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ABSTRAKSI 
 
 
DESI SUCI NURANI. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
KONSUMEN DALAM BERBELANJA DI PASAR TRADISIONAL. 
(Studi Kasus Pada Konsumen Pasar Candi Lontar, Manukan-Surabaya) 

 
    

 
 Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tempat jual 
beli yang aman, nyaman, dan dengan harga yang bersaing merupakan harapan 
pembeli. Kondisi tersebut tentunya diharapkan oleh pengelola,  manajemen pasar 
Candi Lontar Manukan tetap harus mengevaluasi dan memperbaiki kinerja 
manajemennya dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan 
menjalankan strategi-strategi pemasaran yang efektif dan efisien untuk 
menanggulangi penurunan omzet pendapatan serta tetap memperhatikan perilaku 
belanja konsumennya dan memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan 
konsumennya.  

Objek penelitian dalam studi ini adalah konsumen yang berbelanja di 
Pasar Candi Lontar, Manukan-Surabaya yang berjumlah 100 orang. Data yang 
dibutuhkan adalah data primer, yaitu data yang diambil dari responden dengan 
menggunakan kuisoner yang harus diisi konsumen yang berbelanja di Pasar Candi 
Lontar, Manukan-Surabaya. Dan variabel yang digunakan adalah faktor-faktor 
yang mempengaruhi keputusan pembelian (keputusan berbelanja) yang terdiri dari 
Desain fisik, harga, lokasi, pelayanan, keamanan, kebersihandan fasilitas. 

Berdasarkan hasil deskriptif tabulasi silang dapat disimpulkan bahwa 
faktor-faktor yang menjadi pertimbangan oleh konsumen dalam berbelanja di 
Pasar Tradisional Candi Lontar, Manukan-Surabaya berdasarkan tingkat 
pendapatan responden menyatakan bahwa mayoritas responden yang memiliki 
pendapatan kurang dari Rp. 1.000.000,- melakukan pembelian pada produk 
kebutuhan pokok sedangkan yang minoritas melakukan pembelian pada produk 
pakaian. Dan berdasarkan jenis pekerjaan ibu rumah tangga mayoritas melakukan 
pembelian pada produk kebutuhan pokok dan yang minoritas melakukan 
pembelian pada produk pakaian dan buah-buahan. 
 
Kata Kunci : Candi Lontar, Keputusan pembelian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan pembangunan ekonomi saat ini yang semakin 

tinggi ditandai dengan persaingan perusahaan selaku produsen yang 

menghasilkan barang dan jasa atau produk-produk sejenis dengan berbagai 

macam kelebihan dari produk yang dihasilkan oleh produsen. Dalam hal ini, 

tentulah konsumen yang paling diuntungkan karena konsumen diberikan 

kesempatan lebih luas untuk memilih dan membeli produk sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhannya. Namun pada dasarnya, konsumen akan 

membeli suatu produk yang dapat memuaskan keinginan tidak hanya dalam 

bentuk fisik tetapi juga manfaat dari produk tersebut. 

Pada saat ini konsumen semakin pandai di dalam membelanjakan 

uangnya. Konsumen membeli barang yang dibutuhkan dalam jumlah yang 

sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu konsumen juga menyesuaikan harga 

barang dengan kemampuan ekonomi mereka, karena konsumen semakin 

sadar akan kebutuhan yang harus didahulukan dan yang harus ditunda 

terlebih dahulu. Oleh karena itu, konsumen ditempatkan sebagai titik sentral 

yang diperhatikan oleh pemasar. 

Pesatnya  perkembangan perdagangan saat ini menunjukkan bahwa 

lebih banyak produk yang ditawarkan kepada konsumen daripada 

permintaan. Kelebihan dari penawaran ini menyebabkan banyak produk 
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 2 

yang tidak terjual atau tidak dikonsumsi oleh konsumen. Kecilnya 

permintaan daripada penawaran ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 

antara lain secara umum adalah keadaan ekonomi dari konsumen itu sendiri. 

Selain itu, dengan naiknya harga yang ditetapkan oleh produsen yang tidak 

sesuai dengan kualitas produknya, kurangnya produsen dalam 

mengkomunikasikan produk serta kurangnya penyebaran produk di pasar 

sehingga konsumen tidak mengetahui keberadaan produk tersebut. 

Seorang pemasar perlu mengetahui keinginan dan kebutuhan 

konsumennya. Karena dengan mengetahui secara tepat kebutuhan dan 

keinginan konsumennya maka, perusahaan akan mampu memberikan 

produk dan jasa dengan kualitas yang unggul sebagaimana yang diinginkan 

konsumennya. Serta akan menuntun pemasar pada pembuatan strategi 

pemasaran yang tepat dan efisien. 

Pemasar dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumennya, 

salah satunya melalui perantara (saluran distribusi) yang digunakan dalam 

penyebaran produknya yaitu melalui perdagangan eceran (retailing). 

Dimana perdagangan eceran merupakan rantai terakhir saluran distribusi di 

dalam menyampaikan suatu produk yang dihasilkan produsen sehingga 

sampai ke tangan konsumen. 

Perdagangan eceran mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

kelancaran penjualan produk produsen, karena melalui pengecer dapat 

diperoleh informasi berharga tentang produknya. Antara lain bagaimana 

pandangan konsumen mengenai kualitas produk, kepuasan konsumen atas 
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produknya serta produsen dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan 

pesaingnya. Selain itu dengan adanya pengecer, konsumen dapat membeli 

produk yang dibutuhkan dalam harga dan jumlah barang yang sesuai dengan 

kebutuhannya. 

