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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen seringkali dianggap sebagai salah satu di antara faktor-faktor 

produksi.Di dalamnya termasuk organisasi dan koordinasi faktor-faktor produksi 

lainnya misalnya tanah, tenaga kerja, dan modal guna mencapai efisiensi 

maksimum dalam produksi. MenurutHasibuan (2003: 1): 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu” 

Sedangkan menurut Manullang (2004:5)manajemen didefinisikan sebagai 

berikut : 

“Manajemen adalah seni ilmu perencanaan, pengorganisasian, 

penyusunan, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan 

yang sudah ditetapkan” 

 Definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen mempunyai tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya.Jadi, tujuan ini merupakan sasaran yang hendak 

dicapai melalui kegiatan yang telah diatur manajemen untuk pencapaian tujuan 

organisasi. 

 

2.1.1 Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

Menurut Kotler (2009:5) pemasaran adalah proses sosial dimana dengan 

proses tersebut individu maupun kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dari satu pihak ke pihak lain. 

Sedangkan menurut Wiliam J. Stanton (1978, dikutip dari elqorni.wordpress.com) 

pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen. 

Pemasaran bukan hanya sekedar berakhir dengan kegiatan penjualan. 

Kegiatan-kegiatan dalam pemasaran saling berhubungan satu sama lain. Kegiatan 
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pemasaran dimulai jauh sebelum kegiatan produksi dan tidak hanya berakhir 

dengan penjualan. Apabila pemasar menginginkan produknya laku di pasaran dan 

bertahan bahkan berkembang, maka pemasar harus memikirkan produk apa yang 

ingin mereka buat agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Setelah produk 

tersebut dibuat kemudian pemasar memikirkan bagaimana cara 

mengkomunikasikan produk tersebut atau mengiklankan produknya tersebut. 

Produk yang telah dibeli konsumen tidak lantas membuat pemasar berhenti 

memikirkan kegiatan selanjutnya, pemasar harus bisa memastikan konsumen 

merasa puas akan produk yang kita jual dan melakukan pembelian 

ulang.Pemasaran sebagai suatu sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling 

berhubungan, sehingga konsumen mendapatkan kebutuhan dan keinginan serta 

kepuasan. 

Definisi manajemen pemasaran menurut Kotler (2009:5) ialah sebagai seni 

serta ilmu dalam memilih target market dan mendapatkan, mempertahankan, 

maupun memperbanyak jumlah pelanggan dengan cara menciptakan, 

menyampaikan, dan mengkomunikasikan nilai yang unggul kepada pelanggan. 

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran yang efisien, efektif dan 

bertanggung jawab serta dapat berpedoman pada salah satu filosofi pemasaran. 

Ada lima filosofi pemasaran yang mendasari cara organisasi melakukan kegiatan- 

kegiatan pemasarannya. Kotler (2009:19), yaitu: 

1. Konsep Berwawasan Produksi. 

Konsep berwawasan produksi berpendapat bahwa konsumen akan memilih 

produk yang mudah didapat dan murah harganya. 

2. Konsep Berwawasan Produk. 

Konsep berwawasan produk berpendapat bahwa konsumen akan memilih 

produk yang menawarkan mutu, kinerja terbaik, atau hal-hal inovatif lainnya. 

3. Konsep Berwawasan Menjual. 

Konsep berwawasan menjual berpendapat bahwa dengan asumsi konsumen 

enggan untuk membeli produk yang pemasar jual.Dan haltersebut mendorong 

perusahaan untuk melakukan berbagai promosi dan penjualan yang efektif 

untuk merangsang konsumen membeli produknya. 
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4. Konsep Berwawasan Pemasaran. 

Konsep berwawasan pemasaran berpendapat bahwa kunci untuk mencapai 

tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran 

serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien 

dari pada saingannya.Konsep berwawasan pemasaran merupakan seluruh 

sistem rangkaian kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan. 

5. Konsep Pemasaran sosial 

Konsep pemasaran sosial menegaskan bahwa tugas organisasi ialah 

menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar yang dituju serta 

memberikan kepuasan yang diinginkan oleh pasar secara lebih efektif dan 

efisien dibandingkan para pesaingnya dengan cara tetap mempertahankan atau 

bahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan konsumen. 

