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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Beberapa dekade belakangan pusat perbelanjaan modern atau yang lebih 

familiar disebut sebagai mal berkembang pesat di kota-kota besar dunia tidak 

terkecuali negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Perkembangan tersebut dapat 

diamati seiring dengan gencarnya kota-kota besar di wilayah Asia Tenggara seperti 

Singapura, Bangkok, dan Kuala Lumpur yang melabeli diri sebagai kota wisata 

belanja. Sebagai contoh Orchard Road merupakan jalanan yang populer sebagai 

pusat belanja merek-merek internasional bagi wisatawan yang berkunjung ke 

Singapura. Lain halnya dengan Singapura, Bangkok terkenal sebagai kota wisata 

belanja yang lebih terjangkau dengan Chatuchak Market sebagai salah satu ikon 

tempat belanjanya. Namun untuk produk dari merek-merek internasional juga 

banyak ditemukan di pusat perbelanjaan modern di Bangkok diantaranya terdapat 

Siam Discovery yang beberapa tahun belakang terkenal dengan Museum Madam 

Tussauds, Siam Paragon, Terminal 21, dan masih banyak lain.  

 Indonesia sebagai salah satu negara di wilayah Asia Tenggara, meski belum 

melabeli diri sebagai tujuan wisata belanja namun pusat perbelanjaan di kota-kota 

besar di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang cukup masif dan tidak kalah 

menarik dan megah dibandingkan dengan pusat perbelanjaan yang ada di 

Singapura, Bangkok, maupun Kuala Lumpur. Sebagai contoh dalam official video 

Wonderful Indonesia mengenai Jakarta, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di 

Jakarta dijadikan sebagai latar untuk mempromosikan pengalaman berbelanja 

produk kerajinan tradisional maupun global brand dalam satu tempat di Jakarta.  

 

“There’s always something for anyone. Shopping experiences are equally colorful 

in Jakarta. We’re traditional craft blend perfectly with global brand. Mix and match.” 

(Wonderful Indonesia / Jakarta: Indonesia’s National and Business Capital, 2014). 

 

Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus barometer pusat pertumbuhan bisnis dan 

ekonomi Indonesia menjadi gerbang utama masuknya para investor dalam hal ini 
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adalah investor bisnis ritel maupun pengembang pusat perbelanjaan yang akan 

berekspansi ke pasar Indonesia. Oleh karena itu Jakarta menjadi basis 

perkembangan pusat perbelanjaan paling masif, khususnya pusat perbelanjaan 

untuk kalangan kelas menengah yang terlihat mewah.  

 

 

 

Gambar 1.1 Perseberan Pusat Perbelanjaan di Kota Surabaya 

(Sumber: Google Map, diakses 14 Maret 2017) 

 

Kota besar lainnya yang juga menjadi basis perkembangan pusat 

perbelanjaan adalah Surabaya. Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta 

menjadi basis utama tujuan investor untuk mengembangkan pusat perbelanjaan di 

wilayah Indonesia Timur. Surabaya setidaknya hingga saat ini telah memiliki 33 

pusat perbelanjaan yang tersebar merata diseluruh wilayah administratif Kota 

Surabaya, lihat gambar 1.1, sehingga dalam satu wilayah administratif setidaknya 

terdapat minimal empat pusat perbelanjaan. Sebagai contoh, masyarakat wilayah 

Surabaya Barat memiliki empat alternatif pilihan tempat belanja yang dapat 

dikunjungi yaitu, Pakuwon Trade Center, Supermall, Lenmarc, dan yang terbaru 

adalah Pakuwon Mall. Berdasarkan laporan Collier International 2016, jumlah 

pusat perbelanjaan modern di Surabaya masih akan terus bertambah hingga 2018 

mendatang dengan adanya proyek mal baru berjumlah sebelas. Apabila keseluruhan 

proyek tersebut terealisasi maka bangunan pusat perbelanjaan akan semakin 
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menambah kepadatan bangunan di Surabaya. Hal tersebut dapat dilihat dari jarak 

antara satu mal dengan yang lainnya saat ini tidak terlalu jauh. Jarak antara mal 

Pakuwon Group (Pakuwon Trade Center, Supermall, dan Pakuwon Mall) dengan 

Lenmarc kurang lebih hanya sekitar 500 meter. Contoh lain adalah mal City of 

Tommorow dan Royal di Surabaya Selatan hanya berjarak sekitar tujuh kilometer. 

