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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

  Industri ritel merupakan industri yang strategis dalam perekonomian Indonesia. 

Dalam konteks global, potensi pasar ritel Indonesia tergolong cukup besar. Di Indonesia 

sejak tahun 1998, peta industri ritel moderen mengalami perubahan besar, terutama 

setelah pemerintah melakukan liberalisasi dalam sektor ritel. Liberalisasi ditandai 

dengan ditandatanganinya letter of intent antara pemerintah Indonesia dengan 

International Monetary Fund (IMF) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia 

No.99/1998, yang menyatakan penghapusan bisnis ritel dari daftar negatif investasi 

asing (KPPU 2009).  

Pada saat ini terdapat berbagai jenis ritel moderen di Indonesia, diantaranya 

hipermarket, supermarket, minimarket, department store, butik, gerai pabrik, toko 

khusus, pusat perdagangan, dan mall/supermall/plaza. Peritel asing sangat aktif  

melakukan investasi dalam ritel moderen di Indonesia, terutama dalam skala besar, 

seperti hypermarket dan department store. Contohnya adalah Continent, Carrefour, 

Giant, Hero, Makro/Lottemart, Wallmart, Yaohan, Lotus, Mark & Spencer, Sogo, Seven 

Eleven dan lain sebagainya. Pertumbuhan jenis-jenis gerai ritel moderen tersebut 

dengan pemasoknya akan berlanjut mengikuti perkembangan ekonomi, teknologi dan 

permintaan yang dibutuhkan oleh gaya hidup masyarakat (Dawson et al. 2003, Pandin 

2009).  

Hubungan usaha antara pemasok dengan ritel moderen (pemasok-ritel moderen) 

dalam rantai pasokan (supply chain) telah menjadi perdebatan sengit, diantaranya di 

Indonesia, Korea, Taiwan, India, Turki maupun diberbagai negara maju lainnya 

(Reardon dan Gulati 2008, Celen et al. 2010). Isu berbagai faktor timbul bersamaan 

seperti, pertumbuhan ritel moderen besar, ketidak-seimbangan kekuatan posisi tawar 

pemasok-ritel moderen atau peningkatan kekuatan beli (buyer power) ritel moderen dan 

reformasi kebijakan. Praktek penyalahgunaan kekuatan beli oleh ritel moderen 

merupakan distorsi pasar ritel, karena berperilaku anti-persaingan. Kondisi ini 

mengakibatkan hubungan antar pelaku usaha menjadi tidak sehat, antara lain 

pembebanan biaya berlebihan oleh ritel moderen pada pemasok, ancaman untuk 

mengeluarkan dari daftar pemasok, pembayaran lambat, pengurangan jumlah pemasok, 

persyaratan untuk tidak menjual pada harga yang lebih rendah daripada pesaing 

(Dobson et al. 2001, Stichele dan Young 2009, Delberghe 2013). 

Dalam mengantisipasi praktek perdagangan tidak sehat dalam hubungan pemasok-

ritel moderen, paradigma otoritas persaingan di negara berkembang dan negara maju, 

semakin mengalami perkembangan dari mulai  paradigma konvensional, evolusi sampai 

dengan moderen (Berasategi 2013). Paradigma konvensional mengemukakan tinjauan 

mengenai kekuatan penjual yang meliputi Inter-brand competition dan intra-brand 

competition (Moraga 2013). Inter-brand competition adalah persaingan antar pemasok 

dan atau ritel moderen dalam memasarkan produknya atas dasar merek atau label 

dengan strategi diferensiasi, sedangkan intra-brand competition adalah persaingan 

syarat harga atau non-harga diantara ritel moderen dalam menjual produk dari merek 

yang sama (OECD 2013). Dalam tinjauan konvensional tersebut, ritel moderen dengan 

kekuatan beli memperoleh harga pembelian produk lebih rendah dan juga dapat 

menentukan harga jual produk lebih rendah (Chen 2008).  
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Dalam evolusinya, ritel moderen dapat meningkatkan pangsa pasar dan konsentrasi, 