 

2.1.2Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang 

pelaksanaan dari pemasaran.Dengan ilmu manajemen pemasaran, perusahaan 

dapat menentukan pasar yang mana yang dituju dan membina hubungan yang 

baik dengan pasar sasaran tersebut. Pengertian manajemen pemasaran menurut 

Alma (2007:130)adalah : 

“Manajemen pemasaran adalah merencanakan, mengarahkan, dan 

mengevaluasi seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun 

bagian dari perusahaan”. 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tujuan dan 

prinsip dari manajemen pemasaran yaitu kegiatan penganalisaan, pelaksanaan, 

pengendalian atas program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan 

memperoleh keuntungan. 

 

2.2Pengertian Bauran Pemasaran 

Pemasaran merupakan faktor kunci dalam keberhasilan bisnis, pemasaran 

memiliki pandangan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Banyak orang berpendapat bahwa pemasaran yang terdiri dari product, price, 
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place, and promotion atau lebih dikenal dengan sebutan 4P merupakan bagian 

dari seperangkat variabel bauran pemasaran yang saling berhubungan dan bekerja 

sama untuk mempengaruhi pasar. Dengan melaksanakan bauran pemasaran 

tersebut suatu perusahaan dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar 

dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 

Pengertian Bauran Pemasaran (Marketing Mix) menurutKotler & Keller 

(2009:19)adalah: 

”Marketing mix is the set of marketing tools that the firm uses to pursue 

its marketing objectives in the target market” 

 Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bauran pemasaran 

merupakan satu perangkat alat pemasaran yang didalamnya akan menentukan 

tingkat keberhasilan pemasaran dan semua itu ditunjukan untuk mendapatkan 

respon yang diinginkan oleh pasar sasaran. 

McCharthy dalam bukuKotler dan Keller (2009:24) mengklasifikasikan 

alat-alat itu menjadi empat kelompok yang luas yang disebut 4P dalam 

pemasaran, yaitu : 

1. Product (Produk), adalah apa saja yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

diperlukan, diperoleh, digunakan atau dikonsumsi yang dapat mmemenuhi 

kebutuhan dan keinginan. Produk ini meliputi keragaman produk, kualitas, 

desain, ciri, nama merek, kemasan, ukuran, pelayanan, garansi dan 

imbalan. 

2. Price (Harga), merupakan satu-satunya unsure bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan unsur lainnya menimbulkan biaya dan harga 

juga merupakan unsur bauran pemasran yang fleksibel karena dapat 

berubah dengan cepat. Harga meliputi daftar harga, rabat atau diskon, 

potongan harga khusus, periode pembayaran, dan syarat kredit. 

3. Place (Tempat), place atau saluran pemasaran adalah sekumpulan 

organisasi independent yang terlibat dalam proses membuat suatu produk 

atau jasa dapat tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. Tempat 

meliputi saluran pemasaran, cakupan pasar, pengelompokan, lokasi, 

persediaan, dan transportasi. 
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4. Promotion (Promosi), adalah Berbagai kegiatan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk pada pasar sasaran. 

Promosi meliputi promosi penjualan, periklanan, penjualan personal, 

kehumasan atau public relation, dan pemasaran langsung. 

Keputusan bauran pemasaran harus diambil untuk mempengaruhi saluran 

perdagangan dan juga konsumen akhir.Bauran pemasaran ini dilakukan 

perusahaan untuk dapat mencapai tujuan perusahaan tersebut, yaitu menjual 

produk dan mendapatkan laba. 

Gambar 2.1The four P of marketing

 

Sumber : Kotler dan Armstrong (2009:53) 

 

2.2.1 Produk (product) 

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 

dapat diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar 

sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.Produk 

merupakan unsur terpenting dalam bauran pemasaran, karena dengan adanya 

produk, kebijakan harga, distribusi, dan promosi dapat direncanakan lebih lanjut. 
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Menurut Tjiptono (2008:95)memberikan pengertian produk yaitu: 

“Produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu 

yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan 

organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, 

sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli 

pasar”. 

 

Sedangkan menurut W.J stanton yang dikutip oleh Alma 

(2007:139)pengertian produk adalah : 

“A product is a set of tangible or intangible attributes, including 

packaging, color, price, manufacturer prestige, and manufacturer’s and 

retailer, which the buyer may accept as offering want satisfaction” 

Dapat diambil kesimpulan bahwa suatu produk dapat berupa barang, jasa, 

orang, tempat, organisasi, dan gagasan yang dapat ditawarkan ke suatu pasar, 

yang merupakan kumpulan dan kesatuan dari atribut-atributnya (yang nyata dan 

tidak nyata) yang secara bersamaan dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 

Menurut Tjiptono (2008:96)dalam merencanakan penawaran produk 

pemasar perlu memahami lima tingkatan produk yaitu : 

1. Produk Utama/Inti (Core Benefit)  

Produk inti terdiri dari manfaat inti untuk pemecahan masalah yang 

dicarikonsumen ketika mereka membeli produk atau jasa. 

