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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan Metode X dan 

Metode Y terhadap keputusan dam pemilihan berbelanja, dan bertujuan untuk 

mengetahui preferensi terhadap kedua metode tersebut.  

Penelitian dilakukan pada 6 minimarket di Kecamatan Kasihan Bantul 

Yogyakarta pada tahun pelajaran 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh konsumen yang pernah maupun sedang berbelanja pada  6 minimarket di 

Kecamatan Kasihan Bantul. Penelitian ini mengambil sampel dengan jumlah 

responden 100 konsumen dengan metode accidental sampling dan dianalisis 

menggunakan analisis chi square. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis 

kelamin dengan atribut toko terhadap keputusan pemilihan dalam berbelanja 

dibuktikan dengan chi square dan oneway anova 
2

hitung = 3,798 <
2

tabel,df=4 = 

9,49, dengan nilai signifikasi 0,457> 0,05,maka tidak terdapat perbedaan 

preferensi konsumen terhadap keputusan pemilihan dalam berbelanja.Terdapat 

hubungan antara usia dengan atribut toko terhadap keputusan dalam pemilihan 

berbelanja dengan chi square dan oneway diperoleh 
2

hitung = 37,217,dengan nilai 

signifikasi 0,000 > 0,05,dengan demikian usia terdapat perbedaan preferensi 

konsumen terhadap keputusan pemilihan dalam berbelanja.Terdapat hubungan 

antara pekerjaan dengan atribut toko terhadap keputusan pemilihan dalam 

berbelanja dengan nilai chi square dan oneway anova 
2

hitung = 26,917,p 

value=0,042 < 0,05,terdapat perbedaan preferensi konsumen terhadap keputusan 

pemilihan dalam berbelanja.Tidak terdapat hubungan antara pendapatan dengan 

atribut toko terhadap keputusan pemilihan dalam berbelanja dengan nilai chi 

square dan oneway anova 
2

hitung = 20,274,p value=0,208 > 0,05,dengan nilai 

signifikan 0,176 > 0,05,maka tidak terdapat perbedaan preferensi konsumen 

terhadap keputusan pemilihan dalam berbelanja.Tidak terdapat hubungan antara 

pendidikan dengan atribut toko terhadap keputusan pemilihan dalam berbelanja 

dengan nilai chi square dan oneway anova 
2

hitung = 15,907,p value = 0,196 > 

0,05,nilai signifikan 0,104 > 0,05,maka tidak terdapat perbedaan preferensi 

terhadap keputusan pemilihan dalam berbelanja.Tidak terdapat hubungan antara 

jarak dari rumah dengan atribut toko terhadap keputusan pemilihan dalam 

berbelanja dengan nilai chi square dan  oneway anova 
2

hitung = 8,066 dan p value 

= 0,780 > 0,05,nilai signifikan 0,323 > 0,05,maka tidak terdapat perbedaan 

preferensi konsumen terhadap keputusan pemilihan dalam berbelanja.  

 

Kata kunci : Jenis Kelamin,Usia,Pekerjaan,Pendapatan,Pendidikan,Jarak 

Dari Rumah  
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine differences in methods of X and Y to the 

decision dam Methods shopping elections, and aims to determine the preferences 

of the two methods. The study was conducted on 6 minimarket in Kasihan Bantul 

Yogyakarta in the academic year 2015.  

The population in this study are all consumers ever and was shopping at 6 

minimarket in Kasihan Bantul. This study took a sample of 100 consumers by the 

number of respondents with accidental sapling method and analyzed using chi 

square analysis. 

The results showed that there was no correlation between gender and the 

2hitung evidenced byselection decision attribute stores in shopping  chi square 

and oneway anova = 3.798 <2tabel, df = 4 = 9.49, with a significance value 

0.457> 0.05, there is no differences in consumer preferences towards election 

decision in berbelanja.Terdapat relationship between age and the attributes of the 

