
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bisnis ritel atau disebut pula dengan bisnis eceran mengalami perkembangan 

yang  cukup pesat di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya 

bermunculan peritel baru yang bahkan dapat sampai masuk ke pelosok daerah. Hal 

ini disebabkan oleh tuntutan zaman yang mempengaruhi berbagai sektor, terutama 

sektor ekonomi dan pendidikan. Semakin tinggi pendidikan dan pendapatan 

seseorang, semakin tinggi pula akan kesadaran mengenai kualitas barang, pelayanan 

yang serba praktis, cepat , hemat waktu, dan harga yang ekomonis, hal inipun 

menyebabkan terjadinya banyak pergeseran pola berbelanja konsumen dari cara 

tradisional ke modern, karena pasar modern  memberikan lebih banyak kelebihan 

dibandingkan dengan pasar tradisional diantaranya dalam hal kebersihan, atmosfer 

dan cara pembayaran secara komputerisasi, pembayaran dengan memakai kartu 

kredit. Selain itu yang cukup membuat konsumen lebih tertarik adalah program 

promosi yang ditawarkan, biasanya berupa prmosi turun harga barang tertentu, 

ataupun pemberian hadiah untuk setiap pembelanjaan dengan jumlah tertentu, 

program ini biasanya dikomunikasikan kepada masyarakat dengan media promosi 

berupa spanduk dan pembagian brosur sehingga membuat konsumen lebih tertarik 

lagi untuk berbelanja.  

Perkembangan industri ritel modern di Indonesia dimulai pada tahun 60-an. 

Era perkenalan ritel modern dengan format department store dengan barang 

dagangan dalam jumlah besar (mass merchandise) ditandai dengan dibukanya gerai 

ritel pertama Sarinah di Jl. MH. Thamrin Jakarta. Pada tahun 1970 hingga 1980-an 

era perkembangan ritel modern dengan format supermarket dan department store, 

ditandai dengan hadirnya Matahari, Hero dan Ramayana. Tahun 1990-an adalah era 

perkembangan convenience store dan pertumbuhan department store kelas atas 

seperti SOGO, Metro, dan Seibu. Selain itu pula terdapat pertumbuhan format cash 

and carry (penjualan tunai) yaitu dengan berdirinya makro diikuti dengan ritel lokal 

lain dengan format serupa seperti GARO dan Alfa. Tahun 2000-2010 merupakan era 



perkembangan hypermarket dan perkenalan e-retailing ditandai dengan hadirnya 

Carrefour dengan format hypermarket dan hadirnya Lippo Shop yang 

memperkenalkan e-ratailing di Indonesia. 

Persaingan industri retail saat ini dapat dikatakan cukup ketat, dapat dilihat 

sebagai contoh dikota Bandung, dalam satu daerah seperti Cikutra terdapat lebih dari 

3 jenis perusahaan ritel, dalam bentuk minimarket seperti Alfamart, Indomart dan 

Yomart. Adapun dalam bentuk supermarket yaitu Borma yang jarak antara satu 

dengan yang lainya tidak begitu jauh, begitupun di daerah yang lainya yang 

merupakan daerah berpenduduk padat dan mempunyai potensi yang bagus untuk 

berkembangnya perusahaan ritel. Sebagai dampak dari persaingan pula satu jenis 

perusahaan ritel dapat mempunyai berbagai jenis format ritel, hal ini dikarenakan 

setiap format ritel mempunyai segmen pasar yang berbeda sebagai contoh PT. 

Matahari Putra Prima yang memiliki department store masuk pula dalam format ritel 

hypermarket yang disebut hypermart setelah sebelumnya mencoba masuk dalam 

format ritel supermarket yaitu market place. Hal yang paling menarik dalam 

persaingan dalam dunia ritel adalah mengenai program promosi yang dijalankan 

masing-masing perusahaan ritel, biasanya jika salah satu perusahaan mengadakan 

promosi, maka pesaing-pesaing yang sejenisnyapun tidak mau ketinggalan dan 

mengadakan program promosi yang dinilai lebih manarik. 