2. Produk Generik 

Produk generik adalah produk dasar yang mampu memenuhi produk yang 

paling dasar. 

3. Produk Harapan  

Produk harapan yaitu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai 

atribut dan kondisinya secara normal (layak) diharapkan dan disepakati 

untuk dibeli. 

4. Produk Pelengkap 

Produk potensial adalah berbagai atribut produk yang dilengkapi atau 

ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga dapat memberikan 

tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing. 
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5. Produk Potensial 

Produk potensial adalah segala macam tambahan dan perubahan yang 

mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa yang akan datang. 

 

2.2.2 Harga (price) 

Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap 

perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat.Harga merupakan satu-

satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan 

bagi perusahaan sedangkan ketiga unsur bauran pemasaran lainnya menyebabkan 

timbulnya biaya atau pengeluaran. 

Menurut Tjiptono (2008:96)Pengertian harga adalah: 

“Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk 

barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak 

kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa”. 

Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas yang terjual.Selain 

secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya, karena kuantitas yang 

terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan 

efisiensi produksi. 

 

2.2.3 Promosi (promotion) 

 Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program 

pemasaran. Bagaimanapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum 

pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi 

mereka, maka mereka tidak akan membelinya. 

 Pada hakikatnya promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran 

yang bermaksud untuk memberitahu, menyebarkan, membujuk atau 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan. 
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Pengertian promosi menurut Alma (2007:179)adalah: 

“Promosi sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang 

meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa”. 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa promosi adalah aktivitas 

komunikasi yang dilakukan produsen kepada konsumen dengan tujuan 

menyampaikan informasi yang bersifat memberitahukan, membujuk, dan 

mengingatkan kembali akan produk yang digunakan. 

 

2.2.4 Tempat (place) 

Lokasi adalah berfungsi sebagai saluran distribusi yang berguna sebagai 

kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah 

penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga 

penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. 

Menurut Alma (2007:49) pengertian dari tempat atau saluran distribusi 

adalah sebagai berikut: 

“Saluran distribusi adalah lembaga yang saling berkait untuk 

menjadikan produk atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi”. 

Dari definisi diatas penulis dapat menyimpulkan pengertian saluran 

distribusi adalah seperangkat lembaga yang mempunyai kegiatan untuk 

menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga segala 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan terutama yang menyangkut dengan 

distribusi dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

Semua ritel berusaha untuk mengelola usaha secara efisien. Mereka terus 

memenuhi kebutuhan konsumen dan pada saat yang sama, memberi konsumen 

barang-barang dengan harga yang lebih rendah daripada pesaingnya atau 

memutuskan untuk menggunakan kesempatan guna menarik perhatian konsumen 

dari para pesaing dengan menawarkan jasa, barang, dan penyajian visual yang 

baik. Ritel dapat mencapai efisiensi ini dengan mengembangkan sistem distribusi 

dan informasi (C. Widya Utami 2008:61). 

Ada tiga istilah umum menurut Sopiah dan Syihabudhin (2008:128-129) 

yang sering digunakan dalam pembahasan pada rantai distribusi, yaitu: 
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 Distribusi langsung, dimana barang dipindahkan langsung dari 

produsen ke toko pelanggan. 

 Distribusi primer, yaitu perpindahan barang dari produsen ke gudang 

perantara. 

 Distribusi sekunder, yaitu perpindahan barang dari gudang perantara 

ke toko pelanggan. 

 

2.3Retailling 

2.3.1 Pengertian Retailling 

Kata retailing berasal dari bahasa Inggris retail yang berarti eceran.Pada 

dasarnya pengertian retailing adalah proses dari eceran atau retail.Retailing 

merupakan tahap akhir dari saluran distribusi, yang membentuk bisnis dan orang-

orang yang terlibat dalam sesuatu pengertian fisik dan transfer kepemilikan 

barang dan jasa dari produsen ke konsumen. 

Menurut Levy (2009, p.8) retailing adalah himpunan kegiatan bisnis yang 

menambahkan nilai ke produk dan jasa yang dijual kepada konsumen untuk 

penggunaan pribadi atau keluarga.Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai 

retailling berikut pengertian retailling yang dikemukakan oleh beberapa ahli : 

Menurut Kotler dan Armstrong (2009: 333) retailling adalah: 

“All activities involved in selling goods or services directly to final 

consumer dor personal, non business use”.  

