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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Retailling

2.1.1 Pengertian Retailling

Sopiah dan Syihabudin dalam (Tjiptono, 2008:225) menyatakan retailing

merupakan semua kegiatan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada

konsumen akhir untuk pemakaian pribadi dan rumah tangga, bukan untuk keperluan

bisnis. Jika institusi pabrikan, wholesaler atau retailstore menjual sesuatu kepada

konsumen akhir guna pemakaian non-bisnis, berarti telah melakukan penjualan

eceran.

Ritel memiliki fungsi-fungsi penting yang dapat meningkatkan nilai produk

dan jasa yang dijual kepada konsumen dan memudahkan distribusi produk-produk

tersebut bagi pihak yang memproduksinya. Dalam meningkatkan nilai produk dan

jasa yang dijual Utami (2010:12-14) dijelaskan tentang fungsi-fungsi tersebut yaitu:

1) Menyediakan berbagai macam produk dan jasa (assortment). 2) Memecah

(breaking bulk). 3) Perusahaan Penyimpanan Persediaan (holding inventory). 4)

Penghasil jasa (Providing Services). 5) Meningkatkan Nilai Produk dan Jasa.

Retailling merupakan semua kegiatan penjualan barang dan jasa secara

langsung kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi dan rumah tangga dan

bukan untuk keperluan bisnis (Tjiptono, 2007:191). Untuk menjelaskan lebih lanjut

mengenai retailling berikut pengertian retailling yang dikemukakan oleh beberapa

ahli :
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Adapun pengertian retailing menurut Tjiptono (2008; 191) adalah:

“Retailing merupakan semua kegiatan penjualan barang dan jasa secara
langsung kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi dan rumah
tangga, bukan untuk keperluan bisnis”

Dari definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa perdagangan eceran adalah

suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir dan ini merupakan

mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dan jasa.

Ada empat fungsi utama retailing menurut Tjiptono (2008; 191), yaitu:

1. Membeli dan menyimpan barang.

2. Memindahkan hak milik barang tersebut kepada konsumen akhir.

3. Memberikan informasi mengenai sifat dasar dan pemakaian barang tersebut.

4. Memberikan kredit kepada konsumen (dalam kasus tertentu).

Sedangkan pengertian retailer atau retail store menurt Tjiptono (2008; 191)

adalah :

“Perusahaan yang fungsi utamanya menjual produk kepada konsumen
akhir untuk pemakaian pribadi dan rumah tangga”

Definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa retailer merupakan

lembaga yang bisa berdiri sendiri.

2.1.2 Karakteristik Retailing

Menurut Breman dan Evans (2007; 11) karakteristik retailing ada tiga

karakter :

1. Small Average Sale (Nilai rata-rata penjualan kecil)

Nilai rata-rata penjualan pada retailing nilainya relatif lebih kecil

dikarenakan target konsumen yang memang merupakan konsumen akhir

yang membeli dalam jumlah sedikit.
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2. Impulse Purcharge (Pembelian yang tidak direncanakan)

Pembelian yang terjadi pada retailing merupakan pembelian yang tidak

direncanakan. Disinilah terletak kunci dari manajemen ritel untuk

menaikan jumlah penjualan yang tidak direncanakan ini dengan strategi

yang tepat.

3. Popularity of Store (kepopuleran toko)

Popularitas toko ritel dapat menarik pembeli atau konsumen barang-

barang ritel. Oleh karena itu penciptaan reputasi toko yang baik penting

untuk dipertimbangkan oleh manajemen ritel.

2.1.3 Fungsi Retailing

Penjual eceran meliputi kegiatan yang berhubungan langsung dengan

penjualan barang atau jasa pada konsumen akhir untuk keperluan pribadi, keluarga

atau rumah tangganya. Penjual eceran dapat lebih maju apabila mau bekerja lebih

baik lagi guna membangun citra toko yang lebih baik dimata konsumen.

