
1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha ritel dewasa ini semakin berkembang pesat, baik peritel dalam negeri

ataupun peritel luar negeri. Kemunculan para peritel asing ini dimulai pada AFTA

( Asean Free Trade Area ) 2003 yakni mulai masuknya era pasar bebas di

kawasan Asean. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke

empat dunia sangat menjanjikan untuk dijadikan objek ekspektasi atau perluasan

pasar di kawasan Asia. Masuknya Carrefour milik Perancis, Tesco dan Bigzy

milik Inggris, merupakan petanda menariknya Indonesia bagi para pengusaha ritel

dunia. Peritel dalam negeri pun tidak kalah banyaknya dengan peritel dari luar

negeri, sebut saja Indomaret dan Alfamart yang cukup banyak tersebar di

Indonesia.

Industri minimarket merupakan salah satu bentuk usaha ritel yang berkembang

cukup pesat. Kemunculan minimarket ini tidak hanya di jumpai di kota-kota besar

saja, tetapi sudah menjamur sampai pelosok tanah air. Bentuk berhasilnya usaha

ini ketika minimarket bisa menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari

dengan kualitas dan harga yang relatif terjangkau oleh masyarakat

(Muljayanti:2011).
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Perkembangan ritel di Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Jumlah Gerai Ritel Modern di Indonesia

Ritel
Modern

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gerai
(Unit)

Gerai
(Unit)

Gerai
(Unit)

Gerai
(Unit)

Gerai
(Unit)

Gerai
(Unit)

Minimarket
Alfamart 3892 4995 6006 7000 8557 9757
Indomaret 3300 4812 5700 7200 8039 10600
Supermarket
Super Indo 63 70 91 103 120 165
Foodmart
(matahari)

27 25 103 116 120 135

Hypermarket
Carrefour 58 67 84 85 88 93
Hypermart 43 51 63 67 72 84
Giant 26 38 41 45 48 53

Sumber: Rangkuman dari berbagai sumber (2009-2014)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat tingkat pertumbuhan ritel di Indonesia selalu

mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun dengan presentase pertumbuhan

yang berbeda disetiap tahunnya.

Peritel modern saat ini terus tumbuh di Indonesia karena sistem penjualannya

yang dipandang sesuai dengan karakter konsumen di Indonesia yang menjadikan

belanja sebagai bagian dari rekreasi. Survei Nielsen yang dikutip oleh Muljayanti

(2011) menunjukkan, sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap

berbelanja sebagai bagian dari hiburan. Selain itu toko ritel modern juga

memberikan berbagai macam keunggulan, misalnya: harga produk yang pada

umumnya lebih murah, harga yang pasti, program diskon yang rutin dilaksanakan,

produk selalu fresh, area berbelanja yang luas, tersedianya berbagai macam jenis

produk mulai dari kebutuhan rumah tangga, perkantoran, dan lain sebagainya.

Menghadapi persaingan usaha ritel saat ini perlu adanya inovasi serta strategi

yang jitu dalam memunculkan produk yang baru yang tidak dimiliki oleh pesaing
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lain. Starategi private label adalah salah satu strategi yang dipakai oleh banyak

perusahan ritel. Private label adalah merek yang dimiliki oleh peritel dan hanya

dijual/didistribusikan pada toko atau outlet mereka sendiri. Produk-produk private

label dibuat oleh manufaktur yang telah dikontrak oleh peritel untuk

menghasilkan produk-produk dengan menggunakan merek peritel. Private label

diperkirakan akan terus tumbuh untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan

menambah marjin peritel modern. Private label merupakan produk-produk

dengan merek pribadi yang hanya dipasarkan dalam rumah pengecer , grosir,

maupun distributor tertentu dan sama sekali tidak dijual di tempat lain

(Muljayanti:2011)

Berikut gambaran produk private label dari peritel yang ada di Indonesia.

