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1 PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 Kondisi persaingan bisnis yang dewasa ini semakin dinamis disertai 
memudarnya batasan-batasan hubungan perdagangan antar negara mengharuskan 
setiap pelaku usaha menerapkan berbagai upaya dalam rangka memenangkan 
persaingan tak terkecuali di lingkup domestik. Strategi bersaing yang diterapkan 
oleh para pelaku usaha diantaranya adalah dengan melakukan ekspansi bisnis 
yang bertujuan untuk melebarkan sayap perusahaan di luar core bisnis 
perusahaan. Dengan demikian berbagai upaya dilakukan untuk memperkenalkan, 
menginformasikan, dan  mempengaruhi masyarakat terkait unit bisnis baru yang 
mereka jalankan  dan produk-produknya dengan melakukan dan meningkatkan 
intensitas promosi produk yang mereka perdagangkan.  

Beragam produk berkualitas ditawarkan oleh berbagai perusahaan dengan 
harga yang kompetitif guna mendapatkan cerug pasar baru atau bahkan merebut 
pasar yang telah ada. PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk merupakan salah satu 
pelaku usaha yang bergerak dibidang ritel. Perubahan gaya hidup masyarakat 
yang kini lebih menyukai berbelanja di pasar modern karena pelayanan yang lebih 
baik dibandingkan dengan pasar tradisional merupakan salah satu alasan 
Ramayana melakukan ekspansi usaha. Ekspansi bisnisnya dilakukan dengan 
memfokuskan anak perusahaannya, Robinson yang sebelumnya merupakan unit 
usaha yang bergerak dibidang yang sama yakni ritel menjadi supermarket yang 
hanya fokus pada penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga secara 
umum.  

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk merupakan salah satu pelaku usaha 
yang bergerak dibidang ritel dan merupakan ritel lokal yang paling sehat dan 
mampu melalui masa krisis ekonomi dengan baik (Aprindo, 2013). Hal itu 
disebabkan karena Ramayana adalah pelopor retail yang menggarap segmen 
menengah ke bawah (B dan C). Selain itu konsumsi belanja publik dari tahun ke 
tahun juga  menunjukkan pertumbuhan yang menurun. Misalnya pada tahun 1996 
laju  pertumbuhan konsumsi publik adalah 2,7 %,  di tahun 2001 laju konsumsi 
hanya tinggal 0,4% (Data Nomura International), artinya kebutuhan masyarakat 
terhadap produk dengan harga miring benar-benar tinggi Segmentasi masyarakat 
menengah ke bawah memang memiliki daya tarik luar biasa untuk PT Ramayana 
Lestari Sentosa. Daya tarik segmen ini terutama adalah jumlah populasinya yang 
sangat besar. Walaupun penjualan per toko dari  format ini relatif kecil, misalnya 
di Amerika Serikat, gabungan penjualan dari Dollar General Corp., Family Dollar 
Stores Inc., dan Stuart Department Stores Inc., hanya  mencapai 4% dari 
penjualan satu toko K Mart, namun secara marketwide, jumlah  populasi yang 
tinggi, merupakan potensi untuk menghasilkan volume penjualan yang besar. 
Daya tarik berikutnya dari segmen C dan D (menengah bawah) adalah sepinya 
tingkat kompetisi  dibandingkan jika membidik segmen di atasnya. Banyak 
retailer modern di  Indonesia meragukan potensi pasar dari segmen C dan D 
(menengah bawah). Sehingga sangat sedikit  pemain yang fokus di segmen ini.  
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk saat ini adalah retailer  terbesar di Indonesia 
yang fokus menggarap segmen market B kebawah.  Berdasarkan data terakhir 
yang diperoleh dari situs perusahaan, mulai tahun 2007 sampai 2012 penjualan 
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naik sebesar 23,4% dengan kenaikan operating profit sebesar 16,6%. Pada tahun 
2012, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk sudah mampu menguasai pangsa pasar 
sebesar 28,9% dari total keseluruhan ritel di Indonesia (Aprindo, 2013). Robinson 
merupakan supermarket dengan segmen menengah ke bawah yang saat ini telah 
tersebar di berbagai daerah dan merupakan salah satu pemain yang patut 
diperhitungkan dalam kancah industri tersebut. Buah-buahan merupakan salah 
satu komoditas pangan yang turut diperdagangkan di supermarket tersebut. 
Produk perishable tersebut memiliki perlakuan khusus dalam proses penjualannya 
sehingga perlakuan promosi yang dilakukan terhadap produk tersebut cukup 
berbeda dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Buah-buahan yang 
diperdagangkan baik di pasar tradisional maupun modern telah dibanjiri oleh 
produk impor tak terkecuali di Robinson. Jika ditelaah dari sisi demand, 
masuknya produk impor tersebut mengakibatkan terpinggirkannya buah lokal di 
mata masyarakat karena perubahan gaya hidup, dan orientasi masyarakat yang 
telah sedikit bergeser.  

