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Fenomena munculnya Supermarket, Hypermarket dan pusat perkulakan di 
Indonesia menandai adanya perubahan pada perilaku belanja konsumen dari pasar 
tradisional ke pasar modem. Hal ini tidak lain disebabkan oleh beberapa faktor 
demografi dan psikografi yang sudah berubah seperti peningkatan pendapatan 
penduduk dan peningkatan jumlah wanita karir, sehingga potensi pasar untuk 
bisnis rite1 dengan konsep swalayan semakin menmgkat. Walaupun demikian, 
semenjak krisis moneter tidak sedikit supermarket yang tutup karena dijarah, 
dibakar, dan tidak memperoleh laba karena imbas dari penurunan daya beli 
masyarakat. Pemain-pemain asing mulai masuk ke pasar Indonesia seperti 
Carrefour dan Continent sementara itu pemain lokal, seperti Alfa minimart dan 
hdomaret mulai meluncurkan konsep mendekati konsumen melalui pendekatan 
geografis dan konsep waralaba. 

Hal ini menjadikan SUB-Mart sebagai sebuah mini market hams merumuskan 
strategi bersaing dalam pasar yang terus tumbuh dan kondisi persaingan yang 
ketat, oleh karena itu Bauran Strategi Ritel (pemilihan produk, harga, promosi, 
dan lokasi) dan target pasar hams lebih fokus dan tepat sesuai dengan kondisi 
pasar. Untuk itu perlu ada analisa dan kajian mendalam yang mengidentifikasi 
pembeli potensial dan dilanjutkan dengan mengambil tindakan strategis. 

Formulasi masalah adalah: bagaimana bentuk perilah belanja dan 
karakteristik konsumen di SUB-Mart?, bagaimana penyebaran geogafis 
konsumen SUB-Mart?, bagaimana brand awareness konsumen terhadap mini 
market SUB-Mart?, dan bagaimana sikap konsumen terhadap mini market SUB- 
Mart?. 

Tujuan penelitian ini adalah: identifikasi karakteristik dan pola belanja 
konsumen di SUB-Mart, i den t i fh i  brand awareness konsumen terhadap mini 
market SUB-Mart, identifikasi penyebaran geografis konsumen mini market 
SUB-Mart, identifikasi sikap konsumen terhadap mini market SUB-Mart, dan 
merekomendasikan strategi pemasaran SUB-Mart dalam bersaing. 

Penelitian dilakukan bulan Juli dan Agustus tahun 2001, di mini market SUB- 
Mart, Kecamatm Ciputat. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk riset pemasarm 
Descriptive dengan pendekatan studi kasus di mini market SUB-Mart. Metode 
pengambilan data secara stratified sampling, sedangkan ukuran conto yang 
diambil sebanyak 98 responden. Metode pengumpulan data primer dilakukan 
dengan menggunakan kuisioner sedangkan pengambilan data sekunder dilakukan 
secara obsemasi dan wawancara dengan pihak manajemen. Proses pengolahan 
data dilakukan dengan menggunakan Multiatribut Fishbein, perangkat lunak 
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SPSS for windows release 10.0.1, dan metode cross tabulation. Alat analisa 
hubungan antar variabel yang digunakan adalah Chi-square untuk data nominal. 

Secara garis besar karakteristik demografi konsumen mini market SUB-Mart 
berdasarkan hasil survei berpendidikan SLTA 38,8% dan S1 22,4%, berumur 26- 
30 tahun 33,7% dan 21-25 tahun 22,4%, berjenis kelamin wanita 69,4%, bekerja 
sebagai pegawai swasta 38,8% dan ibu rumah tangga 28,6%, besar pengeluaran 
per bulan kurang atau sama dengan Rp 1.000.000,- 65,3%, berfungsi sebagai istri 
dalam nunah tangga 40,8% dan anak 30,6%, tinggal di kontrakan atau kost 
46,9%, memiliki hobi membaca 38,8% dan musik 28,6%, aktifitas organisasi 
yang diikuti tidak ada 38,8% dan organisasi sosial 34,7%, dan sudah menikah 
63.3%. 

Ciri pola belanja konsumen mini market SUB-Mart memperlihatkan pola 
belanja dengan kekuensi belanja lebih dari empat kali dalam sebulan 51%, tidak 
memiliki pola kejadian belanja yang baku 81,6%, tidak memiliki pola jam belanja 
yang tetap 42,9%, tidak memiliki pola tujuan belanja tertentu 44,9%, memilih 
membeli produk sembako 77,6%, berbelanja sendiri tanpa menggunakan fasilitas 
pelayanan sistim antar ke rumah 81,6%, tidak menggunakan jenis transportasi 
apapun atau berjalan kaki 61,2%, menghabiskan waktu untuk berbelanja kurang 
atau sama dengan 10 menit 57,1%, besar pengeluaran dalam setiap transaksi 
belanja kurang dari Rp 50.000,- 63,3%. 