2hitung obtained chi square and oneway anova decision in the selection of 

stores to shop with  square = 37.217, with a significance value of 0.000> 0.05, 

thus there are differences in the age of consumer preference on the selection 

decision berbelanja.Terdapat relationship between work attributes to the 

selection decision stores 2hitung value of chi square and oneway anova = 26.917, 

p value = 0.042in shopping with  <0.05, there are differences in consumer 

preferences towards berbelanja.Tidak selection decisions in the relationship 

between income with the attribute store against 2hitung chithe decision of the 

selection in the shop with a value chi square and oneway anova = 20.274, p value 

= 0.208> 0.05, with significant value 0.176> 0.05, there were no differences in 

consumer preferences towards election decision in berbelanja.Tidak there is a 

relationship between education and attribute 2hitungto the decision of the 

selection in the store shopping with  chi square and oneway anova value = 

15.907, p value = 0.196> 0.05, a significant value 0.104> 0.05, there was no 

difference in preference to the election decision berbelanja.Tidak there is a 

relationship between the distance from home to attribute to the decision of the 

selection in the store shopping 2hitung = 8.066 and p value = 0.780with chi-

square value > 0.05, a significant value 0.323> 0.05, there were no differences in 

consumer preferences towards elections in shopping decisions. 

 

Keywords: Gender, Age, Occupation, Income, Education, Distance 

                       From home 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perilaku konsumen di zaman sekarang cenderung berubah-ubah. 

Tentunya hal ini juga tidak lepas dari kemajuan ekonomi di negara-negara 

Asia, yang memberi dampak pada peningkatan pendapatan individual, 

sehingga konsumen di zaman sekarang lebih berorientasi pada nilai suatu 

produk dari pada harganya. 

Konsumen rela untuk membelanjakan uang lebih dengan tujuan 

mendapatkan pelayanan yang baik, yang tentunya memberi nilai kepuasan 

kepada konsumen.Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 

konsumen adalah pelayanan dan kenyamanan. Pelayanan dan 

kenyamananakan mempengaruhi penilaian yang dilakukan oleh seseorang 

yang akan membeli suatu produk. 

Sebagai contoh msayarakat yang mengutamakan pelayanan dan 

kenyaman adalah dengan berbelanja di Minimarket. Bisa berbelanja dengan 

suasana yang nyaman pelayanan yang ramah.Minimarket sebagai tempat 

bertemunya pedagang dan pembeli, tetapi di minimarket tidak ada tawar 

menawar seperti di pasar tradisional kendati di minimarket produk yang 

ditawarkan tidak selengkap di supermarket atauhypermarket, teteapi 

minimarket juga memiliki kelebihan sehingga sekalipun selengkap 

supermarket ataupun hypermarket tetapi banyakmasyarakat yang berbelanja di 



 

 

2 

minimarket, ini dikarenakan letak minimarket yang strategis biasanya berada 

di pinggir jalan persis atau di komplek perumahan atau komplek perkotaan 

bahkan minimarket sekarang pun sudah merambat ke daerah – daerah 

pedesaan. Oleh karena itu banyak dari masyarakat yang berbelanja di 

minimarket, dikarenakan letaknya yang strategis dan tempat yang bersih. Dan 

sekarang ini masyarakat bisa dengan mudahnya memilih minimarket sebagai 

tempat tujuan berbelanja, dikarenakan minimarket sudah menjamur sekarang-

sekarang ini. Dan di minimarket pun tidak perlu mengantri berjam–jam 

ditempat pembayaran seperti di supermarket atau hypermarket yang cukup 

membutuhkan waktu yang agak lama untuk membayar.Karena di minimarket 

tidak seramai dan tidak sepadat di supermarket atau hypermarket karena 

produk yang dijual tidak terlalu banyak sehingga kebanyakan orang berbelanja 

di minimarket untuk kebutuhan sehari-hari saja. 

Menurut Sumarwan (2003), segencar apapun persaingan yang ada di 

pasar, konsumen tetaplah sebagai penentu dalam membuat keputusan 

pembelian. Pilihan-pilihan produk yang ditawarkan tentunya secara tidak 

langsung akan mempengaruhi pengambilan keputusan membeli bagi 

konsumen. Pasar hanya menyediakan berbagai pilihan produk dan yang 

bermacam-macam. Namun pada akhirnya, konsumen yang memiliki hak 

untuk bebas memilih apa dan bagaimana produk yang nantinya akan mereka 

konsumsi. Dalam membeli dan mengkonsumsi sesuatu, konsumen terlebih 

dahulu membuat keputusan mengenai produk apa yang dibutuhkan, kapan dan 

bagaimana dan dimana proses pembelian atau konsumsi itu akan terjadi. 
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Dengan kata lain diperlukan suatu proses pengambilan keputusan untuk 

membeli sesuatu baik barang atau jasa. 