Yomart adalah salah satu perusahaan ritel dalam bentuk minimarket yang 

sedang berkembang di Jawa Barat , khususnya di kota bandung. Yomart sendiri 

mempunyai beberapa program promosi yang diadakan secara berkala, dintaranya 

adalah PAHE (Pasti Hemat) yaitu promosi turun harga beberapa item barang yang 

diadakan 2 minggu sekali, LARIS ( Selasa, Rabu, Kamis) yaitu promo bebrapa item 

barang yang diadakan setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis, namun item-nya lebih 

sedikit dari pada PAHE, jika PAHE berjumlah sekitar  50 item barang, LARIS hanya 

berjumlah 4 sampai 5 item barang. Adapun program yang disebut dengan Promo 

Instore

 

adalah program promosi yang diadakan oleh beberapa toko cabang Yomart 

yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ( Sales ) dikarenakan pendapatan 

cabang tersebut masih rendah dalam mencapai target yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. 



Berikut adalah grafik pencapaian target sales Yomart Cibaduyut sejak 

pembukaan toko yaitu Desember 2007 sampai Desember 2008. dan pencapaian sales 

2009.  

Sumber : Yomart Cibaduyut.  
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Sumber : Yomart Cibaduyut. 

Yomart Cibaduyut bertempat di jln Cibaduyut no 126, adalah salah satu 

minimarket yang diperkirakan mempunyai potensi pasar yang bagus yang 

menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, obat-obatan, alat-alat 

kebutuhan rumah tangga dan sebagainya, namun pada kenyataanya Yomart 

Cibaduyut masih dianggap sebagai toko sakit  

Yomart Cibaduyut melakukan grand opening pada bulan Desember 2007 

dengan rata-rata sales per-hari dibawah lima juta rupiah. Keadaan ini berlangsung 

hingga bulan Mei 2008, dan hal inilah yang menyebabkan Yomart Cibaduyut 

mendapatkan predikat dengan sebutan toko sakit yang merupakan istilah 

perusahaan untuk toko yang dengan rata-rata penjualan dibawah lima juta per-hari. 

Sebagai usaha untuk meningkatkan rata-rata penjulan, maka diadakanlah promo 

instore

 

yaitu suatu program promosi yang bertujuan untuk menaikan penjulan, dan 

pada bulan Juni rata-rata penjualan naik pada angka lima juta meskipun pencapaian 

terhadap target masih rendah yaitu 51%, pencapaian target terus mengalami kenaikan 

hingga bulan September, meskipun promo instore

 

hanya berlangsung 1bulan yaitu 

bulan Juni saja, hal ini dikarenakan pada bulan September 2008 merupakan bulan 

puasa dan hari raya Idul fitri, dimana pada bulan ini umat muslim banyak 

membelanjakan uangnya untuk perayaan hari raya Idul Fitri. Pada bulan Oktober 

rata-rata penjulan sempat turun lagi pada angka empat juta, namun bulan November 

dan selanjutnya mengalami kenaikan lagi karena adanya momen tahun baru. 

Pada awal tahun 2009 rata-rata penjulan terus meningkat, hal ini dapat dilihat 

dengan meningkatnya pencapaian terhadap target yang terus meningkat hingga bulan 

Mei 2009 berhasil melapaui target yang telah ditentukan dengan pencapian 107.04%, 

hal ini didukung pula dengan diselenggaraknya kembali promo instore pada bulan 

Mei 2009.  