Responden sebagian besar berlokasi dekat dengan mini market SUB-Mart, 
77,6% lokasi tempat tinggal mereka berada pada radius h a n g  dari 600 meter dari 
mini market SUB-Mart, sedangkan sisanya 15,3 % berada pada radius antara 600 
meter dan 1,2 kilometer dan 7,1% lebih dari 1,2 kilometer. Radius kurang dari 600 
meter ini memberikan gambaran mengenai radius trading area untuk wilayah 
primer sedangkan radius 600 meter sampai 1,2 kilometer merupakan radius 
trading area untuk daerah sekunder. 

Hasil survei memperlihatkan sebanyak 51% responden yang berbelanja di  
SUB-Mart memiliki kepedulian merek yang tinggi terhadap merek mini market 
SUB-Mart, sebanyak 57,1% responden memilih mini market SUB-Mart sebagai 
mini market yang paling sering dikunjungi oleh responden apabila mereka 
memerlukan sesuatu, mini market SUB-Mart juga dipilih oleh 49% responden 
sebagai mini market yang paling disukai untuk memenuhi kebutuhan rumah 
tangga mereka. 

Puncak pikiran hanya dapat mempengatuhi sikap menyukai pada mini market 
tertentu tetapi belum tentu mampu mempengaruhi perilaku pembelian. Terdapat 
sebanyak 18,6% responden yang sudah memiliki puncak pikiran mini market 
SUB-Mart tetapi belum menjadikan SUB-Mart sebagai tempat belanja yang 
paling sering dikunjungi dan 18,5% responden yang belum memiliki puncak 
pikiran mini market SUB-Mart dan tidak menjadikan SUB-Mart sebagai tempat 
belanja yang paling sering dikunjungi. 
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Atribut yang sudah dimiliki oleh mini market SUB-Mart dari atribut yang 
dianggap penting bagi responden, adalah: personellpegawai toko yang ramah dan 
bersahabat, harga barang murah, dan lokasi toko dekat tempat tinggal. Menurut 
responden belum diketahui, belum tentu, dan r a p - r a p  atribut penting lainnya 
dimiliki oleh SUB-Mart adalah: produk yang dijual lengkap, ukuran dan luas toko 
yang memadai, dan parkir kendaraan memadai, sedangkan atribut yang dimiliki 
oleh SUB-Mart tetapi ditanggapi biasa saja atau netral oleh responden adalah: 
atribut pelayanan antar barang ke rumah dan atribut warna cat dan model toko 
yang menarik. 

Secara geografis target pasar yang potensial adalah segmen konsumen yang 
berada pada radius trading area primer dan sekunder (kurang dari 1,2 km) sebagai 
target konsumen utama, sedangkan di luar radius trading area primer dan 
sekunder dijadikan sebagai konsumen yang potensial untuk sistim layanan 'antar 
barang ke rumah' (home delivery service). Target pasar berdasarkan demografi 
adalah konsumen kelas sosial antara menengah dan bawah, sedangkan target pasar 
berdasarkan perilaku belanja adalah segmen konsumen yang berbelanja karena 
alasan pemenuhan kebutuhan 'sesuai kebutuhan pada saat tertentu'. Pelayanan 
yang memuaskan dan produk lengkap tetapi dibayar dengan harga murah untuk 
konsumen yang membutuhkan produk 'sesuai kebutuhan pada saat itu' merupakan 
rekomendasi positioning untuk SUB-Mart. 

Kegiatan promosi yang dapat dilakukan adalah: (1) Strategi iklan dalam bentuk 
spanduk dan direct mail, (2) strategi iklan berupa papan informasi, (3) strategi 
melampirkan informasi yang disenangi oleh konsumen didalam direct mail, (4) 
promosi penjualan berupa bonus, kupon, in-store display, dan pemberian sampel 
dilakukan secara kerja sama dengan perusahan pembuat produk, (5) strategipublic 
service promotion untuk membangun kepedulian merek pada konsumen, (6) 
strategi personal selling kepada konsumen terbatas, 

Kebijakan harga yang dapat dilakukan adalah: (1) kebijakan odd pricing, (2) 
kebijakan bundle pricing, (3) kebijakan leader pricing, (4) kebijakan private 
brandpricing. 