Tabel 1.2 Produk Private Label di Indonesia

Tipe gerai Merek gerai Merek produk private label

Hypermarket Carrefour Carrefour,Hermonie,Blue Sky,Paling Murah, First Line

Hypermarket Hypermart Value Plus

Hypermarket &

Supermarket
Giant Giant, First Choice

Supermarket Superindo 365

Supermarket Hero Hero Save, Nature Choice, Relliance

Minimarket Indomaret Indomaret

Minimarket Alfamart Alfamart, Paroti, Pasti, Scorlines

Pusat Grosir Makro Aro, Save Pack

Sumber : Rangkuman dari berbagai sumber (2014)

Tabel 1.2, memperlihatkan banyaknya macam dan jenis produk private label yang

dikeluarkan oleh peritel.
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Menurut Dick, dkk (2000:24) dalam Purba (2012) produk private label dapat

diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Store Brand, yakni produk private label dengan merek nama toko, misal

merek Tesco yang dimiliki peritel “Tesco”, Indomaret yang dimiliki peritel

“Indomaret”.

2. Store sub-brand yakni produk private label dengan merek nama toko

ditambah dengan nama lain, misal Tesco Pinestrange.

3. Generic Brand yakni produk private label denan merek independen ( tidak

menyertakan nama toko) misal Value Plus Produk private label dari matahari

supermarket.

4. Individual produck private label yakni produk yang dimiliki peritel tetapi

diangap sebagai merek individu, nama merek mungkin terlihat dibagian

belakang namun tidak terlalu mencolok.

5. Exclusive produck adalah produk private label tetapi memunyai beberapa

kesamaan karakteristik, produk ini bukan murni produk peritel tetapi

bekerjasama dengan supplier.

Para pengusaha ritel kebanyakan memakai strategi ini dalam meningkatkan

penjualannya. Sebagai salah satu strategi merek yang kerap digunakan oleh

pengusaha ritel, dan menjadi kekuatan dalam persaingan usaha ritel di Indonesia.

Konsumen terbagi atas segmen yang berbeda-beda, ada segmen yang

mengutamakan faktor merek dan segmen yang mengutamakan faktor harga.

Segmen yang melihat dari faktor harga ini  yang menjadi dasar dikeluarkannya

produk private label untuk memberikan alternatif harga yang cukup terjangkau
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kepada konsumen, karena barang tersebut tidak membutuhkan promosi dan brand

positioning dengan biaya besar.

Produk private label dikeluarkan sebagai barang subsitusi dari produk keluaran

pabrik yang pada umumnya menawarkan harga yang relatif lebih tinggi. Peritel

berkerja sama dengan perusahaan manufaktur (pabrikan) untuk bisa membeli

barang dengan harga grosir sehingga dapat menghasilkan margin yang cukup

besar. Profit yang didapatkan dalam penjualan per unit  produk private label

biasanya rendah karena dijual dengan harga yang murah, namun jika tingkat

penjualan yang tinggi akan diperoleh total profit margin yang besar untuk produk

private label tersebut.

Keuntungan yang didapat dengan penggunaan private label oleh para pengecer

yakni mengurangi dominasi merek nasional dalam pasar, menciptakan

ketergantungan konsumen pada peritel, meningkatkan penjualan, membangun

loyalitas kepada konsumen terhadap peritel dengan menghindari perbandingan

diantara merek merek lain, membangun citra peritel yang positif serta kebebasan

dalam mengatur. Bukan hanya keuntungan saja yang bisa didapat peritel dalam

penggunaan strategi private label ini, banyak hal yang menjadi kelemahan dalam

penggunaan private label ini. Kelemahan ini diantaranya yakni standarisasi yang

tidak seragam diantara kategori produk private label memunculkan kesan negatif

pada konsumen. Harga barang yang rendah dipersepsikan konsumen dengan

kualitas yang rendah pula, sehingga peritel harus mencari pemasok yang

berkualifikasi yang dapat memberikan mutu yang konsisten (Purba:2012).

Keuntungan dan kerugian tersebut terlihat bahwa dalam penggunaan strategi

private label, peritel perlu melihat beberapa hal agar tidak mempengaruhi
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keinginan konsumen dalam membeli produk tersebut. Konsumen

mempertimbangkan beberapa hal dalam proses pembelian, salah satunya dari

harga dan kualitas produk yang akan di beli. Selain kedua hal tersebut pembeli

juga terkadang melihat dari faktor kemasan produk apakah menarik atau tidak.