Semakin mudah diperolehnya karena ketersediaan yang selalu ada dan 
harga yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan buah lokal juga 
merupakan faktor penyebab kurangnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi 
buah lokal. Selain itu, jika dilihat dari sisi supply, aspek lain yang mengakibatkan 
kurang diminatinya buah lokal oleh masyarakat adalah, pertama yakni kurangnya 
ketersediaan benih berkualitas yang diperlukan dalam proses pembibitan hingga 
pemanenan yang berkelanjutan. Kedua, lemahnya kegairahan para petani atau 
bahkan pelaku usaha disektor hulu untuk mengembangkan produk buah-buahan 
karena dinilai kurang “bernilai” untuk dijadikan sebagai pondasi bisnis saat ini 
dan dimasa yang akan datang, dan yang terakhir adalah kurangnya kondisi 
infrastruktur dan keadaan logistik buah-buahan nasional sehingga menyebabkan 
daya saing produk buah lokal lebih rendah dibandingkan dengan produk impor. 

Jika dilihat secara universal, ketersediaan buah lokal memang didominasi 
oleh buah-buahan yang sifatnya musiman sehingga ketersediaan buah tersebut 
tidak dapat berjalan secara kontinu sehingga pasokannya pun juga tidak setiap 
saat didistribusikan. Jika ditinjau dari total produksi buah dalam negeri pada tahun 
2012 hanya mencapai 18.089 ribu ton atau hanya meningkat sekitar 0,99 persen 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya (BPS, 2012). 

Buah-buahan yang diimpor memiliki kecenderungan yang terus meningkat 
secara signifikan dari tahun ke tahun. Sejak 2007 hingga 2011, laju pertumbuhan 
rata-rata buah-buahan yang diimpor mencapai 14 persen, di mana pada tahun 
2011 impor yang dilakukan mencapai 832 ribu ton. Dilain pihak, ekspor buah 
nasional memang memiliki laju pertumbuhan rata-rata yang lebih tinggi dari 
impor yakni mencapai 19 persen dalam lima tahun terakhir. Tahun 2011, ekspor 
buah nasional mencapai 223 ribu ton dengan nilai ekspor 241 juta dollar AS atau 
mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 42 persen dalam kurun waktu yang 
sama (BPS, 2012). Kinerja perdagangan komoditas buah di tahun 2012 kembali 
terpuruk karena dominasi impor yang sangat besar. Jika dilihat secara nominal 
memang terjadi penurunan nilai impor di tahun 2012. Namun, jika dibandingkan 
dengan nilai ekspor buah, terjadi ketimpangan yang sangat besar. Rasio nilai 
impor dan ekspor di tahun 2012 mencapai 4,7. 

Pada tahun 2012, kontribusi buah impor menembus angka 816 juta dollar 
AS, sedangkan untuk ekspor sendiri, hanya mampu berkontribusi sebesar 172 juta 
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dollar AS. Selain itu, tingkat konsumsi buah masyarakat perkapita Indonesia 
terutama didaerah perkotaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari 
total makanan yang dikonsumsi, konsumsi buah-buahan mengalami peningkatan 
menjadi 2,37 persen di tahun 2012 dari sebelumnya hanya sekitar 2,03 persen 
(BPS, 2012). Berdasarkan angka tersebut dapat ditarik sebuah hipotesis bahwa 
peluang dalam bisnis buah-buahan jangan dipandang sebelah mata.  

