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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman, bisnis ritel mengalami perkembangan yang cukup 

pesat, khususnya di Indonesia. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya bisnis ritel 

tradisional yang melakukan pembenahan diri menjadi bisnis ritel modern, maupun 

bisnis ritel modern yang baru lahir. Ritel merupakan keseluruhan aktivitas bisnis yang 

terkait dengan penjualan dan pemberian layanan kepada konsumen untuk penggunaan 

yang sifatnya individu sebagai pribadi dan keluarga (Utami, 2010). 

Perkembangan bisnis ritel disebabkan oleh semakin banyaknya konsumen 

yang ingin berbelanja dengan mudah dan nyaman (Arvinia dkk., 2013.) Ritel 

merupakan mata rantai yang penting dalam proses distribusi barang dan merupakan 

mata rantai terakhir dalam suatu proses distribusi. Melalui ritel, suatu produk dapat 

bertemu langsung dengan penggunanya. Industri ritel di sini definisikan sebagai 

industri yang menjual produk dan jasa pelayanan yang telah diberi nilai tambah untuk 

memenuhi kebutuhan pribadi , keluarga, kelompok, atau pemakai akhir. Produk yang 

dijual kebanyakan adalah pemenuhan dari kebutuhan rumah tangga termasuk 

sembilan bahan pokok. (Soliha, 2008) 

Bisnis ritel di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yakni 

ritel tradisional dan ritel modern (Pandin, 2009). Ritel modern pada dasarnya 

merupakan pengembangan dari ritel tradisional. Fenomena tersebut dikarenakan oleh 

gaya hidup masyarakat yang semaking berkembang. Mereka ingin berbelanja di 

tempat yang lebih nyaman, mudah dan aman.  

Masyarakat perkotaan kini dimanjakan oleh kehadiran berbagai pusat 

perbelanjaan. Bahkan lokasinya kadang-kadang di satu kawasan. Misal di Surabaya, 

terdapat Lenmarc Mall yang berdekatan dengan Pakuwon Mall, ataupun PTC. 

Kondisi ini sangat menguntungkan karena msayarakat tinggal memilih gerai mana 

yang akan dimasukinya. (Soliha, 2008) 
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Dewasa ini, makin banyak konsumen yang tergiur untuk mencoba bahkan 

beralih berbelanja ke ritel modern. Alasannya, ritel modern menawarkan kenyamanan 

berbelanja yang tidak didapatkan konsumen diritel tradisional, misalnya kebersihan 

dan beragam promosi yang ditawarkan. Tampilan dan pengelolaan ritel modern juga 

lebih terstruktur. Produk yang dijual lebih lengkap dan tertara rapi. (Adv, 2018) 

Kehadiran industri ritel modern pada dasarnya memanfaatkan pola belanja 

masyarakat terutama kelas menengah ke atas yang tidak mau berdesak-desakan di 

dalam pasar tradisional yang biasanya becek atau tidak tertata rapi. Walaupun 

kehadiran ritel modern ini disoroti dapat mematikan pasar tradisional karena 

mempunyai keunggulan pada banyak faktor, perkembangannya sendiri dapat 

dikatakan tidak terbendung. (Soliha, 2008) 

Pelanggan yang merasa nyaman dengan suasana di dalam toko akan 

memungkinkan meningkatnya pembelian secara impulsif (Yistiani dkk., 2012). Sulek 

dan Hensley (2004) menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh penting terhadap 

keseluruhan pengalaman yang didapatkan dari lokasi yang bersangkutan adalah 

suasana toko. Suasana toko tersebut dibagi menjadi dua, yaitu in- store atmosphere 

dan out- store atmosphere (Levy, 2004). In- store atmosphere yang dimaksud 

meliputi internal layout, suara, bau, tekstur, dan desain interior. Out-store atmosphere 

yang dimaksud meliputi external layout, tekstur, dan desain eksterior (Kurniawan dan 

Yohanes, 2013). Penataan suasana di dalam toko dapat menimbulkan beberapa 

manfaat seperti membantu mengarahkan perhatian konsumen (dalam hal ini erat 

kaitannya dengan memperbesar ketertarikan mereka), menggerakkan reaksi dan 

emosi konsumen, dan memerhatikan konsumen seperti apa yang disasar agar bisa 

menentukan positioning sebuah toko (Santosa, 2014). 

Untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen, 

tentu saja perusahaan harus mampu menciptakan program pemasaran yang kiranya 

dianggap tepat bagi perusahaan serta bagaimana strategi yang diterapkan di 

perusahaan tersebut agar nantinya dapat meningkatkan volume penjualan. Salah satu 

cara untuk meningkatkan volume penjualan adalah dengan melakukan promosi. 

Promosi dapat dilakukan melalui berbagai macam jenis media baik di luar toko (out 
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of-store promotion) ataupun promosi yang dilakukan di dalam toko (in-store 

promotion) (Samiono, 2015). 

Belakangan ini strategi in-store promotion banyak dilakukan oleh para peritel 

maupun perusahaan manufaktur. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya 

iklan-iklan yang dibuat melalui display toko baik berupa iklan banner, point of 

purchase, poster yang ditempelkan pada rak di dalam toko, iklan yang ditempelkan 

pada keranjang belanja, bahkan tayangan iklan melalui video di dalam toko 

(Samiono, 2015). 

Carrefour hadir menjadi sahabat berbelanja keluarga di Indonesia sejak 1998. 

Dalam website Transmart resmi, sejak 2012, Carrefour di Indonesia sudah dimiliki 

100% sahamnya oleh CT Corp. Seiring dengan pergantian pemegang saham tersebut, 

nama perusahaan berubah menjadi PT. Trans Retail Indonesia dari sebelumnya PT. 

Carrefour Indonesia, sehingga Brand Carrefour menjadi berubah menjadi Transmart. 

Dengan konsep yang lebih premium dan lifestyle dimana konsep tersebut digabung 

dengan area entertain yaitu arena bermain keluarga kid city-“Mini Trans Studio. 

Perbedaan Transmart dengan retail lainnya selain sebagai one-stop-shopping 

ialah, Transmart menyediakan bioskop dan area untuk anak-anak. Area tersebut 

dinamakan Kid City. Kid City merupakan area bermain yang tidak hanya ditujukan 

untuk anak-anak. Namun, seluruh anggota keluarga pun bisa menikmatinya. 

Sehingga, selain sebagai one-stop-shopping, Transmart juga dapat dijadikan sebagai 

arena rekreasi keluarga. 

Transmart menciptakan rangsangan bahwa konsumen belanja di hypermarket 

akan tetapi tidak seperti berada pada hypermarket pada umumnya, melainkan seperti 

di department store. Maka, hal tersebut tergolong baru bagi masyarakat. Misal, pada 

area Fashion & Beauty, terdapat merek-merek yang berkualitas lengkap dengan 

kamar pasnya. Begitu pula, dibagian kosmetik, ditempat tersebut dipenuhi dengan 

merek-merek kosmetik berkualitas dan terkenal dan tempatnya dibuat menjadi lebih 

terang. Layaknya hypermarket yang lainnya, di dalam Transmart terdapat area khusus 

Fashion & Beauty (pakaian dan kosmetik), Food & Beverages (makanan dan 
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minuman), Buah dan Sayur Fresh Setiap Saat (groseri dan makanan segar), dan Kid 

City (arena bermain), serta cinema XXI. 

Promosi yang dilakukan di dalam Transmart pun bermacam-macam. Misal, 

mulai dari memasang tanda diskon yang besar yang terlihat dari luar pintu masuk, 

garansi termurah, kegiatan promo akhir pekan, promo department store, promo 

elektronik, pembelian voucher belanja, pemberian katalog di kasir, even-even yang 

menarik seperti fashion show, ataupun pembayaran dengan salah satu kredit tertentu 

untuk mendapatkan diskon dan masih banyak lagi yang lainnya.  