Menurut Tjiptono (2007; 191) , ada empat  fungsi utama ritel, yaitu :

1. Membeli dan menyimpan barang.

2. Memindahkan hak milik barang tersebut kepada konsumen akhir.

3. Memberikan informasi kepada sifat dasar dan pemakaian barang tersebut.

4. Memberikan kredit kepada konsumen (dalam kasus tertentu).

2.1.4 Konsep Bauran Ritel (Retailing Mix)

Retailing Mix menurut Ma’ruf (2006:115) merupakan kombinasi dari place

(lokasi), merchandise (barang dagangan), pricing (strategi harga), periklanan dan

promosi, atmosfer dalam gerai dan retail service untuk menjual barang atau jasa pada

target sasaran / konsumen akhir. Kombinasi ini memproyeksikan positioning toko

yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap stimuli-stimuli yang diberikan oleh

lokasi, barang dagangan, penetapan harga, promosi dan pelayanan yang diberikan

oleh minimarket kepada konsumen.



10

2.1.4.1 Faktor –faktor Bauran Ritel (Retailing Mix)

2.1.4.1.1 Lokasi (Place)

Lokasi adalah faktor yang sangat penting dalam bauran pemasaran ritel. Pada

lokasi yang tepat, sebuah gerai akan lebih sukses dibandingkan dengan gerai lainnya

yang berlokasi kurang strategis, meskipun keduanya menjual produk yang sama,

pramuniaga yang sama, dan sama-sama memiliki setting / ambience yang bagus.

Faktor-faktor dalam mengevaluasi lokasi perdagangan ritel, menurut Ma’ruf

(2006; 124-126) :

1. Besarnya populasi dan karakteristiknya : jumlah dan kepadatan pada suatu

wilayah menjadi faktor dalam mempertimbangkan suatu area perdagangan ritel.

2. Kedekatan dengan sumber pemasok : pemasok mempunya pengaruh pada peritel

dalam hal kecepatan penyediaan produk, kualitas produk yang terjaga, biaya

pengiriman, dan lain-lain.

3. Basis ekonomis : industri daerah setempat, potensi pertumbuhan, fluktuasi karena

faktor musiman, dan fasilitas keuangan.

4. Ketersediaan tenaga kerja.

5. Situasi persaingan : penting mengenali jumlah dan ukuran peritel di suatu

wilayah.

6. Fasilitas promosi : adanya media massa seperti surat kabar dan radio akan

memfasilitasi kegiatan promosi peritel.

7. Ketersediaan lokasi toko : jumlah lokasi, akses pada masing-masing lokasi,

peluang kepemilikan atau leasing, pembatasan zona perdagangan, dan biaya-

biaya terkait.

8. Hukum dan peraturan : perlu diperhatikan khususnya apabila ada Perda

(Peraturan Daerah) yang tidak terdapat didaerah atau wilayah lain.
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Jenis-jenis lokasi menurut Ma’ruf (2006; 127), yaitu :

1. Gerai tunggal

Gerai tunggal adalah toko yang berdiri sendirian tanpa adanya toko lain di

dekatnya.

2. Pertokoan

Kebanyakan toko (pertokoan) yang ada di kota-kota Indonesia adalah hasil

perkembangan prose salami, yaitu deretan toko yang berdiri tanpa melalui

suatu perencanaan terpadu.

3. Pusat Belanja

Pusat belanja terdiri atas suatu bangunan komersial yang dimiliki/dikelola

oleh suatu manajemen, dengan kombinasi penyewa/peritel yang seimbang

(tidak cenderung pada satu kategori produk), dan memiliki jalan parker

sendiri. Contoh : mall atau plaza dan trade center.

Area perdagangan adalah area geografis yang bedekatan yang memiliki

mayoritas pelanggan dan penjualan dari sebuah toko. Menurut Utami (2008, 105-

106) area perdagangan digolongkan dalam ketiga zona perdagangan seperti dibawah

ini :

1. Zona Primer

Zona primer adalah area geografis dari mana toko atau pusat perbelanjaan

tersebut mendapatkan sekitar 60 persen dari para pelanggannya.

2. Zona Sekunder

Zona sekunder adalah area geografis dari kepentingan sekunder dalam tingkat

penjualan pelanggan, yang menghasilkan sekitar 20 persen dari penjualan sebuah

toko.