Usaha ritel yang memakai strategi ini salah satunya Indomaret  yang merupakan

usaha ritel minimarket terbesar di Indonesia yang menyebar hingga pelosok tanah

air. Indomaret memiliki lebih dari 200 item produk private label yang kebanyakan

merupakan kebutuhan rumah tangga dan barang barang kebutuhan sehari hari

(convenience goods) seperti gula, beras, minyak goreng, abon, makanan ringan

sampai dengan air minum semua tersedia dengan merek Indomaret. Indomaret

menggunakan nama minimarketnya sebagai nama dari produk private label

mereka (Store Brand).

Berikut kategori produk private label yang ada di Indomaret :

Tabel 1.3 Kategori Produk Private Label Indomaret (Lanjutan)

Divisi Depertement Kategori

Food

Breakfest Food
Jam & Choco Spread

Choice Rice

Bevarges
Mineral Water

Syrup/Concentrate

Basic Food

Beras

Gula (Gula Olahan)

Biji Bijian Lokal

Spices & Seasoning Bumbu Masak

Instan Food Daging Kering/Abon

Snack & Biscuit

Wafer

Traditional Snack Pack

Peanuts

Tobacco Cigarette Kit

Non Food
Madicine & Food Supplement Medicition & Treatment Oil

Cosmetic
Facial Cotton

Shaving Kit & Foam
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Tabel 1.3 Kategori Produk Private Label Indomaret (Lanjutan)

Divisi Depertement Kategori

Paper Product

Non Farfume Facial Tissue

Toilet Tissue

Pocket Tissue

Wet Tissue

Napkin Paper

Ditergent & Cleaner

Softener
Bleach

Dish Washer Shoap

Floor Cleaner

Closet Cleaner

Glass Cleaner

Hand Soap

Desinfectant & Freshener Naphthalene

General Marchandising

House Hold Non Electric & Hobby

Dinner & Kitchenware

Houseware & House Keeping

Bathing & Loundry

Party Needs & Disposible Ware

Baby & Kids Care
Baby Health Care

Ciapers
Clothing & Apparel Rain Wear

Handkerchief

Mechanical Tools & Electrical
Medhical & Supporting Tools

Car Accessories & Tools

Stationary & Special Item

Book & Accessories

Paper

Writing Utensil

Office Utensil

Perishable Bakery & Pastry Kue Basah Traditional

Dairy Food Fresh Milk

Sumber : Indomaret.co.id (2014)

Tabel 1.4 memperlihatkan kategori private label yang ada pada Indomaret. Tidak

semua produk yang ada pada Tabel 1.4 terdapat pada setiap gerai Indomaret

namun, produk tersebut tersebar ke semua gerai Indomaret seluruh Indonesia.

Produk private label yang tersedia di setiap gerai Indomaret berbeda-beda.

Beberapa  klasifkasi produk diantara berdasarkan type of buyer, ada produk yang
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disebut dengan convenience goods (Kotler dan Keller:2009). Convenience goods

adalah barang yang biasanya dibeli dengan frekuensi pembelian tinggi, segera dan

hanya memerlukan sedikit usaha dalam proses pembeliannya.

Convenience goods dibagi menjadi :

1) Staples goods : Barang yang dibeli konsumen secara teratur.

2) Impluse goods : Barang yang dibeli tanpa rencana

3) Emergency goods : Barang yang dibeli ketika timbul kebutuhan

mendesak.

Berikut ini akan diperlihatkan beberapa produk convenience bermerek Indomaret

yang tersedia di Indomaret Soemantri Brodjonegoro, Bandar Lampung.