Banyaknya pusat perbelanjaan di Surabaya membuka sebuah fenomena baru yang 

sedang terjadi, pusat perbelanjaan saat ini menjadi sebuah bangunan yang identik 

dengan kota. Kehadiran pusat perbelanjaan mampu memperkuat citra sebuah kota 

sehingga kemudian seringkali muncul anggapan di masyarakat bahwa sebuah 

wilayah belum bisa disebut sebagai sebuah kota apabila kota tersebut belum 

memiliki pusat perbelanjaan.  

Seoalah menjadi sebuah landmark dari sebuah kota, keberadaan bangunan 

pusat perbelanjaan mampu merepresentasikan praktik gaya hidup yang dianut oleh 

masyarakat yang cenderung konsumtif. Merujuk pada hal tersebut, masyarakat 

Surabaya sekaligus bagian dari masyarakat Indonesia memang memiliki 

kecenderungan konsumtif.  Surabaya sebagai kota metropolitan kedua terbesar di 

Indonesia dengan populasi penduduk tahun 2016 mencapai 3.016.653 jiwa 

(dispendukcapil.surabaya.co.id, 2016). Surabaya yang secara demografi tidak jauh 

berbeda dengan kota metropolitan lainnya merupakan tujuan utama bagi 

masyarakat pendatang untuk mencari pekerjaan. Masyarakat tersebut datang ke 

Surabaya awalnya untuk bekerja dan kemudian menetap hingga bertahun-tahun 

terutama mereka yang telah berhasil meniti karir dan berpenghasilan cukup tinggi. 

Mereka inilah yang pada tahun-tahun berikutnya merupakan cikal bakal 

terbentuknya masyarakat perkotaan atau belakangan populer dengan istilah 

masyarakat urban, istilah yang secara ‘sifat’ berkenaan dengan kota atau bersifat 

kekota-kotaan (kbbi.kemendikbud.go.id). Masayrakat urban inilah yang kemudian 

mempraktikan gaya hidup konsumtif, sehingga tidak mengherankan apabila mal 

berkembang pesat di kota-kota besar.  

Berdasarkan pengamatan, banyaknya jumlah pusat perbelanjaan dapat 

menunjukan bahwa rata-rata masayarakat di wilayah tersebut merupakan 

masyarakat kelas menengah yang memiliki pendapatan tinggi dengan daya beli 

yang cukup kuat. Dalam teori maupun praktiknya setiap pengembang pusat 
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perbelanjaan pasti akan mempertimbangkan banyak aspek sebelum mereka 

memutuskan untuk mendirikan sebuah mal di wilayah tertentu, salah satu aspek 

yang menjadi pertimbangan adalah aspek pasar yang didalamnya menjelaskan 

mengenai market share, market value, dan sebagainya. Berdasarkan riset Global 

Retail Development Index (GDRI) yang dilakukan oleh ATKearney, tumbuhnya 

masyarakat kelas menengah, kenaikan pengguna smartphone dan kebijakan 

Presiden Jokowi yang membuka 50 sektor, termasuk sektor ritel dan e-commerce 

membuat pasar Indonesia masih sangat menarik bagi investor asing. Permintaan 

masyarakat kelas menengah terhadap barang-barang diluar kebutuhan pokok 

seperti apparel, gadget, dan barang mewah lainnya, sangat mendukung 

keberlangsungan bisnis di sektor konsumsi, termasuk didalamnya adalah mal. 

Boston Consulting Group tahun 2015 yang dikutip dari Kompas.com (28 Januari 

2015), menyatakan bahwa 45 juta masyarakat kelas menengah Indonesia mampu 

membelanjakan uangnya diluar kebutuhan pokok. Hal tersebut semakin 

menguatkan fakta bahwa masyarakat kita memang cenderung sangat konsumtif.  