3. Zona Tersier

Zona tersier termasuk para pelanggan yang kadang berbelanja di toko atau pusat

perbelanjaan tersebut.
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2.1.4.1.2 Barang Dagangan (Merchandise)

Merchandising adalah kegiatan pengadaan barang-barang yang sesuai dengan

bisnis yang dijalani toko untuk disediakan dengan jumlah, waktu, dan harga yang

sesuai untuk mecapai sasaran toko atau perusahaan retail (Ma’ruf, 2006; 135).

Ketika konsumen telah tertarik kedalam sebuah toko eceran, persoalan yang

paling penting ialah bagaimana memaksimalkan waktu yang dipakai selama

berkunjung dalam toko tersebut, hal ini tergantung terhadap tingkat besarnya

keanekaragaman barang yang ditawarkan.

Setiap toko harus berusahan memperhatikan barang dagangan(merchandise)

karena kelengkapan dari jenis produk yang dijual, adanya produk-produk pelengkap

dari produk-produk utama yang ditawarkan serta kelengkapan jumlah, ukuran, warna,

dan karakteristik lain yang ada pada suatu kategori lini yang dijual oleh sebuah toko

karena menurut Breman dan Evans (2007; 180) Produk yang dijual oleh pengusaha

eceran mempengaruhi cirinya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam

memilih barang yang akan dijual, meliputi :

b. Variety adalah kelengkapan dari jenis produk yang dijual yang dapat

mempengaruhi pertimbangan konsumen dalam memilih toko.

c. Width or Breath adalah adanya produk-produk pelengkap dari produk-produk

utama yang ditawarkan dan mempunyai tujuan untuk menarik minat konsumen

melakukan pembelian terhadap barang pelengkap jika sudah berada dalam toko.

d. Depth adalah menunjukan jumlah, ukuran, warna, dan karakteristik lain uang ada

pada satu kategori lini.

e. Consistency adalah produk yang sudah sesuai dengan keinginan harus tetap dijaga

keberadaanya dengan cara menjaga kelengkapan produk, kualitas dan harga

produk yang ditawarkan.

f. Balance adalah jenis-jenis produk yang dijual harus disesuaikan dengan

keberadaan pasar dan keinginan konsumen.

g. Flexibility adalah produk-produk yang ditawarkan akan selalu mengalami

perubahan sesuai dengan kemajuan teknologi.
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Perencanaan Merchandise

Dalam merencankana merchandise, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan

yang menyangkut aspek peramalan, inovasi, ragam produk, merek, dan timing

serta alokasi (Ma’ruf, 2006; 141). Jika digambarkan maka aspek-aspek itu akan

seperti diagram di bawah ini :

Gambar 2.1

Perencanaan Merchandise

2.1.4.1.3 Penetapan Harga (Pricing)

Menurut Breman dan Evans (2007; 428) pricing adalah:

“a crucial strategic variable for a retailer because of its direct relationship
with a firm’s objective and its interaction with other retailing mix element”.

Dalam situasi pemberian harga dalam pasar, terdapat banyak persaingan dan

konsumen cenderung mencari harga yang paling rendah. Dalam beberapa kasus,

Perancangan
Merhandise

Inovasi

Assortment

merekperamalan

Timming
dan Alokasi
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reaksi pesaing merubah harga menghasilkan perang harga, dimana pengecer-pengecer

menurunkan harga dibawah harga standard an kadang dibawah biaya produksi untuk

menarik konsumen. Perang harga tersebut sering menghasilkan keuntungan yang

rendah, kerugian bahkan kebangkrutan bagi perusahaan.

Faktor-faktro penetapan strategi harga menurut Ma’ruf (2006; 163), yaitu :

a. Tujuan penciptaan harga

Tujuan yang paling penting dan bersifat universal dari strategi harga adalah untuk

mencapai laba. Sedangkan tujuan lainnya adalah : pembentukan citra seperti

sebagai market leader yang mampu menentukan price leader, percepatan

penjualan, promosi, perlindungan terhadap ancaman pesaing yang kerap

memainkan harga, meningkatkan harga saing melalui harga “miring”.

b. Kebijakan

Dengan dasar kebijakan harga, penetapan harga disusun agar terkoordinasi untuk

mencapai tujuan penetapan harga. Kebijakan harga memperhatikan faktor-faktor

berikut ini: pilihan target market, pilihan citra, unsur-unsur retail mix, dan pilihan

kebijakan harga.

c. Strategi harga

Strategi harga dapat digolongkan pada tiga orientasi, yaitu: orientasi demand

(permintaan) konsumen, orientasi biaya, dan orientasi persaingan.