Tabel 1.4 Daftar Penjualan Produk Private Label Indomaret Soemantri
Brodjonegoro

No ITEM 2013 2014 Satuan Persentase
Perubahan

1 Gula pasir putih 287 321 Pcs 11,85 %
2 Beras Rejo Lele isi 5 Kg 109 208 Sak 90,83 %
3 Tisue 250 sheet 436 512 Pcs 17,44 %
4 Carbol Wangi 122 143 Pcs 17,22 %
5 Korek Api 865 995 Biji 15,03 %
6 Air Minum 886 983 Botol 10,95 %
7 Syrup 543 601 Botol 10,69 %
8 Spons Busa 221 302 Pcs 36,66 %
9 Abon Sapi 344 387 Bungkus 12,5 %
10 Cotton Buds 852 902 Pcs 5,87 %
11 Pencuci Piring 221 232 Pcs 4,98 %
12 Pencuci Tangan cair 232 183 Pcs -21,13 %
13 Minyak Goreng 432 455 Pcs 5,33 %

Sumber :  Indomaret Soemantri Brodjonegoro (Januari 2015)

Tabel 1.4 tersebut memperlihatkan, peningkatan penjualan produk convenience

private label Indomaret. Terlihat beberapa produk mengalami kenaikan yang

cukup pesat pada penjualan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Peningkatan penjualan
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tersebut terjadi pada produk beras yang mencapai kenaikan sebesar 90,83 %,

spons busa 36,66 %, tisue yang mencapai kenaikan 17,44 % dan carbol wangi

sebesar 17,22 %. Sementara pada produk pencuci tangan cair mengalami

penurunan penjualan sebesar 21,13 % .

Pada Tabel tersebut juga memperlihatkan barang yang sangat di minati seperti

catton buds, korek api, air minum kemasan, dan minyak goreng yang mengalami

penjualan stabil.

Tabel 1.5 Perbandingan Harga Produk Convenience Private Label Indomaret

dan Alfamaret

Jenis Produk
Harga (Rp)

Indomaret Alfamaret
Gula pasir putih 12.200,00 13.900,00

Beras Rejo Lele (5 Kg) 59.900,00 66.200,00

Minyak Goreng (2000 ML) 24.700,00 26.800,00

Carbol Wangi 11.000,00 7.900,00
Pencuci tangan Cair 10.000,00 11.900,00

Air Mineral 1500 ML 4.200,00 3.300,00

Air Mineral 600 Ml 2.800,00 2.300,00

Abon Sapi 12.700,00 13.900,00

Syrup 15.500,00 8.900,00

Cotton Buds 4.500,00 4.100,00

Pencuci piring 8.500,00 9.900,00

Korek Api 4.000,00 3.900,00

Spons Busa 10.900,00 8.100,00

Tisue 250 sheet 8.500,00 9.900,00
Sumber: Indomaret Soemantri Boedjonegoro, Alfamart Pramuka (Maret 2015)

Tabel 1.5 memperlihatkan perbandingan harga antara produk private label

Indomaret dan Alfamart. Terlihat perbedaan yang tidak jauh dari segi harga antara

kedua minimarket ini.

Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang menghasilkan

pendapatan bagi Peritel melalui penjualan (Muljayanti:2011). Oleh karena itu,



10

Peritel harus mampu menetapkan harga produknya dengan baik dan tepat

sehingga konsumen tertarik dan mau membeli produk yang ditawarkan. Pengaruh

sebuah harga dalam keputusan pembelian produk atau jasa begitu sangat besar,

harga yang murah cenderung bisa menarik konsumen untuk membeli. Sebagai

gambaran, bahwa tipe konsumen pasar di Indonesia terdiri dari dua macam.

Pertama, tipe konsumen yang membeli produk atau jasa melihat dari faktor harga,

dan yang kedua, tipe konsumen yang memakai produk atau jasa dilihat dari faktor

kualitasnya.

Produk private label sebagai produk yang dikeluarkan secara eksklusif oleh para

retailer. Salah satu tujuan dikeluarkannya produk ini karena melihat tipe

konsumen yang membeli produk atau jasa yang melihat dari faktor harga. Produk

private label merupakan produk yang diambil dari perusahaan manufaktur

(pabrikan) dan kemudian dibeli label atau merek sesuai dengan nama retailer

masing-masing (Dewi:2006 dalam Purba:2012). Oleh sebab itu, dalam harga

produk private label lebih murah daripada produk dengan merek nasional.

