cara dan mengembangkan 

strategi pemasaran untuk terus meningkatkan penjualan produk. Ada banyak cara 

bagi perusahaan untuk terus meningkatkan penjualan. Salah satunya membangun 

niat pembelian dari masyarakat terhadap produk yang dibuat oleh perusahaan 

tersebut. Dalam membangun niat pembelian ini terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zielke & Dobblestein 

(2007) dalam Siohong Tih dan Kean Heng Lee (2013:108) menyatakan bahwa 

kesediaan konsumen untuk membeli produk bermerek dan loyalitas terhadap 
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merek tergantung pada persepsi konsumen, faktor penting seperti harga, kualitas 

dan risiko.  

Abdullah et.al, (2012) dalam Siohong Tih And Kean Heng Lee 

(2013:110) menyatakan harga selalu menjadi isyarat ekstrinsik pertama bagi 

konsumen, dan bagaimana konsumen mengevaluasi variabel harga dapat 

mempengaruhi niat pembelian merek toko mereka. Harga ditekankan pada 

konsumen yang sensitif atau memikirkan harga. Seperti dijelaskan dalam Nielsen 

(2008;2009) dalam Siohong Tih And Kean Heng Lee (2013:115) menyatakan 

persepsi harga telah diidentifikasi memiliki hubungan kuat dengan kecenderungan 

membeli merek toko. Temuan ini juga telah dilaporkan oleh Glynn dan Chen 

(2009) dalam Siohong Tih And Kean Heng Lee (2013:115).Abdullah et al, (2012) 

dalam Siohong Tih And Kean Heng Lee (2013:115) menyatakan kualitas produk 

merek adalah unsur yang paling diperdebatkan. Literatur menunjukkan bahwa 

persepsi kualitas dari merek toko  yang bersifat subjektif. Selain itu, kualitas 

mungkin menjadi bagian dari harga untuk sejumlah nilai uang yang dibayarkan 

oleh konsumen. Di Baltas dan Argouslidis ini (2007) studi, individu yang 

berpendidikan dan berpenghasilan tinggi juga mengkonsumsi produk merek toko, 

dan mereka mungkin tidak langsung membandingkan kualitas dengan harga, 

sehingga mempertimbangkan nilai keseluruhan pembelian. Meskipun persepsi 

kualitas mungkin berinteraksi dengan variabel lain, disarankan bahwa persepsi 

kualitas merek toko adalah prediktor yang paling penting dari niat pembelian 

merek toko Levy & Gendel-Guterman,(2012) dalam Siohong Tih And Kean Heng 

Lee (2013:116). 
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Mitchell & Harris, (2005) dalam Siohong Tih And Kean Heng Lee 

(2013:117) menyatakan risiko pada merek toko dianggap mengacu pada risiko 

keuangan yang di keluarkan konsumen. Baltas, (1997) dalam Siohong Tih And 

Keang Heng Lee (2013:117) risiko yang dianggap tergantung pada jumlah 

informasi yang tersedia pada produk merek toko bagi konsumen. Ketika 

konsumen memperoleh hasil yang memuaskan lebih mungkin untuk membeli 

produk merek toko. Dick et.al, (1995) dalam Siohong Tih And Kean Heng Lee 

(2013:117) menyatakan risiko terkait dengan merek toko merupakan faktor 

penting yang dievaluasi oleh konsumen dan dapat mempengaruhi niat pembelian 

produk merek toko. Zielke & Dobbelstein, (2007) dalam Siohong Tih And Kean 

Heng Lee (2013:117) menjelaskan bahwa hubungan antara risiko dengan niat 

pembelian, jika risiko yang terdapat pada produk merek toko rendah, dengan itu 

dapat meningkatkan pembelian produk merek toko. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dan dari data-data 

yang telah ada tentang produk merek toko milik Indomaret, maka di dalam 

penelitian ini peneliti hendak meneliti untuk mengetahui lebih jelas tentang “ 

PENGARUH PERSEPSI HARGA, PERSEPSI KUALITAS DAN PERSEPSI 

RISIKO TERHADAP NIAT PEMBELIAN PADAPRODUK MEREK 

TOKOINDOMARET DI SURABAYA” 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah persepsi harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat 

pembelian pada produk merek toko Indomaret di Surabaya ? 
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2. Apakah persepsi kualitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat 

pembelian pada produk merek toko Indomaret di Surabaya? 

3. Apakah persepsi risiko memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat 

pembelian pada produk merek toko Indomaret di Surabaya? 

4. Apakah  harga, kualitas dan risiko secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap niat pembelian pada produk merek toko Indomaret di 

Surabaya? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui signifikansi pengaruhpersepsi harga terhadap niat pembelian 

pada produk merek toko Indomaret di Surabaya 

2. Mengetahui signifikansi pengaruh persepsi kualitas terhadap niat pembelian 

pada produk merek toko Indomaret di Surabaya 

3. Mengetahui signifikansi pengaruh persepsi risiko terhadap niat pembelian 

pada produk merek toko Indomaret di Surabaya 

4. Mengetahui signifikansi pengaruh persepi harga, persepsi kualitas dan 

persepsi risiko secara bersama-sama terhadap niat pembelian pada merek 

toko Indomaret di Surabaya. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Manajemen Perusahaan 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

perusahaan mengenai faktor-faktor yang mendasari niat beli konsumen, 
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sehingga perusahaan tersebut dapat menggunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk penyusunan strategi pemasaran yang tepat pada masa 

yang akan datang.  

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan untuk menerapkan teori yang telah didapat dari 

perkuliahan dan untuk menambah pengetahuan mengenai persepsi harga, 

persepsi kualitas dan persepsi risiko terhadap niat pembelian pada produk 

merek toko Indomaret di Surabaya. 

c. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan STIE 

Perbanas Surabaya dan kelak jika ada peneliti membahas mengenai persepsi 

harga, persepsi kualitas dan persepsi risiko terhadap niat pembelian pada 

produk merek toko Indomaret di Surabaya. 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Secara sistematis penulisan skripsi ini di bagi menjadi lima bab. 

Tujuannya untuk memberi kemudahan bagi peneliti untuk menjelaskan susunan 

bab. Lima bab tersebut terdiri dari 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan secara umum materi-materi yang akan dibahas 

antara lain : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, sistematika penulisan. 
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BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas tentang penelitian terdahulu, landasan teori 

yang berhubungan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, instrument 

penelitian, data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan 

reliabilitas instrument penelitian, teknis analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menguraikan tentang gambaran subyek penelitian yang 

merupakan garis besar sampel penelitian dan karakteristik responden 

yang nantinya akan dianalisis, serta analisis data dari hasil penelitian 

yang terdiri dari analisis validitas, reliabilitas, analisis deskriptif, 

teknik analisis dan pembahasan. 

BAB V   :  PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan 

penelitian yang dilakukan, serta saran yang merupakan implikasi hasil 

penelitian baik bagi pihak yang terkait dengan hasil penelitian maupun 

bagi penelitian selanjutnya. 

 


