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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman, keberadaan bisnis ritel atau eceran di 

tengah masyarakat semakin penting.Hal ini disebabkan karena perubahan adanya 

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian 

barang dan jasa.Mempelajari dan menganalisis perilaku konsumen dalam 

keputsan pembelian hal yang penting. Cara pandang konsumen terhadap bisnis 

ritel yang semula dipandang sebagai penyedia barang atau jasa saja, namun 

sekarang, namun sekarang menjadi bisnis yang inovatif, dinamis, dan kompetitif.. 

Untuk saat ini pada era globalisasi dunia ekonomi dan bisnis memiliki 

intesitas persaingan yang tinggi.Dalam era globalisasi sekarang perkembangan 

teknologi dan sistem komunikasi semakin canggih sehingga masyarakat dapat 

dengan mudah untuk saling berkomunikasi dengan yang lainnya.Hal ini 

menyebabkan pasar barang dan jasa lebih berinovatif.Persaingan pun semakin 

ketat dengan era globalisasi saat ini, tidak hanya bersaing dengan perusahaan 

negara sendiri namun bersaing dengan perusahaan negara asing. 

Menurut Kotler (2009:592) retailing adalah kegiatan yang melibatkan 

penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk 

pengguna pribadi bukan untuk bisnis. Munculnya berbagai jenis usaha ritel 

mengakibatkan adanya persaingan yang semakin ketat oleh karena itu perusahaan 

perlu merancang suatu strategi pemasaran untuk memenangkan persaingan. 

Salah satu unsur strategi pemasaran yang bisa diterapkan oleh usaha ritel 

yaitu bauran pemasaran eceran (retailing mix).Ma’ruf (2006:113) retailing mix 

adalah kombinasi dari faktor-faktor ritel yang dipergunakan untuk memuaskan 

kebutuhan pelanggan dan mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli.Suatu 

aktifitas pemasaran dari suatu produk dapat dilihat dari banyaknya pengunjung 

yang berbelanja.Jika ingin mempertahankan dan bersaing serta ingin 

mengembangkan bisnisnya perusahaan eceran harus mampu menerapkan strategi 
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yang tepat untuk dapat menarik lebih banyak pengunjung sehingga dapat 

meningkatkan pembelian.Dalam stategi pemasaran eceran yang semakin 

kompetitif maka perusahaan harus mampu menganalisis berbagai aspek yang 

berhubungan dengan lingkungan baik intern maupun ekstern karena dengan 

melihat kondisi yang ada pada saat sekarang maka perusahaan dapat merumuskan 

kebijakan dalam menentukan strategi bauran pemasaran eceran. 

Menurut Ma’ruf (2006:113) Bauran ritel (retailing mix) terdiri dari unsur-

unsur strategis yang digunakan untuk mendorong pembeli melakukan transaksi 

dengan pedagang eceran tertentu.Bauran pemasaran eceran yang meliputi produk, 

harga, promosi, pelayanan, lokasi dan suasana toko mempunyai arti pentingdalam 

kegiatan pemasaran. 

Produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan dipasar sehingga dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan seseorang.Produk-produk yang dijual 

perusahaan ritel dalam gerainya disebut barang dagangan. Barang dagangan 

adalah kegiatan pengadaan barang-barang yang sesuai dengan bisnis yang dijalani 

toko (produk berbasis makanan, pakaian, barang kebutuhan rumah tangga dan 

lain-lain) 

Harga mempunyai arti penting didalam menciptakan posisi yang lebih 

kuat dalam persaingan, harga berperan sebagai penentu utama pilihan 

pembeli.Harga merupakan satu-satunya unsur dalam berbagai unsur bauran 

pemasaran ritel itu yang mendatangkan laba bagi perusahaan ritel. 

Promosi mempunyai arti penting untuk memperkenalkan ataupun 

mengingatkan kembali konsumen akan produk yang ditawarkan sehingga timbul 

ketertarikan untuk membeli dan memakai secara berulang produk yang 

dipromosikan. Komunikasi sebagai dasar promosi bertujuan mendorong target 

market untuk mau menjadi pembeli atau bahkan menjadi pelanggan setia. 

Pelayanan bertujuan memfasilitasi para pembeli saat mereka berbelanja di 

toko.Hal-hal yang dapat memfasilitasi pada pembeli terdiri atas layanan 

pelanggan, personal selling, layanan transaksi berupa cara pembayaran yang 

mudah, dan fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti tempat mengganti pakaian 

dan toilet. Pelayanan mempunyai arti bahwa untuk membangun pelanggan yang 
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loyal dan membangun keunggulan kompetitif dengan menyediakan customer 

service yang baik, 

Lokasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendirikan toko, maka 

dari itu lokasi perusahaan yang tepat akan menentukan yaitu keunggulan 

pelayanan dan servis terhadap pelanggan, menghemat biaya dan menurunkan 

harga jual, mudah dalam mendapatkan suplai barang dan mudah dalam 

memperluas area perusahaan. Lokasi akan mempengaruhi jumlah dan jenis 

konsumen yang akan tertarik untuk datang ke lokasi yang strategis, mudah 

dijangkau oleh saranatransportasi yang ada, serta kapasitas parkir yang cukup 

memadai bagi konsumen. Pada umumnya konsumen akan memilih toko yang 

paling dekat agar dapat menghemat waktu dan tenaga. 