2.1.4.1.4 Pelayanan Konsumen (Consumers Service)

Consumers service bertujuan memfasilitasi para pembeli saat mereka

berbelanja di gerai. Consumers service memiliki fungsi memenuhi kebutuhan

pembeli dalam berbelanja sama dengan unsur bauran ritel lainnya. Meskipun yang

dijualnya berupa barang yang kasat mata (tangible), pada hakikatnya pembeli

mencari barang untuk memenuhi kebutuhannya.

Prinsip roda ritel (the wheel of retailing) mengatakan antara lain bahwa suatu

bisnis ritel yang bermula dari sebuah gerai kecil ketika tumbuh berkembang akan

menjadi gerai yang besar dengan kualitas yang lebih baik, sehingga membutuhkan

staf seperti pramuniaga untuk memberikan nilai tambah berupa pelayanan. Adanya
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karyawan yang bertugas melayani pembeli menambah beban, atau biaya operasional,

sehingga harga jual barangpun dinaikan untuk bisa menutup biaya pengeluaran

tersebut. Namun membesarnya gerai tidak harus diikuti adanya pelayanan oleh

pramuniaga. Gerai besar bisa memutuskan sistem penjualannya adalah swalayan,

yakni tanpa pramuniaga. Ada beberapa tingkatan pelayanan menurut Kotler (2005;

215):

1. Swalayan (Self-service): Swalayan adalah landasan semua usaha diskon

banyak pelanggan yang bersedia melakukan proses menemukan-

membandingkan-memilih sendiri guna menghemat uang.

2. Swa-pilih (Self-selection): pelanggan mencari barangnya sendiri, walaupun

mereka dapat meminta bantuan.

3. Layanan terbatas (limited –service): pengecer ini menjual banyak barang

belanja, dan pelanggan memerlukan banyak informasi dan bantuan. Toko-toko

tersebut juga menawarkan layanan (seperti kredit dan hak mengembalikan

barang).

4. Layanan lengkap (Full-service): wiraniaga siap membantu dalam setiap tahap

proses menemukan-membanding-memilih tersebut. Biaya karyawan yang

tinggi, ditambah jumlah barang khusus yang tinggi dan jenis barang yang

perputarannya lambat dan banyak jasa, menyebabkan eceran yang berbiaya

tinggi.

Selain memposisikan diri pada tingkatan pelayanan yang sesuai, menurut

Ma’ruf (2005; 219) hendaknya bisnis ritel juga memfokuskan pada jenis-jenis

pelayanan sebagai berikut :

o Pelayanan Konsumen (Customer service)

 Pramuniaga dan staf lain yang terampil dengan cara pelayanan dan

kesigapan membantu.
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 Staf perusahaan ritel yang melayani pembeli lewat telepon dan

menyiapkan barang pesanan yang nantinya diambil pelanggan harus sigap

agar tidak memakan waktu lama.

o Terkait fasilitas gerai

 Jasa pengantaran yang tepat waktu

 Gift terapping

 Gift sertificate

 Jasa pemotongan pakaian jadi

 Cara pembayaran menggunakan kartu kredit

 Fasilitas tempat makan

 Fasilitas kenyamanan dan keaamanan berupa jalan dan tangga darurat

 Fasilitas telepon dan mail orders

o Terkait jam operasional toko

 Ruang tempat parkir

 Gerai laundry

 Gerai cuci cetak film

Sebuah ritel membuat semboyan secara ringkas dan sederhana dengan tujuan

menjadi pedoman bagi karyawan dalam melayani pembeli (Ma’ruf, 2005; 225).

