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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas akan keinginan dan 

kebutuhannya. Di dalam memenuhi kebutuhannya manusia membutuhkan 

bantuan manusia lainnya. Kegiatan rutin yang sering dilakukan manusia untuk 

memenuhi kebutuhannya yaitu berbelanja. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-

hari, awal mulanya masyarakat hanya memiliki pilihan pasar tradisional ataupun 

pergi berbelanja ke toko-toko kelontong. Tetapi seiring dengan perkembangan 

zaman, dimana banyak perusahaan-perusahaan asing yang berinvestasi, dan 

persaingan bisnis semakin kuat membuat perkembangan ritel di Indonesia 

semakin berkembang yang semula dipandang hanya sebatas penyedia barang dan 

jasa saja, sekarang menjadi suatu bisnis yang semakin inovatif dan dinamis. 

Menurut Kemendag, tahun 2012-2013 pertumbuhan gerai Hypermarket rata-rata 

sebesar 30% per tahun, Supermarket 7% per tahun dan Mini market sekitar 

15%per tahun. 

 Pasar merupakan sebuah mekanisme para pembeli dan para penjual 

berinteraksi untuk menentukan harga dan melakukan pertukaran barang dan jasa 

(gheearni.wordpress.com). Menurut bentuk fisik, pusat perdagangan dibagi 

menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern.  

 Pusat perbelanjaan modern (ritel modern) menawarkan konsep tempat  

yang luas, dengan sistem manajemen yang terkelola dengan baik, menawarkan 

kenyamanan berbelanja dengan sistem swalayan / pelayanan mandiri, serta 

pemajangan produk pada rak terbuka sehingga pelanggan bisa  melihat, memilih, 

bahkan mencoba produk terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli.( 

http://ootkhotijah.blogspot.com). Seperti yang dikutip dari Kementrian Dagang 

“Ajak Asosiasi Peduli Perlindungan Konsumen dan HAKI” bahwa pertumbuhan 

bisnis ritel modern mencapai 12-13 persen dan jumlah omsetnya sekitar Rp 115-

120 Trilun. Sementara itu,  pasar tradisional tumbuh -8% per tahun dengan omzet 

penjualannya yang bahkan menurun hingga 60 persen(www.academia.edu). Tren 

http://www.academia.edu/
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masuknya ritel asing ke Indonesia diawali dengan masuknya Carefour diikuti 

Lotte mart dari Korea, Circle K dan 7Eleven. Dalam beberapa tahun terakhir ini, 

terjadi pergeseran preferensi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

di mana masyarakat cenderung berbelanja di perbelanjaan modern (minimarket, 

supermarket, dan hypermarket).  

Keadaaan tersebut jelas mengusik keberadaan pasar tradisional dan 

mengakibatkan pertumbuhan pasar tradisional di kota Bandung mengalami 

penurunan seiring dengan perubahan dinamis perbelanjaan modern. Tabel 1.1 di 

bawah ini menunjukkan pertumbuhan pasar tradisional di kota Bandung 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Pasar Tradisional dan Modern di Kota Bandung 

Jenis pasar Tahun  Jumlah (unit) 

Tradisional 2012 40 

2013 37 

Modern 2012 618 

2013 700 

 Sumber : Diolah dari berbagai sumber 

Kesamaan fungsi yang dimiliki oleh pusat perbelanjaan modern dan pasar 

tradisional telah menimbulkan persaingan antara keduanya.  

Menurut Tempo(2014) pengelolaan pasar tradisonal belum dilakukan 

dengan baik. Pemerintah baik pusat atau daerah terlihat berjalan sendiri tanpa 

koordinasi sehingga perkembangannya semakin terdesak dengan menjamurnya 

outlet dan pasar modern. Pasar tradisional identik dengan kondisi yang kumuh, 

kotor dan bau. Sehingga memberikan atmosfer yang tidak nyaman ketika 

berbelanja. Sebaliknya, perbelanjaan modern memberikan suasana belanja yang 

nyaman serta dilengkapi pendingin ruangan dengan fasilitas belanja yang bersih 

dan higienis. Rencana pemerintah melakukan revitalisasi 5000 pasar tradisional 

dalam waktu 5 tahun kedepan (Tempo, 2014) diharapkan akan menarik jumlah 
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pengunjung kembali untuk berbelanja di pasar tradisional. Menarik minat 

konsumen melakukan pembelian dapat dilakukan oleh pasar tradisional 

sebagaimana perbelanjaan modern lakukan yaitu dengan memberikan atmosphere 

yang menyenangkan bagi konsumen. Karena konsumen yang merasa senang 

diharapkan akan melakukan pembelian (Muafi dan Luhur, 2004: 46). 

Berdasarkan hasil survey terungkap bahwa kunjungan konsumen di kota 

(Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan, 

Palembang) ke pasar tradisional masih tinggi. Setidaknya sekitar 85,9% dari 5.476 

responden menyatakan berbelanja ke pasar tradisional dan hanya 14,1% saja yang 

tidak pernah. 