Yomart Cibaduyut mempunyai pesaing-pesaing yang jaraknya hampir 

berdampingan dengan Yomart yaitu Indomaret, sedangkan dengan Alfamart berjarak 

sekitar 20 meter. Diantara ketiga peritel tersebut Indomaret paling pertama didirikan 

disusul dengan Yomart, lalu sekitar bulan Juni 2009 Alfamart melakukan grand 

opening yang berhasil mengurangi pengunjung Yomart pada bulan itu. Alfamart 



berhasil menarik pengunjung dengan program promosi pemberian hadiah kepada 

setiap pengunjung yang masuk tanpa syarat pembelanjaan tertentu, meskipun 

hadiahnya hanya berupa souvenir-souvenir sederhana seperti mug, gelas, dan 

pemberian balon kepada konsumen yang membawa anak-anak. Pada akhir bulan Juli 

di Jl. Cibaduyut Lama yang jaraknya tidak jauh dari Alfamart, Griyamart melakukan 

grand opening dan menawarkan program promosi yang lebih menarik, yaitu 

pemberian diskon 5% untuk semua barang selama 3 hari, hal ini diadakan pada 

tanggal 31 Juli sampai dengan 2 Agustus 2009, tanggal tersebut merupakan tanggal 

dimana biasanya masyarakat menerima pendapatan dan melakukan belanja bulanan 

dalam jumlah banyak. Untuk menarik pengunjung kembali Yomart, Indomaret 

maupun Alfamart melakukan program promosi sejenis. Yomart sendiri mengadakan 

program promosi berupa pemberian poin kepada setiap konsumen dengan 

pembelanjaan Rp.30.000,- jika poin sudah mencapai jumlah 30 atau 45 konsumen 

berhak mendapatkan hadiah berupa penghangat nasi, sedangkan Indomret dan 

Alfamart mengadakan program promosi dalam bentuk kupon untuk diundi dengan 

hadiah yang sangat menggiurkan seperti mobil dan motor. Dengan munculnya 2 ritel 

baru ini sejak bulan Juni 2009 hingga Agustus 2009 pencapaian target terus menurun. 

Kajian mengenai hal diatas mendasari Penulis untuk menuangkanya dalam  

tugas akhir dengan judul Tinjauan Atas Efektifitas Promo Instore

  

Di PT. Yomart 

Rukun Selalu cabang Cibaduyut tahun 2008-2009.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Promo Instore di Yomart cabang Cibaduyut ? 

2. Kendala/masalah apa saja yang muncul dalam pelaksanaan promo 

Instore

 

di Yomart cabang Cibaduyut ? 

3. Bagaimana solusi untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah yang 

muncul dalam pelaksanaan Promo instore

 

di Yomart Cabang 

Cibaduyut ?  



1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dibuatnya proposal tugas akhir ini adalah untuk mengajukan salah 

satu syarat kelulusan perkuliahan program studi manajemen ritel angkatan 

pertama. 

Dan Tujuan yang ingin dicapai antara lain : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Promo Instore di Yomart cabang 

Cibaduyut. 

2. Untuk mengetahui kendala/masalah apa saja yang muncul selama 

Promo Instor

 

berlangsung di Yomart cabang Cibaduyut. 

3. Untuk mendapatkan solusi dalam mengatasi kendala/masalah yang 

terjadi selama Promo Instore

 

berlangsung di Yomart cabang 

Cibaduyut.  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Laporan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain : 

1. Kegunaan Akademis 

a. Dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan yang bermanfat bagi 

pengkajian dan penelitian yang sejenis sehingga bermanfaat khususnya 

mengenai promosi. 

b. Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan serta 

lingkungan bisnis. 

c. Dapat dijadikan masukan, berupa saran sehingga membantu dalam 

menentukan bauran promosi. 

2. kegunaan Praktis 

a. Dapat menambah wawasan serta pengetahuan dengan membandingkan 

teori yang sudah diterima selama perkuliahan dengan kenyataan yang 

sesuangguhnya terjadi dalam perusahann. 

b. Mendapatkan informasi tentang perusahaan dalam menjalankan usahanya.    



1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian dilakukan di mini market Yomart Cabang Cibaduyut yang 

bertenpat dijalan Cibaduyut No.126 Bandung, sedangkan waktu yang digunakan 

untuk penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2009 sampai dengan selesai 

guna penyelsaian tugas akhir.                           