Menurut Juwaheer et al (2013) konsumsi telah menjadi sebuah gaya hidup 

dan pusat perbelanjaan atau mal dianggap sebagai piramida dari konsumsi. 

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Juwaheer, secara tersirat ditangkap 

bahwa mal menempati puncak konsumsi dimana masyarakat akan menghabiskan 

uangnya. Konsumsi atau belanja menjadi salah satu bagian dari sebuah gaya hidup 

tinggal diperkotaan yang kemudian pusat perbelanjaan seolah menjadi pusat gaya 

hidup (center of lifestyle) masyarakat urban dan sekaligus sarana untuk 

beraktualisasi diri. Meskipun di Surabaya telah berdiri banyak mal, namun euforia 

masyarakat terhadap mal seolah tidak berkesudahan. Masyarakat akan berbondong-

bondong mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan baru, sehingga tidak 

mengherankan apabila awal tahun lalu pada saat grand opening salah satu mal di 

wilayah Surabaya Timur mampu membuat jalanan disekitarnya macet hingga 

beberapa kilometer.  Pergi berkunjung ke mal baik mal dengan segmentasi low end 

maupun high end seolah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat untuk 

beraktualisasi diri. Meskipun pada akhirnya mereka hanya sekali berkunjung ke mal 

pada saat grand opening dan tidak akan berkunjung lagi kesana, setidaknya mereka 
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memiliki sebuah pengalaman untuk dapat diceritakan kepada komunitasnya bahwa 

mereka ‘pernah kesana’. 

Realita menarik lain yang dapat diamati dari gaya hidup masyarakat urban 

dan fenomena masifnya perkembangan mal adalah kebanyakan masyarakat urban 

menghabiskan waktunya untuk bekerja selama 40 jam dalam seminggu. Oleh 

karena itu ketika akhir pekan atau hari libur, banyak dari mereka akan 

memanfaatkan waktu luangnya untuk bersantai bersama keluarga maupun teman-

teman dan berkunjung ke mal merupakan salah satu alternatif pilihan tempat setelah 

rumah. Realita tersebut dapat dilihat dan dirasakan saat akhir pekan tiba, mencari 

tempat parkir di mal tiba-tiba menjadi sesuatu yang sulit dan cukup memakan 

banyak waktu. Belum lagi saat selesai belanja atau sekedar windows shopping 

biasanya pengunjung akan bersantai di foodcourt, tetapi mendapati meja dan kursi 

di foodcourt kosong menjadi sesuatu yang jarang. Potret lain dari sebuah mal 

sekarang adalah banyaknya anak-anak kecil berlalu-lalang. Mereka datang kesana 

bersama orangtua yang beberapa dari mereka juga terlihat mendorong kereta bayi 

dan membawa kantong belanja. Para manajemen mal juga mulai memandang dan 

memperlakukan anak-anak sebagai konsumen mereka saat ini (Deli-Gray et al., 

2014), tidak lagi melihat mereka sebagai konsumen di masa depan (McNeil, 1998; 

Deli-Gray et al., 2014).  

Dalam perkembangannya, mal memang sangat cocok bagi komunitas 

masyarakat ataupun keluarga urban karena menawarkan konsep belanja one-stop-

shopping yang mana memungkinkan pengunjung berbelanja segala kebutuhan 

dalam satu tempat atau pemberhentian. Berkat konsep one-stop-shopping, mal 

mampu memenuhi seluruh ragam kebutuhan dan keinginan setiap individu dalam 

keluarga maupun komunitas. Setidaknya hampir seluruh mal saat ini selain 

memiliki tenant anchor seperti department store, hypermarket atau supermarket, 

mal juga memiliki tenant food and beverage. Mal semakin menarik dengan adanya 

beragam tenant untuk entertainment & leisure area, tenant di area tersebut lebih 

kepada menawarkan hiburan sebagai produk utamanya seperti bioskop, virtual 

game, children playground, pusat kecantikan dan kebugaran. Hadirnya tenant 

tersebut membuat pusat perbelanjaan dapat menjadi tempat yang lebih ‘family-able’ 
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yang mana keluarga maupun komunitas dapat menghabiskan waktu bersama-sama 

meskipun mereka memiliki keinginan dan kebutuhan yang beragam.  