sehingga meningkatkan kekuatan beli yang menyebabkan ketidak-seimbangan kekuatan 

posisi tawar dalam rantai pasokan (Stichele dan Young 2009). Peningkatan kekuatan 

beli ritel moderen menyebabkan adanya transfer resiko, pengurangan persaingan 

pemasok serta mempengaruhi konsumen melalui pengurangan inovasi, kerugian jangka 

panjang, pengurangan pilihan dan harga lebih tinggi. Pengaruh tersebut sering 

diabaikan, sehingga mempengaruhi kesinambungan konsumsi dan produksi (Nicholson 

dan Young 2012). Paradigma persaingan moderen mengemukakan bahwa platform ritel 

moderen adalah tempat yang memiliki kendala dan potensi terjadinya persaingan tidak 

sehat (competitive bottlenecks) dan memiliki dua-sisi pasar (two-sided markets)  

(Rochet dan Tirole 2003, 2005, Amstrong danWright 2005, Armstrong 2006).  

Ritel moderen merupakan pusat kegiatan (hubs) yang bersifat independen, 

sedangkan spokes adalah penjualan eceran produk bermerek yang dilakukan ritel 

moderen. “Pohon hub dan spoke” tersembunyi dalam “hutan platform ritel moderen”. 

Ritel moderen dan pemasok bersaing melalui produk bermerek, persaingan tersebut 

terjadi karena ritel moderen membawa produk dengan spesifikasi sesuai dengan 

permintaannya dengan merek atau label-nya sendiri (own label), namun dijual lebih 

rendah dari produk bermerek yang dijual pemasok (main brand) (Berasategi  2010). 

Mayoritas ritel moderen dalam mengurangi peningkatan kekuatan posisi tawar 

pemasoknya, melakukan peningkatan kekuatan pasarnya terlebih dahulu dengan 

penguasaan pangsa pasar di pasar konsumen (downstream market). Penguasaan pasar 

dan posisi dominan dapat digunakan sebagai sarana negosiasi persyaratan terhadap 

pemasok pada pasar pemasok (upstream market) dengan menerapkan syarat-syarat yang 

memberi keuntungan lebih, termasuk pemotongan harga oleh ritel moderen. Contoh 

nyata dari dua-sisi pasar di atas adalah pada pasar kartu kredit, dimana bank memiliki 

dua sisi pasar yang dihadapi, yaitu pasar nasabah pemegang kartu kredit dan pasar 

merchant (Berasategi  2013).   

Dalam persaingan ritel moderen, kepentingan pemasok dan konsumen berkaitan 

erat. Kerugian pada satu kelompok cenderung merugikan ke kelompok lainnya, 

pemasok dan konsumen berada dalam perahu yang sama. Ketertarikan konsumen pada 

ritel moderen, antara lain karena pelayanan, harga, kualitas, jumlah dan variasi produk 

dan pengaturan situasi-range (Smith dan Thanassoulis 2008, Nicholson dan Young  

2012). Pelayanan meliputi semua pengalaman yang dirasakan oleh konsumen setelah 

berbelanja, antara lain antrian dan pelayanan pada saat pembayaran, kebersihan dan 

ketertiban, karyawan yang siap membantu, kenyamanan parkir dan lokasi.  

Harga dan kualitas secara langsung dikendalikan oleh ritel moderen melalui 

negosiasi persyaratan terhadap pemasok. Pengaturan situasi juga dikendalikan oleh ritel 

moderen yang juga bertindak sebagai “penjaga gawang” rantai pasokan. Ritel moderen 

tidak memproduksikan produk apapun seperti produsen, namun membawa dan 

menciptakan situasi dimana pemasok memperoleh tempat penyimpanan produk pada 

kondisi yang ditentukan oleh ritel moderen dan konsumen memiliki kelemahan untuk 

menjangkau produsen serta konsumen dapat membeli produk berdasarkan apa yang 

dipilih oleh ritel moderen. Harga, pengaturan situasi dan inovasi pada saat ini 

dipertimbangkan secara lebih rinci oleh para pemangku kepentingan (Nicholson dan 

Young  2012). 