FIVE PRINCIPLES:

1. GREET the customers

2. DETERMINE the customer needs

3. OFFER merchandise benefits

4. SUGGEST alternative or complementary products

5. CLOSE the sale nicely

Artinya

Lima Prinsip :

1. Sambutlah pembeli

2. Cari tahu kebutuhannya
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3. Tawarkan manfaat produk

4. Sarankan produk alternative atau produk pelengkap

5. Tutup transaksi dengan santun

Selain anjuran dan nasihat produk yang dianut, disarankan pula tindakan atau

perilaku yang harus hindari. Menurut Ma’ruf (2006; 226) perilaku –perilaku yang

harus dihindari oleh perusahaan dan oleh karyawan adalah :

a. Peritel mengasumsikan konsumen kurang teliti atau kurang jujur dan karenanya

melakukan waspada berlebihan.

b. Peritel banyak memberi janji atau mengirimkan pesan mengandung janji sebagian

tidak dipenuhi.

c. Karyawan atau pramuniaga yang tidak memiliki kewenangan yang cukup atau

tidak berkemauan untuk memecahkan masalah yang dihadapi konsumen.

d. Pramuniaga yang nampak acuh pada pelanggan.

e. Pramuniaga atau karyawan yang sibuk bicara satu sama lain sementara pelanggan

tidak dibantu.

f. Pramuniaga yang enggan membantu pelanggan dikarenakan jam istirahat.

g. Membiarkan antrian panjang karena ada meja kasir yang tutup.

h. Pelayanan pramuniaga yang tidak ramah.

i. Pramuniaga yang tidak mau tahu atau tidak tahu terhadap pertanyaan konsumen.

Menurut Ma’ruf (2005; 228). Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan

seperti di atas perusahaan ritel baik yang besar, yang menengah, bahkan yang kecil

sekalipun, dapat menjaga agar tingkat customer service tetap tinggi, yaitu dengan

cara:

a. Merekrut orang yang tepat.

b. Member orientasi dan penjelasan tentang harapan pelayanan kepada semua

karyawan, dengan pimpinan toko member contoh yang baik.

c. Tetap mengamati harapan pelanggan, pimpinan gerai atau perusahaan ritel harus

memastikan bahwa semua karyawan berbicara dengan pelanggan untuk bisa
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bertanya tentang pengalaman berbelanja mereka termasuk keluhan agar bisa

segera ditangani.

d. Memberdayakan karyawan sekaligus memberi mereka kepercayaan dalam

pelaksanaan pelayanan.

e. Memotifasi mereka para karyawan agar selalu tampil prima untuk memberi

pelayanan terbaik.

f. Memperlakukan karyawan sesuai keinginan bagaimana karyawan semestinya

memperlakukan pembeli.

2.1.4.1.5 Promosi

Promosi adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan

informasi, mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran

atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal

pada produk perusahaan yang ditawarkan perusahaan bersangkutan

(Tjiptono, 2007; 219). Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan

promosi dengan cara memberitahu, membujuk dan mengingatkan konsumen

agar mau membeli barang-barang yang dijual. Promosi yang dilakukan dalam

kegiata eceran biasanya untuk mengkomunikasikan informasi terhadap harga

atau atribut lainnya dalam toko.

Promosi juga merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk

mengkomunikasikan manfaat dari produk dan meyakinkan konsumen sasaran agar

membeli produk membeli produk tersebut.

Untuk memberikan informasi suatu toko kepada konsumen yang dituju, para

pengecer harus melaksanakan program promosi sehingga konsumen sebelum

mengunjungi suatu toko menyadari keberadaan toko tersebut, mengetahui lokasinya,

dan mempunyai bayangan atas produk yang ditawarkan didalam toko, juga informasi

tentang harga, pelayanan yang disediakan serta jam buka toko.
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Semua bentuk promosi mempunyai peranan penting dalam menunjang

terjadinya komunikasi dengan para konsumen, bentuk promosi tersebut: periklanan,

promosi penjualan, pemasaran langsung, publisitas serta penjualan langsung. Promosi

yang baik adalah dapat memadukan bentuk-bentuk promosi secara tepat berdasarkan

keseluruhan strategi dari suatu usaha eceran.

Periklanan adalah bentuk promosi yang sangat umum digunakan, merupakan

komunikasi persuasif terhadap masyarakat atau pembeli. Periklanan dapat dijalankan

melalui beberapa media seperti radio dan TV, majalah dan Koran, poster, spanduk,

papan reklame serta selembaran dan lain-lain.