Dari sekitar 85,9% konsumen yang menyatakan pernah berkunjung atau 

berbelanja ke pasar tradisional tersebut, masing-masing memiliki frekuensi 

kunjungan berbeda-beda. Sebagian besar (48,7%) menyatakan berkunjung lebih 

dari satu kali dalam seminggu. Lalu 14,4% menyatakan satu minggu sekali, dan 

6,7% hanya melakukannya dua minggu sekali. Selanjutnya, yang berbelanja 

sebulan sekali sebanyak 5,2% dan kurang dari sebulan sekali 10,9%. Sedangkan 

yang menyatakan tidak pernah sama sekali hanya 14,1%. 
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Tabel 1.2 

Frekuensi Kunjungan Ke Pasar Tradisional Menurut Kota (%) 

Sumber : MARS Indonesia, 2013 

Frekuensi kunjungan ke pasar tradisional di kota Bandung sendiri masih 

tinggi sebesar 35.9 % konsumen berbelanja ke pasar tradisional lebih dari satu kali 

dalam seminggu. Walau telah banyak perbelanjaan modern bermunculan 

(Hypermarket, Supermarket, Minimarket) dan motif berbelanja ke pasar 

tradisional tidak hilang. Untuk itu bilamana aspek Store Atmosphere didalam 

pasar diperbaiki maka diharapkan loyalitas pengunjung pasar tradisional bisa 

tercipta dan meningkat. Menurut Ma’aruf (2005:202) suasana dalam gerai 

diciptakan untuk melayani target market (yaitu, kelompok masyarakat yang 

menjadi sasaran pemasaran) guna menyentuh emosi mereka dan memberi 

pengalaman berbelanja yang berujung pada tercapainya sasaran segera (penjualan) 

dan sasaran jangka panjang berupa citra positif dan rekomendasi untuk teman dan 

keluarga. Karakteristik dari konsumen yang loyal seperti melakukan pembelian 

ulang, merekomendasikan toko atau gerai. Maka jika konsumen puas dengan store 

frekuensi total Jakarta Bandung Semarang Surabaya  Medan Makassar Balikpapan Palembang 

>1 kali 

seminggu 48.7 44.3 35.9 46.5 64.5 52.0 63.5 29.7 60.2 

1 minggu 

sekali 14.4 12.0 19.7 15.3 12.3 20.8 7.9 25.4 15.5 

2 minggu 

seklai 6.7 5.8 10.2 7.8 4.9 9.7 1.9 11.0 7.5 

1 bulan 

sekali 5.2 6.2 3.1 9.6 2.9 4.4 3.0 8.2 4.8 

<1 bulan 

sekali 10.9 13.4 8.7 17.3 6.7 9.2 7.3 12.2 5.2 

tidak 

pernah 14.1 18.3 22.4 3.5 8.6 3.9 16.4 13.5 6.8 
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atmosphere yang telah diciptakan maka besar kemungkinan konsumen akan 

menjadi loyal. Pengertian loyalitas menurut Tjiptono (2008:23) yaitu situasi di 

mana konsumen bersikap positif terhadap produk atau produsen (penyedia jasa) 

dan disertai pola pembelian yang konsisten. Konsumen yang loyal akan 

memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Berdasarkan latar 

belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian  dengan 

judul “Pengaruh Store Atmosphere dan Shopping Motivation Terhadap 

Loyalitas Konsumen  Pasar Tradisional Kosambi Bandung” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan-

permasalahan sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat hubungan antara store atmosphere dengan loyalitas pengunjung 

pasar tradisional Kosambi kota Bandung? 

2. Apakah terdapat hubungan antara shopping motivation dengan loyalitas 

pengunjung pasar tradisional Kosambi kota Bandung? 

3. Apakah terdapat hubungan antara store atmosphere dan shopping motivation 

terhadap loyalitas pengunjung pasar tradisional Kosambi kota Bandung? 

  

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalah yang sudah dirumuskan, tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui store atmosphere dalam loyalitas pengunjung pasar tradisional 

Kosambi kota Bandung 

2. Untuk mengetahui shopping motivation dalam loyalitas pengunjung pasar 

tradisional Kosambi kota Bandung  

3. Untuk mengetahui pengaruh store atmosphere dan shopping motivation terhadap 

loyalitas pengunjung pasar tradisional Kosambi kota Bandung  
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan dapat memberikan 

manfaat bagi: 

1. Kalangan akademis 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan dan juga masukan bagi para akademisi 

mengenai wawasan yang berkaitan dengan store atmosphere dan shopping 

motivation terhadap loyalitas pengunjung pasar tradisional Kosambi kota 

Bandung. 

2. Pengelola  

Memberikan informasi dan referensi serta bahan pertimbangan yang berguna bagi 

pengelola dalam membangun store atmosphere dan shopping motivation sebagai 

faktor yang dapat meningkatkan tingkat loyalitas pengunjung pasar tradisional 

Kosambi 

3. Penulis 

Dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat memperluas wawasan mengenai 

store atmosphere dan shopping motivation terhadap loyalitas pengunjung pasar 

tradisional Kosambi. 

 

1.5 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deksriptif. 

Menurut Zulganef (2008:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan menggambarkan suatu kondisi atau fenomena tertentu. Tujuan dari 

penelitian deksriptif adalah memberikan gambaran atau lukisan secara faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang 

diselidiki. (Nazir, 2005 :7) 

 

1.6 Lokasi dan Waktu penelitian 

 Tempat dilaksanakannya penelitian ialah di Pasar Tradisional Kosambi 

yang terletak di jalan Ahmad Yani kota Bandung. Sedangkan waktu penelitian di 

laksanakan pada bulan Oktober 2014 sampai dengan selesai. 

 