Menurut Setiadi (2003), pengambilan keputusan yang diambil oleh 

seseorang dapat disebut sebagai pemecahan masalah. Dalam proses 

pengambilan keputusan, konsumen memiliki sasaran atau perilaku yang ingin 

dicapai. Selanjutnya konsumen membuat keputusan perilaku mana yang ingin 

dilakukan untuk dapat mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian hal ini 

dapat memecahkan masalahnya. Pemecahan masalah merupakan suatu aliran 

timbal balik yang berkesinambungan diantara faktor lingkungan, proses 

kognitif dan afektif, serta tindakan perilaku. Pada tahap pertama merupakan 

pemahaman adanya masalah. Selanjutnya terjadi evaluasi terhadap alternatif 

yang ada dan tindakan yang paling sesuai dipilih. Pada tahap berikutnya, 

pembelian dinyatakan dalam tindakan. Pada akhirnya produk yang telah dibeli 

akan digunakan dan konsumen melakukan evaluasi ulang mengenai keputusan 

yang telah diambilnya. 

Salah satu usaha yang sedang berkembang saat ini adalah usaha ritel 

dalam bentuk minimarket.Adanya konsep ritel dalam bentuk minimarket telah 

diperkenalkan ke negara-negara berkembang yang konsumennya belum 

mempunyai pengalaman berbelanja di toko yang berskala besar dengan jenis 

produk yang beragam namun pada tingkat harga yang relatif rendah (Jim dan 

Kim, 2001). 

Adanya konsep baru pada dunia retail umumnya dapat menarik 

perhatian konsumen karena menawarkan sesuatu yang baru dan dapat 
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menimbulkan rasa senang dalam berbelanja. Kelebihan – kelebihan itulah 

yang membuat konsep baru ini sangat diminati oleh konsumen. Walau 

bagaimanapun, dibutuhkan usaha dan perhatian yang cukup besar untuk 

memahami konsumen terutama perilaku dan motivasinya dalam mengambil 

keputusan untuk memilih tempat berbelanja karena kedua hal tersebut 

mungkin berbeda dari satu negara dengan lain. 

Menjamurnya minimarket merupakan tantangan bagi pengusaha 

minimarket khususnya yang ada di sekitar wilayah kecamatan Kasihan, 

Kabupaten Bantul, untuk itu setiap perusahaan atau minimarket harus selalu 

mencari cara atau strategi penjualan agar dapat merebut hati pembeli. Mulai 

dari perencanaan produk yang dihasilkan, penetapan harga, strategi promosi, 

segmentasi pasar, diferensiasi produk dan lain sebagainya, yang harus 

dipikirkan secara matang dan dilakukan dengan tepat. Namun semua itu tidak 

cukup membuatpembeli kembali karena mereka memperoleh produk sejenis 

dengan harga yang relatif sama atau bahkan lebih murah dan lebih berkualitas 

dimana-mana. Perusahaan harus mampu membuat sesuatu yang berbeda dari 

pesaing agar mampu merebut hati pembeli sehingga menjadi pelanggan dalam 

jangka panjang. Mengingat arti penting pelanggan sebagai kunci sukses usaha 

maka perusahaan harus dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan 

pelanggan. Hubungan jangka panjang yang dimaksud bukan sekedar 

hubungan yang semu yaitu hubungan komunikasi satu arah dan bersifat 

sementara. Inilah yang dilakukan oleh Alfamart dan Indomaret dalam 

mengelola bisnisnya. Alfamart dan Indomaret merupakan jenis usaha 
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waralaba dibidang distribusi retail atau mini market. Tidak mudah bagi 

Alfamart dan Indomaret untuk mengembangkan bisnis minimarketnya 

ditengah persaingan yang kompetitif. 

Persaingan yang semakin hari semakin ketat membuat pengusaha 

minimarket berlomba-lomba memberikan berbagai kenyamanan bagi 

konsumen. Dari kenyamanan tempat, fasilitas, pelayanan dan lain-lain. Tidak 

hanya bersaing dengan kenyamanan namun pada minimarket besar seperti 

Hypermart, Lotte Mart, Carefour kebanyakan bersaing dengan harga, 

kelengkapan produk dan kemudahan memilih produk dalam berbelanja. Tetapi 

berbeda dengan minimarket yang berbasis waralaba mereka lebih bersaing 

pada pelayanan yang ramah pada karyawan dan keterjangkauan tempat. 