Pada perkembangan selanjutnya ritel moderen berperan sebagai pemilih dan 

menyampaikan keinginan konsumen kepada pemasok. keberadaan kekuatan beli dapat 

menentukan tingkat harga sepanjang rantai pasokan dari pabrikan sampai ke konsumen, 
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peningkatan kekuatan beli menyebabkan timbulnya kerenggangan hubungan antara 

pemasok-ritel moderen, perkembangan penjualan produk private label dapat dilihat 

sebagai strategi bersaing ritel moderen dengan dua tujuan utamanya, yaitu memperbaiki 

posisi bersaing dalam pembelian dan penjualan dan meningkatkan loyalitas konsumen. 

Di lain pihak tiga tujuan utama strategi bersaing pemasok adalah keuntungan, merek 

dan citra produk serta akses pasar (Portuguese Competition Authority-PCA 2010).  

Ritel moderen dengan sejumlah gerainya berhubungan dengan para pemasoknya di 

pasar domestik Indonesia, umumnya dilakukan pembinaan, perlindungan dan 

pengawasan oleh pemerintah pusat maupun daerah melalui kebijakan regulasi dan 

persaingan untuk mewujudkan sistem industri hubungan pemasok-ritel moderen (buyer-

seller relationships) lebih sehat dan efisien. Pemerintah juga berupaya 

mengharmonisasikan dan mengoptimalkan distribusi produk dan jasa agar berkembang 

wajar.  

Rantai pasokan berbagai jenis produk dan jasa dari pemasok ke ritel moderen antara 

lain, produk makanan kemasan, minuman kemasan dan perawatan diri. Distribusi 

produk dan jasa tersebut dilakukan melalui bangunan atau toko dengan fungsi usaha 

yang digunakan untuk menjual barang secara eceran yang berbentuk hipermarket, 

supermarket dan minimarket, diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 112 Tahun 2007 (Perpres 112/2007), tentang penataan dan pembinaan pasar 

tradisional, pasar moderen dan pusat perbelanjaan. Pada  tahun 2008 diterbitkan aturan 

pelaksanaan Perpres 112/2007 tersebut, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 (Permendag 53/2008) tentang pedoman 

penataan dan pembinaan pasar tradisional, pasar moderen dan pusat perbelanjaan, yang 

mengandung masalah penentuan lokasi, jam buka dan jarak lokasi gerai ritel moderen 

terhadap gerai lainnya dan juga peraturan yang mengatur secara lebih rinci lagi 

mengenai kemitraan, syarat-syarat perdagangan (trading terms). Selanjutnya dalam hal 

berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap kesejahteraan dan perlindungan 

konsumen diterapkan Undang-Undang-UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (UU/5/1999) dan UU Nomor 8 

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UU/8/1999), yang menjadi fokus pada 

penelitian ini. 

Liberalisasi melalui regulasi industri ritel di Indonesia tersebut di atas, 

menyebabkan peningkatan jumlah ritel moderen maupun pemasoknya sangat cepat dan 

mengakibatkan persaingan sangat ketat dan terjadi penyimpangan. Walaupun telah 

diantisipasi pemerintah, penyimpangan tersebut masih terjadi, diantaranya pelanggaran 

terhadap regulasi persaingan UU/5/1999. Ritel moderen Carrefour melakukan 

penguasaan dan konsentrasi pasar dan penyalahgunaan kekuatan beli terhadap 

pemasoknya, sehingga dinyatakan berperilaku anti persaingan. Perkara pertama pada 

tahun 2005, ritel moderen Carrefour memberlakukan hubungan usaha yang 

memberatkan pemasoknya dan kedua pada tahun 2009, ritel moderen Carrefour 

meningkatkan konsentrasi pasar dan mengeksploitasi surplus pemasoknya, sehingga 

menyebabkan dampak negatif terhadap persaingan (KPPU 2009). Kondisi tersebut 

sangat menarik untuk dilakukan penelitian sampai sejauh mana kebijakan regulasi, 

persaingan, kekuatan posisi tawar dan kekuatan beli tersebut pada saat ini 

mempengaruhi kemitraan atau hubungan usaha pemasok-ritel moderen dan kinerja 

pemasoknya.  
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Perumusan Masalah 