Karakteristik buah yang merupakan produk mudah rusak menjadikan 
pemasaran yang dilakukan terhadap produk ini pun berbeda dengan produk 
lainnya. Robinson selaku penjual menerapkan bauran promosi khusus untuk 
produk tersebut. Kondisi tersebut juga menjadi faktor yang menarik perhatian 
peneliti dengan perlu dibuktikannya keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi 
buah lokal jika adanya rangsangan tertentu dari pihak penjual berupa promosi 
yang menarik perhatian konsumen. 

Pemasaran erat kaitannya dengan strategi yang ditempuh perusahaan. 
Pemasaran berlangsung selama adanya produk yang dihasilkan atau 
diperdagangkan guna mendapatkan konsumen baru atau mempertahankan 
konsumen yang telah ada. Program pemasaran yang efektif merupakan kombinasi 
dari semua elemen bauran pemasaran yang terpadu dalam suatu program tertentu 
guna mencapai sasaran yang dituju. Promosi merupakan salah satu aspek dari 
bauran pemasaran yang mendukung dan menciptakan peningkatan kinerja 
penjualan. Beragam aktifitas promosi seperti advertising, sales promotion, 
personal selling, dan lainnya merupakan langkah-langkah yang dapat ditempuh 
perusahaan untuk memperkenalkan hingga meningkatkan kinerja penjualan 
mereka. 

Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku bisnis yang 
bertujuan untuk menginformasikan, membujuk, serta mempengaruhi konsumen 
dalam memilih dan memutuskan untuk melakukan suatu pembelian terhadap 
suatu produk yang ditawarkan. Promosi yang dilakukan akan berpengaruh 
terhadap kinerja penjualan suatu produk dalam jangka pendek. Hal tersebut dapat 
ditinjau dari sisi perilaku konsumen yang dewasa ini sangat sensitif dengan 
perubahan harga namun tetap memperhatikan kualitas dari produk itu sendiri. 
Banyak ragam bentuk dari sebuah promosi yang dilakukan pelaku usaha untuk 
meningkatkan kinerja penjualan produk mereka seperti melakukan potongan 
harga, memberikan voucher belanja, hadiah langsung, dan lain sebagainya.  

Gambar 1 Kegiatan promosi penjualan yang disukai konsumen 
Sumber : Majalah Marketing, 2007 
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Salah satu bentuk promosi yang paling disukai oleh konsumen dan 
memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan kinerja penjualan dari suatu 
produk adalah melakukan potongan harga (AC Nielsen dalam Marketing, 2007). 
Potongan harga dinilai sangat signifikan dalam meningkatkan kinerja penjualan 
pada jangka pendek karena animo konsumen akan langsung tergugah akan kondisi 
tersebut. Waktu belanja juga turut mempengaruhi terhadap volume pembelian 
disaat ada potongan harga tersebut. Konsumen cenderung akan lebih banyak 
melakukan transaksi diakhir pekan karena memiliki waktu yang panjang untuk 
menghasbiskan waktu di pusat perbelanjaan. Datangnya bulan Ramadhan juga 
diduga memberikan pengaruh yang signifikan dalam kontribusinya terhadap 
peningkatan volume penjualan buah-buahan di supermarket Robinson. Kondisi 
permintaan yang meningkat karena kebutuhan musiman merupakan faktor utama 
meningkatnya penjualan buah-buahan. Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah 
dijelaskan sebelumnya, hal tersebut yang menjadi perhatian dan pertimbangan 
peneliti untuk mengkaji pengaruh promosi terhadap kinerja penjualan buah-
buahan pada penelitian ini. 

