
A. Latar Belakang 

Fenomena munculnya Supermarket, Hypermarket dan pusat perkulakan d~ 

Indonesia menandai adanya perubahan pada perilaku belanja konsumen dari pasar 

tradisional ke pasar modem. Hal ini tidak lain disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya peningkatan pendapatan penduduk, peningkatan jumlah wanita karir, 

waktu untuk berbelanja semakin berkurang, dan pengaruh yang sangat kuat dari 

kebudayaan negara-negara barat (Rajaguguk, 1993) 

Selain faktor di atas, perubahan pola belanja konsumen di Indonesia juga 

didukung oleh beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh pasar modem. Harga 

pasti, suasana nyaman, lingkungan bersih, relatif aman dari tindakan kriminalitas, 

variasi barang lengkap, kualitas barang terjamin, dan pelayanan yang bak berupa 

kemudahan membayar melalui kartu kredit merupakan kelebihan yang ditawarkan 

dan karakteristik pasar modem yang menjadi pendorong konsumen untuk 

berbelanja. 

Tabel 1.1. Jumlah supermarket dan mini market yang tidak beroperasi lagi 

No. 

I .  
2. 
3. 
4. 
5 .  
6. 

Melihat kecendemgan pola belanja konsumen Indonesia seperti ini, 

,I 

menggambarkan potensi pasar untuk bisnis rite1 dengan konsep swalayan semakin 

Widayah 

Jakarta Pusat 
Jakarta Selatan 
Jakarta T i u r  
Jakarta Barat 
Jakarta Utara 

Botabek 
Total 

Departement Store 

9 
12 
10 
3 
6 
17 

57 
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meningkat, fenomena ini menjadikan menjamurnya pasar-pasar swalayan dengan 

konsep yang beragam di Indonesia. Walaupun demikian, semenjak krisis moneter 

tidak sedikit supermarket yang tutup karena dijarah, d~b*, dan tidak 

memperoleh laba karena imbas dari p e n m a n  daya beli masyarakat (Tabel 1.1). 

Pemain-pemain asing mulai masuk ke pasar Indonesia seperti Carrefour dan 

Continent sesuai Lo1 dengan IMF melalui konsep yang lebih lengkap, lebih luas, 

dan lebih murah serta menggunakan strategi menjual95% produk dalam negeti di 

samping mencoba untuk mengurangi menjual produk impor. Pemain lokal, 

seperti. Alfa minimart dan Indomaret mulai meluncurkan konsep mendekati 

konsumen melalui pendekatan geografis dengan mendirikan mini market yang 

lebih dekat ke lokasi tempat tinggal konsumen dan konsep waralaba. 

Tabel 1.2. Jumlah Outlets Hipermarket dan Supermarket di Indonesia, 2000 

PemiliW Pengelola I Nama Supermarket I Total Outlet 

Hypermarket: 
PT Contimas Utama Indonesia 
PT Karabha Unggul 
PT Goro Batara Sakti 
PT Alfa Retailindo 

Carrefour 
Makro 
Perkulakan 33 (Goro) 
Alfa Super Grosir 

Supermarket: 
PT Hero Supermarket 
PT Matahari Putra Prima 
PT Golden truly 
PT Metro Supermarket Realty 
PT Ramayana Lestari Sentosa 
PT Wiramaju Kharismajaya 
PT Gelael Supennarket 
PT Lion Superindo per Indo Supermarket 
PT Kage Dwijaya amon Supermarket 

Fenomena di atas menjadikan SUB-Mart sebagai sebuah mini market h a m  

melakukan ancang-ancang strategi yang komplit dan cerdas untuk bisa bersaing 

dalam pasar yang tern tumbuh dengan kondisi persaingan yang ketat. Perubahan 
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cukup penting untuk dicermati dalam bisnis pasar rite1 dewasa ini adalah 

menurunnya daya beli masyarakat sebagai imbas krisis moneter yang 

berkepanjangan. Oleh karena itu Bauran Strategi Rite1 (pemilihan produk, harga, 

promosi, dan lokasi) dan target pasar harus lebih fokus dan tepat sesuai dengan 

kondisi pasar. 

Pemain di segmen mini market cukup banyak, seperti Indomatet, alfa 

minimart, Circle-K, dan lain-lain dengan diferensiasi yang beragam mulai dari 

konsep 24 jam sampai dengan konsep HDS (Home Delivery Service), sehingga 

perlu memandang konsumen sebagai individu yang memiliki keinginan spesifik 

dalam berbelanja. Untuk itu analisa dan kajian mendalam harus dilakukan oleh 

SUB-Mart dalam rangka mengidentifikasi pembeli potensial sebelum mengambil 

tindakan strategis melalui survei karakteristik demografi, pencaran geografis, 

brand awareness, dan pengamatan terhadap perilaku belanja konsumen di SUB- 

Mart, serta pengukuran sikap konsumen terhadap mini market SUB-Mart. 

B. Rumusan Masalah 

Formulasi masalah yang perlu &pecahkan dalam melakukan identifikasi 

pembeli potensial adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perilaku belanja dan karakteristik konsumen di SUB-Mart ? 

2. Bagaimana penyebaran geografis konsumen SUB-Mart ? 

3. Bagaimana brand awareness konsumen terhadap mini market SUB-Mart ? 

4. Bagaimana sikap konsumen terhadap mini market SUB-Mart ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi karakteristik dan pola belanja konsumen di SUB-Mart. 

2. Identifikasi brand awareness konsumen terhadap mini market SUB-Mart. 

3. Identifikasi penyebaran geografis konsumen mini market SUB-Mart. 

4. Identifikasi sikap konsumen terhadap mini market SUB-Mart. 

5. Merekomendasikan strategi pernasaran SUB-MART dalam bersaing 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, bagi peneliti sendiri sebagai syarat 

untuk memperoleh gelar master di program pascasarjana MMA-IPB dan untuk 

perluasan wawasan ilmu pengetahuan, sedangkan bag  SUB-MART bermanfaat 

bagi evaluasi strategi pernasaran SUB-MART. 
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