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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tuntutan pemenuhan kebutuhan yang meningkat menyebabkan mobilitas 

manusia dari waktu ke waktu semakin tinggi, umumnya masyarakat saat ini 

memiliki keinginan untuk mendapatkan segala kebutuhan dengan mudah, murah, 

cepat dan nyaman. Hal tersebut membuka peluang usaha yang cukup potensial, 

salah satunya adalah dengan mengembangkan tempat perbelanjaan. Pola 

pemenuhan kebutuhan manusia berubah dari tradisional ke modern, dari pasar 

sampai department store, swalayan, minimarket, supermarket yang pada saat ini, 

usaha eceran berkembang dengan pesat. Usaha dalam bentuk toko eceran seperti 

department store, swalayan, kian menjamur di berbagai tempat. Pengembangan 

konsep menjadi lebih memperhatikan penawaran kepada konsumen dengan 

strategi potongan harga, pengundian hadiah, lokasi yang dekat dengan konsumen, 
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penawaran kartu keanggotaan, kelengkapan produk, display, fasilitas yang 

lengkap, daya tarik pelayanan, dan kenyamanan dalam berbelanja.  

Beberapa teori telah mengungkapkan bahwa terdapat beberapa dimensi 

mengenai sebuah perusahaan/toko yang dapat membentuk suatu image atau citra 

bagi konsumen. Dimensi-dimensi tersebut tidak lepas dari usaha dari 

toko/perusahaan untuk menanamkan sebuah pemahaman pada konsumen untuk 

selalu menggunakan produk atau datang ke toko tersebut. Segala bentuk kegiatan 

dan usaha dari tiap toko/perusahaan nantinya akan menjadi pemahaman bagi 

konsumen terhadap usaha yang dijalankan. 

Terdapat sebuah paradigma baru dari hasil suatu penelitian yang dilakukan 

oleh Hopkins dan Alford (2001), yang menyimpulkan bahwa terdapat 7 (tujuh) 

dimensi baru yang dapat membentuk suatu citra dari toko eceran. Dimensi-

dimensi tersebut yaitu: atmosfir toko (atmosphere), kenyamanan (convenience), 

kesesuaian (congruity), keragaman produk (merchandise), harga (price), 

pelayanan (service), dan karyawan (personnel). 
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Penelitian tersebut menyatakan bahwa atmosfir toko, kenyamanan, dan 

kelengkapan merupakan bagian dari komponen afektif. Sementara keragaman 

produk, harga, pelayanan, dan, personil merupakan komponen fungsional.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Hopkins, merupakan suatu 

perkembangan dari teori-teori sebelumnya yang menyatakan beberapa dimensi 

yang hampir sama. Dari hasil penelitian tersebut, terdapat suatu perkembangan 

yang berbeda, maka peneliti hendak menguji hasil penelitian tersebut pada 

wilayah di mana peneliti berada, yaitu wilayah Kotamadya Surakarta. Penelitian 

ini penting dilakukan untuk melihat dan menelaah mengenai hasil penelitian 

Hopkins pada objek yang berbeda, yaitu pengaruhnya terhadap toko-toko eceran 

di wilayah Kotamadya Surakarta.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan berbagai fenomena yang 

berkaitan dengan masalah citra toko diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan  penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH ATMOSFIR 

TOKO, KENYAMANAN, KESESUAIAN, KERAGAMAN PRODUK, 

HARGA, PELAYANAN, DAN PERSONIL, DALAM PEMBENTUKAN 

CITRA TOKO ECERAN (Studi kasus toko eceran berskala Nasional di wilayah 

Kotamadya Surakarta)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan suatu 

permasalahan, yakni bagaimana pengaruh atmosfir toko, kenyamanan, 
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kelengkapan, keragaman produk, harga, pelayanan, dan personil, dalam 

membentuk citra toko eceran berskala Nasional di wilayah Kotamadya Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atmosfir toko, 

kenyamanan, kelengkapan, keragaman produk, harga, pelayanan, dan personil, 

dalam membentuk citra toko eceran di wilayah Kotamadya Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat digunakan antara lain yaitu: 

1. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan 

akademisi mengenai bidang pemasaran secara umum, dan beberapa 

komponen dalam membentuk citra toko eceran secara khususnya. 

2. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti 

mengenai beberapa komponen yang baru dalam membentuk suatu citra pada 

toko-toko eceran. 

3. Bagi praktisi 
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Penelitian ini merupakan satu langkah kecil untuk mendapatkan 

informasi mengenai komponen-komponen yang dapat membentuk citra toko 

eceran. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai 

bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan informasi bagi penelitian 

lebih lanjut dan dapat dilakukan penelitian yang lebih luas cakupan 

wilayahnya. 

E. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diungkapkan di atas, dan 

dengan segala keterbatasan peneliti, penelitian ini hanya melakukan pencarian 

pengaruh dari komponen-komponen hasil penelitian yang telah ada terhadap 

pembentukan citra toko eceran di wilayah Kotamadya Surakarta. Dengan segala 

keterbatasan peneliti, maka toko-toko eceran yang akan menjadi objek penelitian 

ini ditentukan hanya pada toko yang berskala nasional di sekitar wilayah 

Kotamadya Surakarta. 
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