 
Rumusan Masalah 

 Robinson merupakan salah satu unit bisnis dari salah satu perusahaan ritel, 
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk yang bermain pada ranah supermarket di 
Indonesia. dalam perjalanan bisnisnya Robinson mengalami transformasi bisnis 
yang cukup signifikan. Awalnya Robinson merupakan subsidiaries bisnis yang 
sejalan dengan Ramayana yakni merupakan usaha ritel. Namun saat ini karena 
portfolio bisnis perusahaan induk yang ingin memfokuskan bisnisnya sesuai 
dengan core competencenya, Robinson beralih menjadi supermarket yang siap 
bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang lebih dulu telah eksis. 
 Dewasa ini persaingan bisnis sifatnya sangat dinamis dan divergen. 
Banyak peluang yang dapat diambil dari adanya persaingan tersebut, namun hal 
tersebut tidaklah mudah jika hanya mengandalkan dari satu aspek saja. Oleh 
karena itu setiap pelaku usaha harus menerapkan bauran strategi tertentu yang 
efektif dalam menjalankan roda bisnisnya dalam rangka memenangkan persaingan 
baik dalam lingkup skala yang sama maupun yang berbeda. Strategi pemasaran 
merupakan salah satu strategi inti yang digunakan entitas bisnis dalam 
menjalankan usahanya. Strategi pemasaran yang efektif merupakan kunci utama 
dalam menciptakan keunggulan bersaing dalam industri sejenis. 
 Dalam menghadapi iklim persaingan yang ketat dewasa ini, apalagi dalam 
memasarkan produk yang homogen. Jika ditelaah dari struktur pasarnya. Kondisi 
tersebut merupakan pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan 
sempurna seperti, Ciri utama dari struktur pasar seperti itu adalah elastisitas 
terhadap harga. Pengaruh harga sangat berperan penting dengan tujuan 
menggugah konsumen dalam memutuskan untuk melakukan pembelian suatu 
produk. Oleh karena itu salah satu strategi pemasaran yang sering digunakan 
dalam industri ini adalah dengan melakukan promosi berupa potongan harga 
(diskon). Potongan harga dinilai merupakan salah satu strategi yang efektif dalam 
rangka meningkatkan penjualan suatu produk. Dengan demikian sangat menarik 
jika hal tersebut dikembangkan menjadi sebuah kajian ilmiah yang tentunya akan 
bermanfaat bagi stakeholder terkait. 
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 Produk buah-buahan merupakan produk yang sifatnya mudah rusak 
(perishable), sehingga dalam memperdagangkan komoditas tersebut tidaklah 
sama dengan memperdagangkan komoditas lainnya. Strategi yang biasa 
diterapkan oleh para penjual baik dari skala kecil, menengah, hingga besar adalah 
melakukan potongan harga untuk menarik konsumen dan akhirnya akan 
meningkatkan volume penjualan. Promosi dengan potongan harga dinilai akan 
memberikan efek atau kesan yang dapat menimbulkan suatu keinginan terhadap 
sesuatu menjadi target sasarannya. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan 
oleh Patti dan Moriarty (1990). 

Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap meningkatnya volume 
penjualan adalah waktu berbelanja. Konsumen cenderung akan lebih banyak 
melakukan transaksi diakhir pekan karena memiliki waktu yang panjang untuk 
menghasbiskan waktu di pusat perbelanjaan. Berdasarkan fenomena tersebut, 
pemberian potongan harga biasanya diterapkan pada saat-saat tersebut dengan 
tujuan untuk menarik perhatian konsumen untuk berbelanja lebih banyak. 
Konsumen akan merasa mendapatkan keuntungan ganda dengan berbelanja 
diwaktu-waktu tersebut karena dapat menghabiskan waktu untuk mencari 
keperluan keluarga serta mendapatkan keuntungan berupa harga yang murah 
sehingga konsumen dapat membeli lebih banyak dari yang merka rencanakan. 