Kebijakan lokasi adalah sebagai berikut: (1) strategi pelayanan sistim antar ke 
rumah untuk segmen konsumen yang berada di luar trading area dan trading area 
sekunder, (2) strategi layout disesuaikan dengan target konsumen yang hanya 
menggunakan waktu cukup singkat (kurang dari 10 menit) dalam berbelanja dan 
menciptakan keinginan membeli terhadap produk lainnya, d~gunakan tipe 
gabungan loop dan grid. 

Kebijakan produk sebagai berikut: (1) fokus kepada kategori produk sembako 
dan kategori produk-produk yang sudah disadari dibutuhkan secara rutin dan 
banyak ditninati oleh konsumen pada kelas sosial antara menengah dan bawah 
untuk kategori makanan, minuman, dan keperluan rutin rumah tangga lainnya, (2) 
price line yang ditawarkan berada pada level harga dan kualitas menengah supaya 
dapat dijangkau dan masih dipercaya memiliki kualitas yang cukup baik oleh 
konsumen target, (3) pemilihan produk berdasarkan merek yang sudah dikenal 
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akrab oleh konsumen kelas sosial antara menengah dan bawah, (4 )  variasi produk 
lengkap untuk merek tertentu dari segi ukuran volume, sedangkan jenis 
diversifikasi produk lainnya seperti berdasarkan target konsumen, hams populer 
di kalangan konsumen kelas sosial antara menengah dan bawah, (5) aspek timing 
pengenalan barang menyebabkan pilihan produk yang dijual di SUB-Mart 
sebaiknya menjual produk-produk tertentu yang disesuaikan dengan kejadian- 
kejadian tertentu. 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: (1) hasil survei dapat di 
analisa untuk model outlet mini market SUB-Mart yang lain, (2) target konsumen 
yang utama berada dalam radius primer dan sekunder, sedangkan konsumen yang 
berada di luar lokasi trading area menjadi target pelayanan sistim antar barang ke 
rumah, (3)  karakteristik demografis konsumen SUB-Mart berada pada level kelas 
sosial menengah dan bawah, (4 )  karakteristik perilaku belanja konsumen SUB- 
Mart berbelanja karena alasan 'sesuai kebutuhan pada saat tertentu', (5) 
kepedulian merek konsumen mini market SUB-Mart terhadap merek SUB-Mart 
sudah mencapai tingkatan puncak pikiran (top of mind), (6)  top of mind dari 
konsumen SUB-Mart mempengaruhi sikap mereka dalam memilih mini market 
yang mereka sukai dan sikap menyukai mini market tertentu mempengaruhi 
pilihan mini market yang paling sering dikunjungi, tetapi top of mind tidak dapat 
mempengaruhi pilihan mini market yang paling sering dikunjungi, (7) ada 18,6% 
responden yang sudah memiliki puncak pikiran SUB-Mart tetapi tidak memilih 
SUB-Mart sebagai tempat yang paling sering dikunjungi dan 18,5% responden 
yang tidak memiliki puncak pikiran SUB-Mart dan tidak memilih SUB-Mart 
sebagai tempat yang paling sering dikunjungi, (8) ada beberapa atribut menurut 
konsumen yang sudah dimiliki oleh mini market SUB-Mart yang dianggap 
penting, dan atribut penting lainnya yang belum dimiliki oleh SUB-Mart, yaitu: 
produk yang dijual lengkap, ukuran dan luas toko yang memadai, clan parkir 
kendaraan memadai. 

Saran-saran yang dapat &berikan berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan 
adalah sebagai berikut: (1) sebaiknya pihak manajemen SUB-Mart memiliki 
informasi tentang permintaan dan target pasar akan produk tertentu, (2) untuk 
menjadikan home delivery services menjadi keunggulan kompetitif mini market 
SUB-Mart, maka sebaiknya ada optimalisasi sistim pemesanan, sistim 
pengantaran produk, sistim teknologi informasi persediaan produk dan sistim 
transportasi yang baik, (3)  lokasi p a r k  mini market SUB-Mart yang lain 
sebaiknya lebih luas dari lokasi p a r k  yang ada sekarang untuk menjaring 
konsumen yang menggunakan kendraan bermotor dalam berbelanja, clan (4) 
Direkomendasikan untuk membuka gerai baru di lokasi perumahan Reni Jaya, 
Desa Pondok Benda Kecamatan Pamulang berdasarkan perhitungan matematis 
hukum huff dan faktor kesamaan demografi. 

Katakunci: Mini market, SUB-Mart, Manajemen Pemasaran, Strategi 
Pemasaran, Multiatribut Fisbein, Analisa Chi-Square, Survei, 
Primer, Geografi Konsumen, Demografi Konsumen, Perilaku 
Konsumen, Sikap, Top of mind, Mini Market SUB-Mart, 
Konsumen SUB-Mart. 
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