 

Pemerintah dalam upaya menciptakan harmonisasi hubungan pemasok dengan ritel 

moderen, antisipasi terhadap kekuatan beli dan peningkatan kinerja pemasok  mikro, 

kecil dan menengah menerbitkan Perpres 112/2007 dan Permendag 53/2008. Perpres 

112/2007 dalam permasalahan penelitian ini meliputi Bab 3 tentang pemasokan barang 

kepada toko moderen (pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11),  Bab 5 tentang  pembinaan 

dan pengawasan  (pasal 15, pasal 16) dan Bab 6 tentang sanksi (pasal 17). 

Permendag 53/2008 sebagai aturan pelaksanaan Perpres 112/2007 meliputi Bab 3 

tentang kemitraan usaha (pasal 5, pasal 6) dan trading terms (pasal 7, pasal 8),  Bab 8 

tentang pembinaan  (pasal 18,  pasal 19, pasal 20) dan Bab 11 tentang ketentuan lain-

lain (pasal 25 ayat 1 dan 2) yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha dilarang 

melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan penilaian serta 

penyelesaian pelanggaran dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

sebagai pelaksana amanah UU/5/1999. 

Berdasarkan hal tersebut  di atas, penelitian ini diarahkan pada identifikasi masalah, 

yaitu: (1) Mengapa faktor regulasi dan persaingan tidak memiliki peran signifikan 

dalam menciptakan harmonisasi hubungan pemasok-ritel moderen untuk peningkatan 

kinerja pemasok?; (2) Mengapa hubungan pemasok-ritel moderen berperilaku 

menyimpang dan tidak sehat?  

Perumusan masalah penelitian ini berkenaan dengan regulasi, persaingan, kekuatan 

beli, hubungan pemasok-ritel moderen dan kinerja pemasok. Dengan demikian, 

beberapa pertanyaan riset terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana regulasi berpengaruh terhadap persaingan dan hubungan pemasok-ritel 

moderen?, persaingan berpengaruh terhadap hubungan pemasok-ritel moderen?, 

kekuatan beli berpengaruh terhadap hubungan pemasok-ritel moderen?, hubungan 

pemasok-ritel moderen terhadap kinerja pemasok? 

2. Bagaimana model hubungan pemasok-ritel moderen dalam lingkup isi dan 

implementasi regulasi? 

3. Bagaimana memperbaiki regulasi untuk mengembangkan pemasok skala mikro 

dan kecil serta mensejahterakan konsumen? 

 

Tujuan Penelitian 

 

       Penelitian ini bertujuan, sebagai berikut : 

1. Menguji secara empiris pengaruh regulasi terhadap persaingan dan hubungan 

pemasok-ritel moderen, persaingan terhadap hubungan pemasok-ritel moderen, 

kekuatan beli terhadap hubungan pemasok-ritel moderen, hubungan pemasok-ritel 

moderen terhadap kinerja pemasok. 

2. Mengembangkan model hubungan pemasok-ritel moderen dalam lingkup isi dan 

implementasi regulasi. 

3. Merumuskan perbaikan regulasi Perpres 112/2007 dan Permendag 53/2008 serta 

amandemen penerapan kebijakan persaingan UU/5/1999. 
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Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini dapat diperinci menurut manfaat untuk ilmu 

pengetahuan, manfaat untuk penentu kebijakan, manfaat untuk praktisi dan manfaat 

untuk peneliti lain : 

1. Manfaat untuk ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

data dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidangnya sebagai sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), khususnya 

mengenai hubungan pemasok-ritel moderen dan manfaat keberadaan ritel 

moderen terhadap kinerja pemasoknya. 