Karena biasanya minimarket besar lokasinya lebih jauh dari tempat tinggal 

daripada Indomaret dan Alfamart.   

Oleh karena pihak manajemen Alfamart dan Indomaret bagian 

pemasaran harus mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keputusan 

pembelian seperti pengiriman produk, performa produk, citra perusahaan atau 

produk, merk, nilai harga yang dihubungkan dengan nilai yang diterima 

konsumen, prestasi para karyawan, keunggulan dan kelemahan pesaing. Selain 

itu Alfamart dan Indomaret memiliki daya tarik tersendiri seperti tampilan 

toko yang cemerlang, bersih, dan nyaman. Desain eksteriornya yang 

menggunakan dua unsur warna yang mencolok yaitu untuk alfamart merah 

dan kuning dan untuk Indomaret merah, kuning, dan biru memberi kesan 

menarik pada konsumen. Maka berdasarkan berbagai penjelasan tersebut 
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diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa factor – faktor yang 

mempengaruhi keputusan membeli adalah produk, harga, promosi, distribusi. 

Setelah melalukan survei di kecamatan Kasihan, Bantul terdapat 6 

Minimarket diantaranya : 

1. Indomaret Sonosewu 1 

2. Indomaret Sonosewu 2 

3. Alfamart Sonosewu  

4. Alfamart Jl.wates  

5. Minimarket Citra Madina 

6. Minimarket Mediko  

Pengamatan terhadap minat beli konsumen berbelanja di minimarket 

memegang peranan penting dalam mewujudkan kualitas pelayanan di 

supermarket yang nyaman dan ramah. Terutama untuk masyarakat menengah 

keatas yang kebanyakan membutuhkan pelayanan yang praktis yang bisa 

menghemat waktu untuk keluar rumah pada jam – jam sibuk, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “HUBUNGAN 

KARAKTERISTIK KONSUMEN TERHADAP PEMILIHAN DALAM 

BERBELANJA PADA MINIMARKET DI KECAMATAN KASIHAN 

BANTUL “ 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun diatas, dapat di 

identifikasikan permasalahn yang ada di Minimarket yaitu : 
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Perusahaan agar bisa mengetahui sejauh mana hubungan karakeristik 

konsumenterhadap preferensi atribut toko yang terdiri dari harga, pelayanan, 

keanekaragaman produk, suasana toko, dan kemudahan berbelanja dalam 

pemilihan tempat berbelanja pada minimarket di Kecamatan Kasihan Bantul. 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam hal ini, penulis ingin membatasi permasalahan penelitian pada 

hubungan karakteristik konsumen terhadap preferensi atribut toko yang terdiri 

dari harga, pelayanan, keanekaragaman produk, suasana toko, dan kemudahan 

berbelanja dalam peilihan tempat berbelanja pada minimarket di Kecamatan 

Kasihan Bantul. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat diajukan 

perumusan masalah yaitu : 

Apakah terdapat hubungan antara karakteristik konsumen 

terhadappreferensi atribut toko yang terdiri dari harga, pelayanan, 

keanekaragaman produk, suasana toko, dan kemudahan berbelanja dalam 

peilihan tempat berbelanja pada minimarket di Kecamatan Kasihan Bantul ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 
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Untuk mengetahui hubungan antara karakteristik konsumen terhadap 

preferensi atribut toko yang terdiri dari harga, pelayanan, keanekaragaman 

produk, suasana toko, dan kemudahan berbelanja dalam peilihan tempat 

berbelanja pada minimarket di Kecamatan Kasihan Bantul. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Akademisi  

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dibidang Manajemen Pemasaran, khususnya yang 

berhubungan dengan kualitas pelayanan, dan kenyamanan.Diharapkan 

pula dapat membangkitkan minat serta semangat peneliti lainya untuk 

melakukan riset dengan variabel yang lebih banyak lagi. 

2. Bagi Minimarket 

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas pelayanan 

dan kenyamanan diMinimarket. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini bagi masyarakt diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan memberikan informasi tentang minimarket di kecamatan 

Kasihan Bantul. 
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4. Bagi Pihak Universitas PGRI Yogyakarta  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan imformasi untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat dijadikan sebagai penambah 

referensi kepustakaan program studi manajemen. 
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