
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Teknologi dan inovasi kemasan berkembang pesat. Inovasi kemasan yang 

ditawarkan dari kemasan kecil (sachet) sampai dengan kemasan besar (refill dan 

botol). Saat ini, penjualan pelembut dan pewangi pakaian sachet (88%) lebih 

besar dibandingkan kemasan besar (12%). Pada Tabel 1, data distribusi numerik 

pelembut dan pewangi pakaian kemasan besar hanya 21%. Besarnya penjualan 

kemasan kecil mengakibatkan banyak ditemukan limbah kemasan kecil dimana-

mana sehingga berdampak buruk terhadap lingkungan. Oleh karena itu 

perusahaan ikut peduli terhadap usaha untuk mencegah pencemaran lingkungan 

melalui peningkatkan penjualan produk kemasan besar. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS 2013) rata rata Pertumbuhan 

produk domestik bruto (PDB) Indonesia dari tahun 2010 – 2013 adalah 5.8%. 

Pertumbuhan PDB didominasi oleh kelas ekonomi menengah, yang dari sisi 

psikologis dapat diartikan bahwa semakin banyak orang kalangan ekonomi 

menengah yang membutuhkan eksistensi kenaikan kelas sebagai kalangan mapan. 

Salah satu indikasi peningkatan kelas sosial ekonomi adalah adanya peningkatan 

konsumsi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Beberapa tahun terakhir, 

konsumen tidak hanya menggunakan deterjen untuk mencuci baju tetapi juga 

menggunakan pelembut dan pewangi pakaian. 

Ketika perusahaan ingin menjual produk ke konsumen, perusahaan harus 

menjual pertama sekali ke pemasok lalu ke ritel (Davies 1990). Ritel menjadi 

pintu masuk bagi konsumen (Kothari dan Krishman 2009). Jika ritel tidak 

menerima produk dan menjualnya, bisa dipastikan tidak mungkin perusahaan 

dapat memasarkannya dengan baik. Sebelum diterima oleh ritel, industri pelembut 

dan pewangi pakaian kemasan besar menyalurkan produk nya melalui beberapa 

channel salah satunya distributor. Menurut Amir (2004) distributor atau pemasok 

merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dan memegang peran kunci 

dalam meraih kesuksesan. 

Tabel 1 Distribusi numerik produk makanan dan home care kemasan besar 

  periode juni 2014 area jakarta selatan 

Brand Distribusi Horizontal 

Bango 36% 

Sariwangi 23% 

Royco 17% 

Sunlight 43% 

Rinso 16% 

Molto 21% 

Wipol 65% 

Superpell 45% 

Vixal 61% 

  Sumber : PT. Unilever Indonesia, Area Jakarta 2014 

Distributor memiliki kemampuan untuk mendistribusikan produk secara 

langsung ke seluruh ritel di wilayah tertentu dengan menggunakan jasa tenaga 
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penjual. Tenaga penjual memiliki kesempatan bertatap muka dan menawarkan 

produk bahkan mempengaruhi ritel  agar  membeli produk secara rutin. Banyak 

manfaat yang diperoleh ritel jika membeli langsung dari tenaga penjual seperti 

pilihan barang yang lebih lengkap, harga yang kompetitif, kesempatan untuk 

mengembalikan produk rusak, toleransi jangka waktu pembayaran dan insentif 

pemajangan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan ritel untuk membeli produk 

dari distributor. Bila distributor memberikan pelayanan yang baik maka ritel akan 

membeli dari distributor. Kepercayaan dalam hubungan bisnis dinilai penting 

seperti integriti, kredibilitas, dan reputasi seseorang. Ketika kepercayaan berhasil 

dibangun maka pembelian dari pemasok lain akan bisa dikurangi (Morgan dan 

Hunt 1994). Ritel akan bersedia membeli produk yang ditawarkan oleh tenaga 

penjual baik produk baru atau produk existing. Oleh karena itu pentingnya 

meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga hubungan baik antara  distributor 

dengan pelanggan sehingga tercipta pengalaman belanja ritel terhadap distributor. 

Pengalaman belanja dapat mempengaruhi keputuan  pembelian dari distributor 

(Fioroto 1990). 

Teori keputusan pembelian ritel diperkenalkan oleh Sheth (1981) yakni 

kriteria pemilihan barang dagangan (merchandise requirement) dan penilaian 

terhadap pelayanan distributor. Menurut Sheth (1981) kriteria pemilihan barang 

dagangan dipengaruhi oleh faktor fungsi organisasi ritel tersebut yakni faktor 

internal ritel dan faktor eksternal ritel. Faktor internal ritel dipengaruhi oleh 

keterbatasan ruang di ritel, tipe ritel, lokasi dan management menthality. Indikator 

yang digunakan pada variabel faktor internal ritel adalah lokasi ritel, ketersediaan 

ruang pemajangan, sedangkan indikator tipe ritel tidak digunakan karena 

responden yang dipilih seragam yakni pengecer dan grocery store. Ritel harus 

memilih produk yang akan dibeli dan dijual karena terbatasnya ruang di ritel 

sehingga ritel bisa memaksimalkan keuntungan. Ettensen dan Wagner (1986) 

berpendapat bahwa keputusan pembelian ritel dipengaruhi oleh keuntungan, biaya 

dan modal usaha yang dimiliki ritel. Salah satu komponen biaya terbesar yang 

dimiliki oleh ritel adalah besarnya biaya sewa ritel di Jakarta. Menurut data 

Aprindo (2013), biaya sewa ritel di Jakarta pada tahun 2013 senilai Rp 600.000 

per m2 setiap bulannya (Lampiran 3). Opher dan Odeb (2011) mengatakan bahwa 

ketersediaan ruang dan inventori level yang ideal di ritel berpengaruh terhadap 

keputusan ritel dalam melakukan pembelian. Sedangkan Moncer et al. (2006) 

mengatakan ritel memiliki kriteria pemilihan kategori, jumlah produk yang dijual 

dan dipajang di rak pajang agar memperoleh keuntungan yang maksimum. Oleh 

karena itu indikator inventori level, keuntungan dan modal dagang digunakan 

sebagai indikator tambahan dalam penelitian. 