Dari definisi tersebut dapat diartikan sebagai berikut :retailing adalah 

semua aktivitas yang terlibat dalam penjualan barang-barang atau jasa-jasa secara 

langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. 

Menurut Berman dan Evans (2007: 4)retailing adalah: “Business activities 

involvend in selling goods and services to consumers for their personal, family or 

household use”. Dari definisi diatas dapat diartikan sebagai berikut :retailing 

terdiri dari aktivitas-aktivitas bisnis yang melibatkan penjualan barang-barang dan 

jasa-jasa kepada konsumen untuk penggunaan pribadi, keluarga atau rumah 

tangga. Berdasarkan dari definisi diatas penulis dapat menyimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut : 
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1. Retailling adalah suatu bisnis atau usaha yang merupakan mata rantai terakhir 

dalam saluran distribusi. 

2. Retailing merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan namun yang paling 

utama adalah kegiatan penjualan secara langsung kepada konsumen. 

3. Produk yang ditawarkan dalam bisnis ritel ini dapat berupa barang atau jasa 

maupun kombinasi dari keduanya. 

4. Konsumen yang menjadi target pasar adalah konsumen akhir yaitu konsumen 

yang mengkonsumsi produk untuk pengunaan pribadi, keluarga dan rumah 

tangga. 

 

Gambar 2.2 

Elemen di Dalam Retail Mix 

 

 

Sumber: 

Levy & Weitz (2009, p.21) 

Menurut Levy & Weitz (2009, p.21) elemen dalam retail mix terdiri dari 

location, merchandise assortments, pricing, customer service, store design 

anddisplay, dan communication mix. 
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2.3.2Konsep Bauran Ritel (Retailing Mix) 

Setiap konsumen dalam memasuki toko tertentu apapun jenisnya pasti 

memiliki perasaan, kesan, dan citra tersendiri, baik kesan terhadap keberadaaan 

tokonya dari segi lokasi, keberagaman barang dan kualitas barang yang 

dibutuhkan, harga yang ekonomis, penawaran promosi-promosi dan pelayanan 

dari karyawannya. Setiap badan usaha dalam hal ini toko berusaha untuk 

menjalankan strategi pemasarannya sebaik mungkin karena strategi yang baik dan 

tepat yang mencakup yang mencakup seluruh aspek penting seperti bauran 

pemasarannya lebih khusus bagi suatu minimarket yakni bauran ritelnya yang 

akan ditawarkan kepada konsumen untuk melakukan keputusan pembelian yang 

nantinya akan berimbas pada ketercapaian tujuan perusahaan yakni peningkatan 

penjualan terhadap toko tersebut (Levy & Weitz, 2006: 21). 

Menurut Ma’ruf (2006:115) dapat disimpulkan bahwa : 

“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, atmosfer toko, promosi dan pelayanan yang diberikan 

oleh ritel kepada konsumen. 

 

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) : 



20 
 

 
 

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. 

Sedangkan menurut Sopiah dan Syihabudhin (2008: 139), faktor-faktor 

dalam mempertimbangkan pilihan lokasi atau tempat agar konsumen tertarik 

adalah sebagai berikut : 

1) Lalu lintas kendaraan : mobil yang banyak melintas berarti potensi pasarnya 

besar. 

2) Fasilitas parkir : untuk kota-kota besar, pertokoan atau pusat perbelanjaan 

yang memiliki fasilitas parker yang memandai bisa menjadi pilihan yang lebih 

baik peritel dibandingkan dengan pusat pertokoan yang fasilitas parkirnya 

tidak mencukupi. 

3) Trasportasi umum : berupa bis atau angkot yang melintas di depan suatu toko 

akan memberi daya tarik yang lebih tinggi karena banyak konsumen yang 

dengan mudah menjangkaunya. 
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4) Komposisi toko : komposisi toko yang saling melengkapi akan menjadi tujuan 

belanja yang disebut one-stop-shopping. 

5) Letak berdirinya toko : letak berdirinya gerai seringkali dikaitkan denga 

visibility (keterlihatan), yaitu mudah terlihatnya toko dan plang namanya oleh 

pejalan kaki dan pengendara mobil. 

6) Syarat dan ketentuan pemakaian ruang : perlu dipelajari dan dibandingkan 

sebelum diputuskan lokasi yang hendak diambil. 