Tujuan iklan dapat dikelompokan menjadi tiga macam, yaitu menyampaikan

informasi, untuk membujuk, dan mengingatkan. Iklan yang informative memberikan

informasi tentang bauran produk yang ditawarkan pengecer serta strategi harganya.

Iklan persuasive diarahkan untuk meyakinkan konsumen bahwa pengecer yang

bersangkutan menyediakan alternatif penawaran yang terbaik, sedangkan iklan yang

bersifat mengingatkan diupayakan dengan terus menerus menginformasikan kepada

konsumen bahwa pengecer yang bersangkutanlah yang menyediakan penawaran yang

terbaik dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

Promosi penjualan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling popular

dalam usaha eceran, yang ditujukan untuk mendorong konsumen menggunakan lebih

banyak produk tersebut hingga mendorong konsumen untuk melakukan pembelian.

Promosi penjualan tersebut misalnya dengan memberikan sample produk, kupon,

penawaran uang kembali, trading stamps, premi, harga khusus, undian, demonstrasi,

perlombaan, pameran dagang dan lain-lain. Pemilihan bentuk-bentuk promosi

penjualan yang dilakukan oleh para pengecer hendaknya mengacu pada tujuan-tujuan

tersebut diatas, sehingga dapat meningkatkan keunggulan perusahaan sekaligus

memberikan kepuasan kepada  konsumen sasarannya.
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Program promosi yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Program promosi dalam meningkatkan minat untuk membeli

Yang diteliti apakah program promosi yang dilakukan meningkatkan minat

konsumen untuk membeli. Apabila konsumen berminat untuk membeli oleh

karena promosi, maka promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian

konsumen.

2. Program dalam membujuk konsumen untuk membeli

Yang diteliti apakah konsumen sering tebujuk untuk membeli oleh karena

program promosi yang dilakukan. Apabila konsumen sering tebujuk untuk

membeli barang dagangan, maka promosi berpengaruh terhadap keputusan

pembelian konsumen.

3. Program promosi pemberian hadiah

Yang diteliti adalah apakah konsumen sering memperoleh hadiah dari perusahaan

eceran. Asumsi yang dipergunakan apabila konsumen diimging-imingi dengan

hadiah apabila dia melakukan pembelian, maka hal ini akan akan berpengaruh

terhadap keputusan pembelian.

2.1.4.1.6 Atmosfer Toko (Store Athmosphere)

Suasana atau atmosfer di dalam toko merupakan salah satu dan berbagai unsur

dalam retail marketing mix. Jika pihak manajemen memiliki tujuan memberitahu,

menarik, memeriksa, atau mendorong konsumen untuk untuk datang ke toko dan

untuk membeli barang, maka suasana atau atmosfer dalam toko berperan penting

dalam memikat konsumen.

Pengertian store athmosphere menurut Utami (2006; 238) adalah:

“Desain lingkungan yang melalui komunikasi visual, pencahayaan,
warna, music, dan wangi-wangian untuk merancang respon emosional
dan persepsi pelanggan dan untuk mempengaruhi pelanggan dalam
membeli barang”
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Store athmosphere merupakan salah satu elemen penting dalam retailing mix

yang mampu mempengaruhi proses keputusan pembelian konsumen, karena dalam

proses keputusan pembeliannya konsumen tidak hanya memberi respon terhadap

barang dan hasa yang ditawarkan oleh pengecer, tetapi juga memberikan respon

terhadap lingkungan pembelian yang diciptakan oleh pengecer, seperti yang

dikemukakn oleh Levy dan Weitz (2007; 556)

“Customer purchasing behavior is also influenced by the store
athmosphere”

Menurut Levy dan Weitz (2007; 510) membagi elemen-elemen store

athmosphere ke dalam lima elemen, yaitu:

1. Komunikasi Visual (Visual communication)

Merupakan penggunaan komunikasi visual yang ditempatkan pada lokasi toko

agar menunjukan citra perusahaan dan sifat kegiatan di dalamnya. Selain itu,

berfungsi sebagai identifikasi atau tanda pengenalan maka sebaiknya dipasang

lambing-lambang.