Selain harga hal yang mempengaruhi keputusan pembelian yakni atribut produk

(Mila:2009). Menurut Tjiptono (2007), atribut produk adalah unsur unsur produk

yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengembilan

keputusan pembelian, yang meliputi merek, kemasan, jaminan, pelayanan dan

sebgainya, sedangkan menurut Simamora (2003)  atribut produk melipputi merek,

kemasan, jaminan produk, warna, nama baik penjual, dll. Atribut produk meliputi

merek, kualitas, desain, kemasan dan sebagainya (Gitsudarmo:2001).

Berdasarkan penjabaran diatas penilitian ini akan berfokus pada atribut produk
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berupa merek, kualitas, dan kemasan produk yang diharapkan akan mendukung

keberhasilan dalam penilitian ini.

Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suswardji,dkk

(2012). Penelitian mereka yang berjudul “Pengaruh Atribut Produk Terhadap

Keputusan Pembelian Sepeda Motor Suzuki Satria Fu”, menyatakan bahwa atribut

produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk tersebut. Hal senada

juga disampaikan oleh Mila (2009) yang mengangkat tema “ Pengaruh Harga dan

Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Yamaha Jupiter MX”. Penelitian

tersebut mengemukakan bahwa harga dan atribut produk berpengaruh positif dan

signifikan terhadap keputusan pembelian.

Keputusan seorang konsumen dalam menentukan pembelian dilihat dari

pengenalan akan produk, informasi tentang produk dan penentuan alternatif

penggantian produk (Kotler dan Keller:2009). Setelah, semua informasi sudah

didapatkan barulah konsumen menentukan pilihannya untuk membeli produk

tersebut atau tidak.

Berdasarkan penjabaran diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang

berjudul “Pengaruh Harga dan Atribut Produk Terhadap Keputusan

Pembelian Produk Private Label Indomaret (Studi Kasus Pada Produk

Convenience Private Label Indomaret Soemantri Brodjonegoro, Bandar

Lampung)”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Apakah harga dan atribut

produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk private label

Indomaret di minimarket Indomaret Soemantri Brodjonegoro, Bandar Lampung.

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh harga dan atribut produk private label Indomaret terhadap

keputusan pembelian.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan Tujuan penelitian di atas  diharapkan penelitian ini dapat

memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi akademisi

Bagi akademisi, merupakan tambahan pengetahuan dan wawasan dalam

penerapan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang pemasaran.

b. Bagi peneliti

Bagi peneliti, menambah ilmu pengetahuan bagi orang banyak khususnya

dan sebagai sumber referensi bagi mahasiswa yang akan mengadakan

penelitian lanjutan.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi konsumen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi

konsumen dalam berbelanjan.

b. Bagi Peritel

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menyusun strategi

pemasaran sehingga, Peritel dapat menetukan langkah-langkah yang akan

diambil dalam menghadapi persaingan yang ketat dalam bisnis ritel di

Indonesia.

1.5 Karangka Pemikiran

Karangka pemikiran dalam penelitian ini adalah pengaruh pemakaian strategi

private label terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk tersebut.

Penelitain ini di ukur dan di lihat dari harga (X1) , dan atribut produk (X2) yang

menjadi varibel independent (bebas), sedangkan variabel dependent (terikat)

adalah keputusan pembelian (Y). Digambarkan karangka pemikiran penilitian ini

adalah sebagai berikut :
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Berdasarkan karangka pemikiran diatas disimpulkan bahwa variabel bebas akan

mempengaruhi variabel terikat, sehingga dapat digambarkan secara singkat bahwa

paradigma penelitian dalam penelituan ini yakni sebagai berikut :

Gambar 1.2 Paradigma Penelitian

Produk Private Label
Variabel:

1. Harga ( X1)
2. Atribut Produk (X2)

(Tjiptono: 2007 , Kotler
Amstrong:2008 dalam
Mila:2009)

Keputusan Pembelian (Y)

(Kotler Keller:2009 dalam

Suswardji:2011)

Gambar 1.1 Karangka Pemikiran
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1.6 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan karangka

pemikiran yang telah dijelaskan, maka penulis mengemukakan hipotesis atau

dugaan sementara bahwa :

“Harga dan atribut produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian

produk private label Indomaret “.