Saat ini, di kota Surabaya terdapat dua Transmart, yakni di Surabaya Barat 

dan Surabaya Timur. Pada umumnya, Transmart memiliki bangunan yang berdiri 

sendiri. Akan tetapi, terdapat sebuah fenomena bahwa Transmart hadir di dalam salah 

satu mall di kota Surabaya, yakni Lenmarc Mall. Peneliti telah melakukan observasi 

di kedua Transmart tersebut, yakni pada tanggal 17-18 April di Transmart Timur dan 

25-28 April di Transmart Barat. Sehingga, peneliti melihat bahwa pengunjung di 

Transmart Lenmarc Mall pengunjungnya relatif lebih sedikit daripada pengunjung 

Transmart Rungkut (Surabaya Barat). Hal tersebut menimbulkan pertanyaan , bahwa 

bagaimana Transmart bisa membuat para pengunjung untuk melakukan impulse 

buying. 

Menurut observasi peneliti, pengunjung Transmart biasanya telah memiliki 

tujuan untuk datang ke Lenmarc Mall. Misal, menonton film di XXI yang memang 

lebih murah daripada di mall lain. Sehingga, muncul faktor-faktor yakni store 

atmosphere dan in-store promotion yang keduanya telah dilakukan di seluruh 

Transmart. Akan tetapi, dengan pengunjung yang relatif sedikit di Transmart 

Lenmarc Mall, akankah berpengaruh kedua faktor tersebut di dalamnya. 

            Menurut (Samiono, 2015), menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat 

antara in-store promotion dengan perilaku impulse buying pada konsumen dan 

menurut Gumilang (2016), suasana toko berpengaruh langsung terhadap impulse 

buying. Dari hal tersebut, menarik untuk diteliti bahwa dengan pengunjung yang 

relatif sedikit, apakah in-store atmosphere dan in-store promotion yang telah 

diterapkan di dalam Transmart Lenmarc Mall dapat memberi pengaruh terhadap 
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perilaku impulse buying atau tidak. Sehingga, masih berlakukah teori yang selama ini 

telah ada. Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas, maka Transmart menjadi 

objek penelitian yang cocok dalam penelitian ini. Judul penelitian ini adalah “ 

Pengaruh Store Atmosphere dan In-store Promotion terhadap Impulse Buying 

(Studi Kasus pada Pengunjung Transmart Lenmarc Mall Surabaya)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang didapatkan 

adalah: 

1.  Apakah Store Atmosphere berpengaruh terhadap impulse buying di Transmart 

Lenmarc Surabaya? 

2. Apakah In-store Promotion berpengaruh terhadap impulse buying di 

Transmart Lenmarc Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut tersebut, maka rumusan 

masalah yang didapatkan adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh Store Atmosphere terhadap impulse buying di 

Transmart Lenmarc Surabaya. 

2. Untuk mengetahui pengaruh In-store promotion terhadap impulse buying di 

Transmart Lenmarc Surabaya. 

1.4 Batasan Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari – Juli 2018. 

2. Penelitian ini tidak meneliti outstore promotion. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini, mahasiswa diharapkan dapat 

mengaplikasikan ilmu dan konsep yang diperoleh dalam bangku kuliah, 

yaitu mengkonfirmasi teori yang sudah ada, khususnya dibidang 
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manajemen, serta dapat menambah wawasan pengetahuan mahasiswa 

tentang masalah yang dikaji. 

2. Manfaat Praktis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi pihak-

pihak terkait dan memberi masukan atau refrensi bagi pengelola yang 

dalam hal ini Transmart Lenmarc Surabaya, serta masyarakat tentang in-

store atmosphere dan in-store promotion di Transmart Lenmarc Surabaya 

sebagai salah satu daya tarik impulse buying konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