 Seiring dengan moderenitas yang sedang terjadi dan kebutuhan masyarakat 

urban ‘yang tidak ada habisnya’, pusat perbelanjaan di Surabaya kemudian 

dibangun untuk memungkinkan pengunjung menghabiskan waktunya untuk rehat 

sejenak dari rutinitas sehari-hari, menyegarkan kembali tubuh dan pikiran, atau 

peneliti mengistilahkan dengan istilah rekreasi. Kehadiran banyak tenant 

entertainment membuat pusat perbelanjaan saat ini tidak hanya menjadi tempat 

untuk belanja saja, tetapi masyarakat urban dapat melakukan banyak hal saat datang 

ke sebuah pusat perbelanjaan khususnya untuk menikmati waktu luang dan mencari 

hiburan. Mereka dapat melakukan perawatan tubuh dengan adanya pusat 

kecantikan dan kebugaran, rapat maupun ngobrol santai bersama teman kerja di 

restoran dan kafe, atau datang hanya untuk menonton film di bioskop. Juwaheer et 

al (2013) menyatakan bahwa pusat perbelanjaan saat ini bukan hanya sebagai pusat 

belanja juga terintegrasi dengan ruang sosial dengan yang sangat terstuktur untuk 

hiburan, interaksi dan jenis lainnya dari kesenangan konsumen (Juwaheer et al, 

2013). Pusat perbelanjaan menjadi sebuah titik kumpul bagi sesama pengunjung 

untuk bersosialisasi dan mencari sebuah tempat untuk berekreasi (Howard, 1993; 

Terblance, 1999; Chan et al., 2001; Ng, 2003; Martin dan Mason, 1987; Jansen-

Verbeke, 1987; Dholakia, 1999; Miller, 1998; Mintel, 2000; Myres and Lumbers, 

2008; Juwaheer et al., 2013).  

 Surabaya dan kota besar lainnya di Indonesia maupun di dunia sedang 

menghadapi pergeseran paradigma dari pusat perbelanjaan. Amerika Serikat 

sebagai kiblat dari seluruh desain pusat perbelanjaan modern di seluruh dunia juga 

telah menyadari pergeseran paradigma mengenai pusat perbelanjaan sejak beberapa 

tahun lalu. White (2009) dalam tulisannya mengenai “The Grounded Consumer: 

Changing the Paradigm of Shopping Center Entertainment” mengungkapkan 

bahwa peningkatan level pendidikan masyarakat Amerika mendorong keinginan 

untuk memperkaya pengalaman yang meningkatkan pengetahuan mereka. 

Masyarakat Amereka ingin bersenang-senang sekaligus belajar sesuatu dalam 

waktu bersamaan. Itulah yang mendorong pusat perbelanjaan di Amerika dan yang 

mungkin juga terjadi di negara lain seperti Indonesia, yakni pusat perbelanjaan telah 
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berubah menjadi “lifestyle center” yang menawarkan pengunjungnya sebuah 

pengalaman, diantaranya menghibur dan memperkaya (White, 2009).  

Dengan menyediakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan 

menghibur (Jones, 1999; Nisco dan Napolitano, 2006), layanan ekstra ini bertujuan 

untuk memberi nilai lebih bagi pelanggan (Berry, 1996; Kumar dan Karande, 2000; 

Napolitano et al., 2003; Nisco dan Napolitano, 2006). Mengubah belanja menjadi 

sebuah pengalaman menyenangkan dan dengan menyediakan sejumlah manfaat 

kepada pelanggan bisa jadi sebuah kunci sukses berkelanjutan bagi pusat pusat 

perbelanjaan, karena sebuah pengalaman mampu membentuk ingatan dalam bentuk 

persepsi di benak pelanggan. Persepsi pelanggan inilah yang penting untuk terus 

diperhatikan oleh pebisnis maupun manajemen pusat perbelanjaan karena menurut 

Kotler (2014) selain motivasi dalam psikologi pelanggan, persepsi mengambil andil 

untuk mempengaruhi perilaku pelanggan. 