Dengan demikian, perbedaan waktu diantara hari biasa (weekdays) dengan 
akhir pekan (weekend) akan berkontribusi terhadap volume penjualan buaha-
buahan. Datangnya bulan Ramadhan juga diduga memberikan pengaruh yang 
signifikan dalam kontribusinya terhadap peningkatan volume penjualan buah-
buahan di supermarket Robinson. Kondisi permintaan yang meningkat karena 
kebutuhan musiman merupakan faktor utama meningkatnya volume penjualan 
buah-buahan dengan asumsi tidak adanya kenaikan harga pada periode tersebut.  
Dengan demikian sangat menarik jika penelitian ini melihat bagaimana pengaruh 
momentum ramadhan terhadap perubahan volume penjualan buah-buahan di 
Robison.  
 Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang diangkat pada 
penelitian ini adalah : 

1. Bagimana pengaruh faktor-faktor seperti harga, potongan harga, kondisi 
waktu berbelanja (weekdays dan  weekend) dan ketersediaan buah 
(musiman dan selalu ada) serta event (sebelum, saat, setelah ramadhan) 
terhadap volume penjualan komoditas buah-buahan lokal di Robinson 
Cabang Bogor Trade Mall di kota Bogor. 

2. Apa implikasi manajerial bagi Robinson Cabang Bogor Trade Mall 
berdasarkan faktor-faktor tersebut? 

 
Tujuan Penelitian 

 Jika mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisa pengaruh faktor-faktor seperti harga, potongan harga, kondisi 
waktu berbelanja (weekdays dan  weekend) dan ketersediaan buah 
(musiman dan selalu ada) serta event (sebelum, saat, setelah ramadhan) 
terhadap volume penjualan komoditas buah-buahan lokal di Robinson 
Cabang Bogor Trade Mall di kota Bogor. 
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2. Merumuskan implikasi manajerial berdasarkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi volume penjualan komoditas buah-buahan lokal di 
Robinson Cabang Bogor Trade Mall di kota Bogor. 
 

Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaaat bagi beberapa 
pihak seperti; PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk melalui unit bisnisnya 
supermarket Robinson yang notabenenya sebagai objek penelitian sebagai 
informasi tambahan dan masukan untuk mengevaluasi dari strategi promosi yang 
diterapkan selama ini (existing promotion strategy) dan pertimbangan yang 
berkelanjutan dalam menerapkan berbagai upaya perbaikan dalam mencapai 
efektifitas strategi promosi dan strategi turunannya dimasa yang akan datang 
untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan hasil yang maksimal. 
Kemampuan para pelaku usaha di sektor hulu komoditas buah-buahan yang 
sekaligus sebagai pemasok kepada unit bisnis ritel yang saat ini menjamur dalam 
menciptakan efisiensi dalam distribusi produk yang sifatnya perishable sesuai 
dengan selera masyarakat yang sedang berkembang.  

Manfaat selanjutnya adalah sebagai bahan informasi dan masukan bagi 
pemerintah untuk menggalakkan kampanye “Gemar Buah Lokal”  karena adanya 
perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih menyukai produk impor.  Studi 
mengenai efektifitas promosi terkait dengan potongan harga sudah banyak 
dilakukan. Berdasarkan penelitian sebelumnya jarang yang membahas sektor 
agribisnis khususnya buah-buahan. Penelitian ini diharapkan akan memperkaya 
khasanah pengetahuan terutama dalam bidang manajemen pemasaran. Selain itu 
kajian ini juga dapat bermanfaat sebagai referensi untuk pengembangan 
penelitian-penelitian berikutnya. 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini akan difokuskan pada efektifitas strategi promosi berupa 

potongan harga pada komoditas buah-buahan lokal di supermarket Robinson 
Cabang Bogor Trade Mall yang berlokasi di Bogor. Buah-buahan yang diimpor 
tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini karena memiliki karakteristik yang 
berbeda dengan buah-buahan lokal. Selain itu alasan tidak dimasukkannya buah-
buahan impor ke dalam kajian ini adalah karena kecenderungan masyarakat dalam 
mengkonsumsi buah impor lebih tinggi dibandingkan dengan buah lokal serta 
sebagai bahan kajian selanjutnya untuk memasarkan buah-buahan lokal agar lebih 
digermari oleh masyarakat luas.  
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