 Faktor eksternal ritel dipengaruhi oleh jenis produk yang dijual, product 

positioning, kendala regulasi dari pemerintah atau perusahaan, dan buying 

association. Kios dan minimarket berlokasi di pinggir jalan sehingga tidak 

terpengaruh oleh regulasi pemerintah. Keputusan ritel dalam membeli adalah 

perseorangan. Oleh karena itu indikator regulasi pemerintah dan buying 

association tidak digunakan dalam penelitian. Menurut Amir (2004) Perusahaan-

perusahaan besar pada umumnya membuat analisis secara terperinci tentang 

lingkungan eksternal perusahaannya. Lingkungan itu dapat berupa lingkungan 

sosial, ekonomi, politik maupun teknologi. Bagi pemasar, pengelola ritel, tentu 

saja menganggap analisis lingkungan eksternal itu penting. Kedalaman dan 
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rincinya analisis lingkungan eksternal yang dilakukan tergantung dari skala dan 

size business ritel tersebut. Aspek-aspek faktor eksternal tersebut seperti tren 

belanja konsumen, perekonomian, kebijakan pemerintah, teknologi, tren industri 

dan persaingan. Aspek faktor kebijakan pemerintah, teknologi, perekonomian dan 

tipe ritel tidak digunakan sebagai indikator peneilitian karena responden yang 

dipilih seragam yakni ritel yang berlokasi di pinggir jalan. 

Rumusan Masalah 

Keputusan ritel membeli pelembut dan pewangi kemasan besar 

dipengaruhi oleh faktor internal ritel, faktor eksternal ritel, pengalaman belanja 

dan pelayanan distributor. Setiap ritel memiliki pertimbangan yang  berbeda 

dalam mengambil keputusan untuk membeli pelembut dan pewangi pakaian 

kemasan besar. Berdasarkan alasan di atas maka rumusan masalah dapat 

dirumuskan melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah faktor internal ritel, faktor eksternal rite, pengalaman belanja 

danpelayanan distributor berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

pelembut dan pewangi pakaian kemasan besar? 

2. Apakah faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian 

pelembut dan pewangi pakain kemasan besar? 

3. Bagaiamanakah implikasi manajerial distributor agar pelembut dan pewangi 

pakaian kemasan besar dibeli oleh pelanggan distributor. 

Tujuan Penelitian 

 Fokus dari penelitian ini adalah untuk memahami hubungan antara faktor 

internal ritel, faktor eksternal ritel pengalaman belanja dan pelayanan distributor 

terhadap keputusan pembelian pelembut dan pewangi pakaian kemasan besar. 

Tujuan dari penelitian adalah  

1. Mengangalisis pengaruh faktor internal ritel, faktor eksternal ritel, 

pengalaman belanja dan pelayanan distributor terhadap keputusan pembelian 

pelembut dan pewangi pakaian kemasan besar. 

2. Menganalisis faktor yang paling dominan yang mempengaruhi ritel dalam 

membeli pelembut dan pewangi pakaian kemasan besar. 

3. Mengetahui rekomendasi yang akan diberikan kepada manajemen distributor 

agar pelembut dan pewangi pakaian dibeli oleh pelanggan distributor. 

Manfaat Penelitian 

 Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada 

penulis maupun bagi manajemen distributor. Adapun manfaat yang diharapkan 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

 yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan produk baru dan strategi 

 distribusi produk baru. 
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2. Bagi distributor penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

 distributor tentang pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan. 

3. Bagi dunia pendidikan diharapkan penelitian ini menjadi referensi untuk 

 penelitian selanjutnya dan memberikan masukan tentang ritel yang ikut ambil 

 bagian dalam menjaga lingkungan. 

Ruang Lingkup Penelitian 

 Agar pembahasan masalah dalam penelitian lebih fokus maka perlu 

dilakukan pembatasan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup dan 

pembahasan dalam penelitian meliputi : 

1. Populasi dalam penelitian ini adalah ritel tipe minimarket dan kios yang 

merupakan pelanggan  distributor yang berada di Jakarta Selatan. 

2. Pelanggan yang dipilih adalah ritel yang pernah belanja dari distributor 

selama tiga bulan terakhir, minimum pembelian satu kali dalam satu bulan,  

3. Konsumen yang belanja di ritel adalah konsumen akhir.  

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 Ritel merupakan salah satu rantai saluran distribusi yang memegang peranan 

penting dalam penyediaan barang dan jasa kepada konsumen akhir. Kotler dan 

Keller (2009) mendefinisikan ritel sebagai kegiatan yang melibatkan penjualan 

barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan 

pribadi dan bukan bisnis. 
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Gambar  1 Model perilaku pembelian ritel Sheth 1981 
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