Berangkat dari realita pesatnya perkembangan pusat perbelanjaan di 

Surabaya dan fenomena pergeseran paradigma pusat perbelanjaan yang terjadi di 

seluruh dunia, studi ini dilakukan untuk menangkap pergeseran paradigma pusat 

perbelanjaan khususnya sebagai tempat bagi masyrakat urban untuk bersantai dan 

mencari hiburan, atau dalam studi ini diistilahkan sebagai ruang rekreasi yang 

terjadi di Surabaya. Mengingat meskipun fenomena pergeseran persepsi 

masyarakat urban tentang pusat perbelanjaan ini telah dibahas oleh beberapa 

akademisi pemasaran di luar negeri tetapi perlu diingat bahwa karakteristik 

masyarakat urban luar dengan masyarakat Indonesia khususnya Surabaya bisa jadi 

sangat jauh berbeda, oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk benar-

benar mengungkap realita sesungguhnya yang terjadi di Surabaya.  

 

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan sebelumnya, fokus penelitian ini 

akan mengarah pada studi eksplorasi mengenai persepsi masyarakat urban secara 

praktik dalam mempersepsikan pusat perbelanjaan sebagai ruang rekreasi. Lebih 

fokus lagi, studi ini akan mengungkap realita yang sebenarnya terjadi pada 

masyarakat urban di Surabaya. Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar 
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setelah Jakarta, dirasa menjadi latar yang tepat sebagai awalan untuk mendalami 

studi ini.   

Oleh karena itu agar mampu menangkap, menjabarkan dan kemudian 

mendeskripsikan studi ini secara tepat kedalam bentuk tulisan ilmiah, maka 

dibentuklah sebuah rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana masyarakat urban Surabaya dalam praktiknya 

mempersepsikan sebuah pusat perbelanjaan sebagai ruang rekreasi?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sebagian besar para praktisi, maupun akademisi pemasaran dan pusat 

perbelanjaan mungkin telah sadar bahwa pusat perbelanjaan saat ini tengah 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bagi para praktisi khusunya pebisnis 

sekaligus manajemen pusat perbelanjaan, pesatnya perkembangan pusat 

perbelanjaan berarti membuat persaingan semakin kompetitif. Agar mereka mampu 

bertahan dalam kompetisi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memahami 

perilaku pelanggannya. Oleh karena itu, tujuan dari studi mengenai persepsi ini 

adalah memberikan gambaran riil sekaligus untuk mengetahui persepsi masyarakat 

urban mengenai pusat perbelanjaan khususnya sebagai ruang rekreasi saat ini.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Mengingat pusat perbelanjaan merupakan bagian dari hasil penerapan 

rumpun ilmu manajemen pemasaran, sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat bagi banyak pihak, yaitu:  

1. Civitas Akademik 

a. Terkhusus bagi para mahasiswa manajemen yang mengambil 

konsentrasi manajemen pemasaran, diharapkan hasil penelitian ini 

dapat membantu teman-teman mahasiswa secara teori maupun 

praktik untuk lebih memahami bahasan dan menambah wawasan 

seputar pusat perbelanjaan dan perilaku pelanggan. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat menambah bahan kajian mahasiswa yang 

akan melakukan penelitian serupa.  
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b. Bagi para dosen, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

dipertimbangkan sebagai tambahan untuk bahan pengajaran dan 

bahan diskusi di kelas.  

c. Bagi peneliti pemasaran, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menjadi salah satu bahan rujukan bagi mereka yang akan melakukan 

penelitian serupa.  

2. Praktisi 

a. Terkhusus bagi para pengembang pusat perbelanjaan, manajer 

pemasaran dan pemasar pusat perbelanjaan, diharapkan penelitian 

ini dapat menjadi bahan bacaan menarik sekaligus dapat 

dipertimbangkan sebagai referensi untuk merancang strategi 

pemasaran pusat perbelanjaan.  

b. Bagi para praktisi pemasaran diluar industri pusat perbelanjaan, 

diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan maupun 

bahan bacaan yang menarik.   
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