2. Pencahayaan (Lighting)

Pencahayaan di dalam toko dapat diatur sedemikian rupa agar menarik perhatian

konsumen. Penempatan barang pun akan lebih terlihat menarik dengan

pengaturan cahaya yang tepat.

3. Warna (Color)

Pewarnaan di dalam toko adalah sumber pengaruh yang potensial pada persepsi

maupun perilaku konsumen. Dengan demikian pemilihan warna yang tepat akan

dapat menarik orang untuk mengunjungi sebuah toko.

4. Musik (Music)

Konsumen akan merasakan suasana nyaman dengan adanya music yang diputar

dalam toko. Sehingga konsumen akan merasa betah pada saat berbelanja.
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5. Aroma (Scent)

Dimana aroma atau wangi-wangian yang ada dalm toko akan mempengaruhi

konsumen dalam melakukan transaksi. Aroma toko akan berkaitan dengan

pengaturan Air Conditioning (AC), kebersihan, pengaturan sirkulasi udara, dan

kondisi ruang toko.

2.2 Repurchase Intention (Niat Beli Ulang Konsumen)

Perilaku konsumen (consumer behavior) menurut Saladin (2003; 3) adalah:

“Suatu proses bagaimana individu/konsumen mengambil keputusan,
baik dalam pre-purchase, purchase, maupun post purchase”

Perilaku konsumen memiliki hubungan yang erat dengan niat beli konsumen,

oleh sebab itu untuk menerapkan strategi pemasaran yang jitu maka perusahaan harus

mengetahui terlebih dahulu pengertian mengenai perilaku konsumen.

Definisi niat beli itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh Schiffman dan

Kanuk (2007; 228) bahwa:

“ Suatu model sikap terhadap objek barang yang sangat cocok untuk
mengukur sikap terhadap golongan penduduk, jasa, atau merek
tertentu”

Hal ini mengemukakan bahwa konsumen biasanya mempunyai sikap yang

menyenangkan terhadap produk dengan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik.

Ada model hirarki tanggapan yang dapat mempengaruhi niat beli seperti terlihat

dalam bagan di bawah ini:
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Gambar 2.2

Model Hirarki Tanggapan Konsumen

Model

Tahap AIDA Hierarki Pengaruh Adopsi Inovasi Komunikasi

Tahap Kognitif Perhatian Kesadaran

Pengetahuan

Kesadaran Pemaparan

Penerimaan

Tanggapan Kognitif

Tahap Perasaan Minat

Keinginan

Menyukai

Kesuakaan

Keyakinan

Minat

Penilaian

Sikap

Kerugian

Tahap Perilaku

Tindakan Pembelian

Percobaan

Adaptasi

Perilaku

Sumber: Kotler (2007; 633)

Semua model ini mengasumsikan bahwa pembeli melewati tahap kognitif,

tahap perasaan, dan tahap perilaku secara berurutan. Urutan ini adalah mempelajari,

merasa, dan melakukan.

Pembentukan sikap melalui model sikap tiga komponen

Pembentukan sikap melalui model sikap tiga komponen yang mempengaruhi niat beli

konsumen menurut Schiffman dan Kanuk (2004; 256), sebagai berikut:

1. Kognitif

Adalah pengetahuan dan persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi

pengalaman langsung dengan objek sikap dan informasi yang berkaitan dan

berbagai sumber.
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2. Afektif

Adalah merupakan ketertarikan emosi atau perasaan mengenai produk atau merek

tertentu. Hal ini dapat berupa perasaan senangm tidak senang, bagus, jelek

ataupun pengalaman yang mengaharukan juga dimanivestasi sebagai keadaan

yang diliputi emosi (seperti rasa bahagia, kesedihan, rasa malu, kemarahan, dan

keheranan) yang dapat meningkatkan atau memperkuat pemngalaman tersebut

dapat mempengaruhi apa yang timbul dipikiran dan bagaimana individu

bertindak.

3. Konasi

Adalah komponen yang berhubungan dengan kemungkinan atau kecenderungan

bahwa individu akan melakukan tindakan khusus atau berprilaku dengan cara

tertentu.