2. Manfaat untuk penentu kebijakan. Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan 

masukan bagi Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah (Pemda) di 

seluruh Indonesia dalam merancang pengaturan hubungan pemasok-ritel moderen 

khususnya yang terkait dengan masalah kemitraan, trading terms dan pembinaan 

yang sangat menjadi perhatian pemasok domestik dan konsumen.  

3. Manfaat untuk praktisi. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan gambaran  

lebih praktis dan memberikan peluang lebih layak dari pengaruh regulasi, 

persaingan dan kekuatan beli terhadap hubungan pemasok-ritel moderen  serta 

dampak terhadap kinerja pemasoknya secara lebih komprehensif.  

4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk para 

peneliti lainnya yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai hubungan ritel 

moderen dengan pemasoknya, khususnya pemasok yang berada dalam sektor 

makanan kemasan, minuman kemasan dan produk perawatan diri serta dapat 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan cara menambah variabel lainnya yang 

tidak dibahas dalam penelitian ini. 

 

Kebaruan 

 

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Berdasarkan hasil 

penelusuran dan pencarian peneliti melalui berbagai sumber, belum ada penelitian 

sejenis yang mengintegrasikan faktor-faktor regulasi, persaingan dan kekuatan beli yang 

mempengaruhi hubungan pemasok-ritel moderen dan kinerja pemasok makanan 

kemasan, minuman kemasan dan produk perawatan diri di Indonesia. 

 

Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini pada dasarnya meliputi penelitian pengaruh regulasi, 

persaingan, dan kekuatan beli terhadap hubungan pemasok-ritel moderen dan kinerja 

pemasok di Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu cakupan kajian ini dibatasi sebagai 

berikut : 

1. Analisis kebijakan regulasi merujuk kepada Perpres 112/2007 yaitu, Bab 3, 

pemasokan barang kepada toko moderen (pasal 8, Pasal 9, pasal 10, pasal 11), 

Bab 5 pembinaan dan pengawasan (pasal 15, pasal 16), Bab 6, sanksi (pasal 17). 

Permendag 53/2008, dibatasi hanya menyangkut Bab 3 kemitraan usaha (pasal 5, 

pasal 6), trading terms (pasal 7, pasal 8) dan Bab 8 pembinaan (pasal 18, pasal 19, 

pasal 20). Pengawasan dan pelanggaran persaingan merujuk pada UU/5/1999 

tentang larangan paraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta 

UU/8/1999 tentang perlindungan konsumen. 
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2. Analisis pemasok dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang secara teratur 

memasok barang kepada ritel moderen dengan tujuan untuk dijual kembali 

melalui kerjasama usaha. Dalam penelitian ini dibatasi hanya pemasok makanan 

kemasan, minuman kemasan dan produk perawatan diri. 

3. Pengertian ritel moderen adalah toko moderen, sesuai dengan Perpres 112/2007 

dan Permendag  53/2008 dan dalam penelitian ini dibatasi meliputi ritel moderen 

supermarket dan hipermarket.  

4. Penelitian ini membatasi pemasok pada kelompok produk makanan kemasan, 

minuman kemasan dan produk perawatan diri yang diprioritaskan produksi 

domestik dan beroperasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. 

5. Rantai pemasok yang memasok ritel moderen dibatasi pada pemasok makanan 

kemasan, minuman kemasan dan produk perawatan diri yang langsung 

berhubungan dengan ritel moderen, yaitu produsen, grosir, distributor, agen, 

importir/eksportir, dan sebagainya.  

6. Perilaku pasar ritel moderen dibatasi pada intensitas, sifat hubungan atau jenis 

yang diinginkan ritel moderen dan standar serta persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh pemasok makanan kemasan, minuman kemasan dan produk perawatan diri. 

7. Komponen kinerja pemasok makanan kemasan, minuman kemasan dan produk 

perawatan diri yang berada dalam lingkup rantai pasokan ritel moderen di 

Indonesia mencakup keuangan dan non-keuangan. 
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