Suasana toko mempunyai arti penting bahwa kemampuan sebuah toko 

dalam mendesain toko dengan baik akan membuat barang menjadi menarik, dan 

kemungkinan konsumen membeli barang semakin besar. Setiap toko mempunyai 

penampilan yang berbeda-beda baik dari kotor, menarik, megah dan suram, 

penampilan toko eceran dapat membantu menetukan citra toko dan memposisikan 

toko eceran dalam benak konsumen, suatu toko harus membentuk suasana 

terencana yang sesuai dengan pasar sasarannya dan dapat menarik konsumen 

untuk membeli di toko tersebut. Menurut Kotler dan Keller (2009:146) suasana 

toko adalah suasana terencana yang sesuai dengan pasar sasarannya dan dapat 

menarik pelanggan untuk membeli. Pengaruh bagian depan toko (eksterior 

bangunan) hendaknya tidak diremehkan karena ini merupakan bagian pertama 

dari toko yang dilihat oleh pelanggan, sedangkan di dalam toko tampilan, 

penempatan posisi barang dagangan, warna dinding, gaya pencahayaan yang 

digunakan dan musik juga memberikan kontribusi atau sumbangan untuk 

meningkatkan pembelian konsumen. 

Keputusan pembelian merupakan kegiatan individu, kelompok atau 

organisasi yang terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan membeli 

produk yang ditawarkan oleh produsen kepada pembeli.Hal ini berarti keputusan 

pembelian yaitu konsumen benar-benar membeli produk tersebut. Terdapat dua 

faktor yang muncul antara niat untuk membeli dan keputusan pembelian yaitu 
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sikap orang lain dan situasi yang tidak diharapkan. Ketika seseorang telah 

memilih antara membeli atau tidak membeli, pilihan merek satu dengan merek 

yang lain maka orang itu berada dalam posisi membuat keputusan. 

Menurut Chistina (2010:51) menyatakan bahwa perilaku pembelian 

konsumen ada yang disebut dengan pembelian tidak terencana dan 

pembeliankompulsif, (1) pembelian tak terencana adalah pembelian yang 

dilakukan di dalam toko, dimana pembelian berbeda dari apa yang telah 

direncanakan oleh konsumen pada saat mereka masuk ke dalam toko dan (2) 

pembelian kompulsif didefinisikan sebagai respon terhadap dorongan yang tidak 

terkendali atau keinginan untuk memperoleh, menggunakan atau mengalami suatu 

perasaan atau kegiatan yang menuntun individu secara berulang kali. Konsumen 

yang kompulsif cenderung membeli benda secara berlebihan yang tidak mereka 

perlukan padahal kadang- kadang tak sanggup mereka beli.Pembelian kompulsif 

mewakili sebuah cara solusi cepat mengatasi keresahan atau 

kegelisahaan.Beberapa hal yang menyangkut pembelian kompulsif adalah 

ketergantungan diri, obsesi atau konsumsi yang dipaksakan dan emosi yang kuat 

untuk membeli produk tersebut. 

Menurut Kotler (2009), keputusan pembelian adalah tindakan dari 

konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk.Kotler (2005:204) 

mengemukakan ada lima tahapan keputusan pembelian yaitu; (1) Pengenalan 

masalah yaitu proses membeli dengan pengenalan masalah atau kebutuhan, 

pembeli menyadari suatu perbedaan antara keadaan sebenarnya dengan keadaan 

yang diinginkan.(2) Pencarian informasi yaitu mencari banyaknya informasi yang 

dimiliki sehubungan dengan kebutuhan. (3) Evaluasi alternatif yaitu informasi 

yang didapat dari calon pembeli digunakan untuk memperoleh gambaran yang 

lebih jelas mengenai alternatif-alternatif yang dihadapi. (4) Keputusan pembelian 

berarti konsumen benar-benar membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 

(5) Perilaku setelah pembelian yaitu konsumen merasakan kepuasan ataupun 

ketidak puasan yang dapat mempengaruhi perilakunya. Kepuasan pelanggan 

penting untuk diperhatikan karena dapat mempengaruhi keputusan pelanggan baru 



 
 

 

5 

untuk membeli produk tersebut. Perilaku konsumen akan menentukan proses 

pengambilan keputusan dalam pembelian suatu produk.  

Pada saat ini banyak produsen yang mengambil bisnis retail yang 

produknya dapat langsung kepada konsumen terakhir, karena keinginan produsen 

yang ingin memperluas pasarnya salah satunya Cerva Duds House. 