  Perdagangan eceran dapat dijumpai pada pasar tradisional yang 

menyediakan bermacam-macam produk dengan berbagai kualitas dan harga. 

Pada krisis ekonomi saat ini, berbelanja di pasar tradisional lebih diminati 

oleh konsumen karena harga yang lebih terjangkau dan dapat ditawar. 

Dalam pasar tradisional terdapat beberapa pedagang eceran yang menempati 

kios-kios yang telah disediakan oleh pengelola pasar. 

Pada saat ini, banyak perdagangan eceran lain yang bermunculan 

dengan berbagai macam bentuk yaitu mini market dan supermarket baik 

yang dikelola oleh individu maupun perusahaan serta hypermarket sebagai 

pengecer asing. Pengecer-pengecer tersebut menjalankan bermacam-macam 

strategi untuk memanfaatkan peluang pasar yang ada serta dapat menarik 

konsumen sebanyak-banyaknya dengan memberikan pelayanan dan produk 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen sehingga akan timbul 

suatu kepuasan dan loyalitas pada tempat belanja tersebut. 

Dengan munculnya pengecer asing di pasar domestik akan 

mengancam kelangsungan hidup dari pasar tradisional tersebut. Persaingan 

antara pasar tradisional dengan pengecer asing akan terus berlanjut hingga 

kebutuhan konsumen terpenuhi. Semua itu juga mempengaruhi perubahan 

pola konsumsi dan perilaku konsumen. Hal ini dapat diminimalkan, apabila 
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pasar tradisional dapat memperbaiki kinerja manajemennya terutama dari 

sudut pemasaran dengan tetap memperhatikan keinginan dan kebutuhan 

konsumennya agar mampu bertahan dengan masuknya dan semakin 

berkembangnya pengecer asing di pasar domestik. 

Seperti situasi diatas, sebelumnya di antisipasi oleh Pasar Candi 

Lontar Manukan. Dimana Pasar Candi Lontar Manukan merupakan retailing 

yang langsung berhubungan dengan konsumen akhir yang bertujuan 

melayani kebutuhan sehari-hari konsumen. Pemilihan lokasi menjadi 

strategi utama awal berdirinya Pasar Candi Lontar Manukan yang berada 

pada Jalan Raya Candi Lontar, dimana jalan tersebut akses menuju jalan 

raya Candi Lontar yang sering dilalui kendaraan. Pasar Candi Lontar 

Manukan berdiri pada tahun 1996, pada saat itu keberadaan Pasar Candi 

Lontar Manukan sangat diperlukan oleh masyarakat sekitar dalam 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun pada kenyataannya, saat ini Pasar 

Candi Lontar Manukan tidak hadir sendiri di wilayah Manukan karena telah 

berdiri Giant Hypermarket dan UFO Swalayan selaku pengecer asing di 

wilayah tersebut. Yang membedakan Pasar Candi Lontar dari pesaingnya 

adalah sistem yang digunakan masih sederhana dan tradisional. 

Dengan munculnya beberapa hypermarket di sekitar Pasar Candi 

Lontar Manukan akan berdampak pada pasar yang bersangkutan. Hal ini 

dikarenakan pihak hypermarket melakukan promosi dalam bentuk 

pemberian diskon besar-besaran pada awal berdirinya hypermarket tersebut. 

Kondisi tersebut tentunya tidak akan pernah diharapkan oleh pengelola, 
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walaupun kenyataannya hal tersebut hanya berdampak sekitar 3 bulan, 

namun Pasar Candi Lontar Manukan tetap harus mengevaluasi dan 

memperbaiki kinerja manajemennya dan memanfaatkan peluang-peluang 

yang ada dengan menjalankan strategi-strategi pemasaran yang efektif dan 

efisien untuk menanggulangi penurunan omzet pendapatan serta tetap 

memperhatikan perilaku belanja konsumennya dan memahami apa yang 

dibutuhkan dan diinginkan konsumennya. Karena sebagian besar perilaku 

belanja konsumen pada Pasar Candi Lontar Manukan lebih berorientasi pada 

suasana lingkungan tempat berbelanja, dimana perilaku belanja ini lebih 

dipengaruhi oleh strategi pemasaran yang terdiri dari harga, tempat, produk, 

dan promosi dalam berbelanja. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penting bagi pengelola untuk 

memahami perilaku belanja konsumen dalam pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumennya. Melalui penelitian ini, peneliti memfokuskan pada 

perilaku konsumen pada pasar tradisional berkaitan dengan semakin 

banyaknya hypermarket yang berdiri. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang diuraikan di atas, 

maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

“Faktor-faktor apa sajakah yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam 

berbelanja di Pasar Tradisional Candi Lontar, Manukan-Surabaya?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Atas dasar perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan 

dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan 

konsumen dalam berbelanja di Pasar Tradisional Candi Lontar, Manukan-

Surabaya”.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Secara Praktis 

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang administrasi 

bisnis khususnya ilmu perilaku konsumen dan sebagai referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang mengambil topik sejenis. 

2. Secara Teoritis 

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pasar serta 

perilaku konsumen sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan teori yang 

telah penulis dapatkan di bangku kuliah dengan praktek secara langsung. 
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