Gambar 2.3

Gambar Sederhana Model Sikap Tiga Komponen

Sumber: Schiffman dan Kanuk (2004; 256)

2.3 Hubungan Antar Retailing Mix dan Purchase Intention

1 Menurut Yuda Melisa (2012), meneliti dengan judul “Pengaruh Bauran

Pemasaran Ritel Terhadap Keputusan Pembelian Ulang Konsumen Mega Prima

Swalayan Payakumbuh” pengambilan sampel dengan menggunakan teknik non –

probability sampling, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder,

maka ditetapkan jumlah sample yang diambil adalah 100 responden. Metode

analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan induktif. Hasil Penelitian

Kognitif

AfektifKonasi
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menunjukan bahwa : Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui analisis

jalur antara variabel-variabel penyebab terhadap variabel akibat, maupun antara

variabel penyebab melalui variabel penyebab lainnya terhadap keputusan

pembelian ulang konsumen Mega Prima Swalayan Payakumbuh, maka dapat

diambil kesimpulan bahwa,variabel persediaan barang, variabel harga, variabel,

variabel bauran komunikasi , variabel desain dan tampilan toko berpengaruh

signifikan terhadap keputusan pembelian ulang konsumen Mega Prima Swalayan

Payakumbuh.

2. Menurut Lisa Sulindra dan Yohanes Sondang Kunto, S,Si., M,Sc, dalam

Penelitiannya “Analisis Pengaruh Retail Mix Terhadap Repeat Purchase

Konsumen Bakerzin Tunjungan Plaza Surabaya”, Pengambilan sampel dengan

menggunakan teknik teknik non – probability sampling, maka ditetapkan jumlah

sampel yang diambil adalah 100 responden. Metode analisis yang digunakan

adalah analisis Top Two Boxes – Bottom Two Box dan Analisis Regresi Linear

Berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa : Variabel retail mix berpengaruh

signifikan terhadap repeat purchase konsumen Bakerzin Tunjungan Plaza

Surabaya. Namun tidak semua dimensi berpengaruh signifikan, hanya ada 4

dimensi yang berpengaruh signifikan, yaitu Customer Service, Store Design and

Display, dan Merchandise Assortments. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa

hipotesis pertama pada penelitian terbukti diterima dan benar. Berdasarkan

pengaruhnya terhadap variabel repeat purchase, dimensi retail mix yang paling

berpengaruh yaitu, merchandise assortment. merchandise assortment memiliki

pengaruh tertinggi, menurut penulis, hal ini dipengaruhi oleh kualitas menu

makanan dan minuman yang baik. Variabel customer service, store design and

display, communication mix, location, merchandise assortment dan pricing

berpengaruh sebesar 65.8% terhadap repeat purchase konsumen Bakerzin

Tunjungan Plaza Surabaya, sedangkan sisanya yaitu 34.2% dipengaruhi oleh

faktor lain di luar variabel bebas pada penelitian ini.
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2.4 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.4.1 Kerangka Pemikiran

Dari uraian mengenai Bauran Retail dan Repurchase Intention di atas maka

dapat digambarkan bahwa :

Gambar 2.4

Kerangka Pemikiran

2.4.2 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka penulis menarik hipotesis

sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh lokasi terhadap repurchase intention konsumen di Paris

Van Java Speciallty Coffee.

2. Terdapat pengaruh barang terhadap repurchase intention konsumen di Paris

Van Java Speciallty Coffee.

3. Terdapat pengaruh harga terhadap repurchase intention konsumen di Paris

Van Java Speciallty Coffee.

Lokasi Toko X1

Barang Dagang
X2

Harga X3

Layanan
Konsumen X4

Promosi X5

Atmosfer Toko
X6

Repurchase Intention

Y
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4. Terdapat pengaruh layanan konsumen terhadap repurchase intention

konsumen di Paris Van Java Speciallty Coffee.

5. Terdapat pengaruh promosi terhadap repurchase intention konsumen di Paris

Van Java Speciallty Coffee.

6. Terdapat pengaruh atmosfer toko terhadap repurchase intention konsumen di

Paris Van Java Speciallty Coffee.