Cerva Duds House merupakan toko ritel yang mempunyai posisi dalam 

saluran pemasaran sebagai toko pakaian dan aksesoris retail yang memasarkan 

sendiri produk-produknya kepada konsumen terakhir. Berdiri pada tanggal 23 Juli 

2011. Produk yang dijualnya terdapat brand-brand lokal dan ada brand dari 

interlokal, contoh untuk brand lokal: Summer Story, Provat Con Succ, Eyesouth, 

Blouse, Dapp dan untuk brand interlokal: vans dan saucony. Cerva Duds House 

tidak hanya menjual brand untuk pria namun juga untuk wanita sehingga memiliki 

pangsa pasar yang luas dalam menjual produk-produknya. 

Semakin meningkatnya tingkat persaingan dalam dunia ritel itu membuat 

Cerva Duds House harus memikirkan cara untuk meningkatkan penjualan contoh 

toko ritel pesaing yang ada di Bandung seperti Widely Project yang berada di 

jalan Riau, Family Affair yang berada dijalan Trunojoy, dan Boyshop yang berada 

dijalan Bahureksa. Dalam hal ini Cerva Duds House harus melakukan bauran 

pemasaran eceran (retailing mix) untuk meningkatkan tingkat penjualan. 

Tabel 1.1 

Data Penjualan Omset Cerva Duds House Percaturwulan  

Tahun 2011 – 2014 

Bulan Omset Pertumbuhan 

Agustus – Oktober 2011 Rp31.727.000  

November 2011 – Januari 2012 Rp23.474.000 -26.01% 

Februari – April Rp21.552.000 -8.19% 

Mei – Juli Rp23,755,000 10.22% 

Agustus – Oktober Rp18,827,000 -20.75% 

November 2012 – Januari 2013 Rp16,286,000 -13.50% 

Februari – April Rp15.277.000 -6.20% 

Mei – Juli Rp18.027.000 18.00% 

Agustus – Oktober Rp.27.853.000 54.51% 

November 2013 – Januari 2014 Rp20.137.000 -27.70% 

Februari – April Rp18.782.000 -6.73% 

Mei – Juli Rp29.632.000 57.77% 

Agustus - Oktober Rp18,443,000 -37.75% 
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Gambar 1.1 

Grafik Data Penjualan Omset Cerva Duds House Percaturwulan  

Tahun 2011 – 2014 

 

 

Berdasarkan gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa Cerva Duds 

Houseselama pada periode tahun 2012 sampai 2014 mengalami kenaikan dan 

penurunan yang cukup drastis. Seperti pada bulan Agustus – Oktober 2013 

mengalami kenaikan sebesar 54.51%, kenaikan ini merupakan kenaikan yang 

paling tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2014. Kemudian terjadi 

penurunan penjualan yang cukup drastis pada bulan Agustus – Oktober di tahun 

2014 yaitu sebesar -37.75%.Ini disebabkan  banyaknya toko-toko ritel di Bandung 

dan juga karena barang yang dijual pada distro pesaing adalah barang yang sama 

dengan yang dijual oleh Cerva Duds House oleh karena itu konsumen lebih 

selektif dalam memilih toko atau membeli barang. 

Beradasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas, penulis tertarik 

untuk menuangkan dalam karya ilmiah berupa skripsi dengan mengambil judul: 

“Pengaruh Retailing Mix terhadap Keputusan Pembelian Cerva Duds 

House” (studi kasus Cerva Duds House). 

 

 

 

 

 

Rp-
Rp2.000.000 
Rp4.000.000 
Rp6.000.000 
Rp8.000.000 

Rp10.000.000 
Rp12.000.000 
Rp14.000.000 
Rp16.000.000 

2012

2013

2014



 
 

 

7 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh retailing mix terhadap tingkat penjualan Cerva 

Duds House? 

2. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap retailing mix yang dilakukan 

oleh Cerva Duds House? 

 

1.3Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh retailing mix terhadap tingkat 

penjualan Cerva Duds House. 

2. Untuk mengetahui tanggapan konsumen terhadap retailing mix yang 

dilakukan oleh Cerva Duds House. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Perusahaan 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

dalam pengembangan perusahaan itu sendiri, terutama mengenai Pengaruh 

Retailing Mix terhadap Keputusan Pembelian Cerva Duds House. 

2. Bagi Penulis 

Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas dalam bidang pemasaran 

khususnya tentang retailing mix dan keputusan pembelian dan sebagai salah 

satu syarat akademik untuk memenuhi tugas akhir pada program studi 

Manajemen S1 Universitas Widyatama. 

3. Bagi Pihak Lainnya 

Sebagai bahan acuan dan referensi bagi pihak lain yang ingin memperdalam 

dan meneliti Pengaruh Retailing Mix terhadap Keputusan Pembelian Cerva 

Duds House. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Cerva Duds HouseStore yang terletak di Jl. 

Lodaya 11A Bandung.Penulis melakukan penelitian pada bulan Oktober 2014 

sampai dengan Februari 2015. 

 

 

 

 