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 prosesalami, 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. 

Menurut Utami (2006: 96), lokasi merupakan hal yang sangat penting 

dalam bisnis ritel, meliputi : 

1) Pemilihan wilayah : dimana tepatnya bisnis akan dijalankan. Lokasi yang 

tepat akan sangan menentukan sukses- tidaknya bisnis ritel. 

2) Selain aspek lokasi diwilayah mana bisnis ini akan dimulai, konsep place 

menyangkut juga ukuran besar-kecilnya toko dan bentuk toko yang dapat 

memaksimalkan produktivitas toko. Ini tidak dapat dipisahkan dari 

kemungkinan jumlah pelanggan. Semakin banyak peluang pelanggan yang 

akan datang, ukuran toko mestinya dibuat lebih besar. 

3) Place juga menunjukan fasilitas yang dapat mempengaruhi keberadaan toko 

tersebut, misalnya fasilitas di luar toko : tempat parkir, kemudahan 
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transportasi, fasilitas umum dan hal-hal lain yang memberikan kenyamanan 

pelanggan. 

4) Hal terakhir yang temasuk dalam konsep place adalah lay out penyajian atau 

pemajangan barang didalam maupun diluar toko. 

 

2. Barang Dagangan (Merchandise) 

Menurut Dunne dan Lusch (2005: 257)menyatakan : 

“Merchandise is the planning and control of the buying and selling of 

goods and services to help the retailer realize its objectives”. 

Merchandising adalah kegiatan pengadaan barang-barang yang sesuai 

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

harga yang sesuai untuk mencapai 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 Berman dan Evans 

(2007: 180) Produk yang dijual oleh pengusaha eceran mempengaruhi cirinya. 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih barang yang akan 

dijual, meliputi : 

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

mempengaruhi pertimbangan konsumen dalam memilih toko. 

b. 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. 
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c. Depth adalah menunjukan jumlah, ukuran, warna, dan karakteristik lain yang 

ada pada satu kategori lini. 

d. Consistency adalah produk yang sudah sesuai dengan keinginan harus tetap 

dijaga keberadaanya dengan cara menjaga kelengkapan produk, kualitas dan 

harga produk yang ditawarkan. 

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

keberadaan pasar dan keinginan konsumen. 

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

perubahan sesuai dengan kemajuan teknologi. 

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam merchandise menurut Sopiah 

dan Syihabudhin (2008: 141), antara lain : 

1. Melakukan pesanan dan menerima kiriman pesanan sebisa mungkin secara 

mudah, akurat, dan memuaskan. 

2. Meminimalkan jurang waktuantara saat pesanan dan saat menerima barang-

mengkoordinasikan pengiriman barang dari berbagai pemasok yang berbeda. 

Memiliki cukup persediaan untuk memenuhi permintaan konsumen, tanpa 

harus menyimpan persediaan berlebihan. 

3. Dapat segera memenuhi permintaan konsumen secara efisien. 

4. Menerima barang yang dikelukan pembeli dan meminimalisir produk-produk 

yang rusak. 

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 : 
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Gambar 2.3 

Perencanaan Merchandise 

 

 

 

3. Penetapan Harga (Pricing) 

Menurut Berman 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, reaksi pesaing merubah harga menghasilkan perang harga, dimana 

pengecer-pengecer menurunkan harga dibawah harga standard dan kadang 

dibawah biaya produksi untuk menarik konsumen.Perang harga tersebut sering 

menghasilkan keuntungan yang rendah, kerugian bahkan kebangkrutan bagi 

perusahaan. 

Faktor-faktor 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”. 

 

Perancangan 
Merhandise

Inovasi

Assortment

merekperamalan

Timming
dan Alokasi
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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 

retailing 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. 

 

4. Promosi 

Promosi merupakan kombinasi aktivitas penyajian pesan yang benar 

kepada konsumen sasaran yang tetap melalui media yang sesuai.Pesan yang 

disampaikan tersebut hendaknya sesuai dengan kenyataan, sehingga tidak 

menyebabkan harapan konsumen menjadi berlebihan atau mengelabui konsumen. 

Menurut Kotler (2007: 87): 

“Promotion includes all the activities the company undertakes to 

communicate and promote its product to the target market” 

Promosi 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. 

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. 
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Periklanan adalah bentuk promosi yang sangat umum digunakan, 

merupakan komunikasi persuasive 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. 

Tujuan promosi yang dilakukan oleh perusahaan eceran adalah mendorong 

konsumen untuk datang ke lokasi toko, konsumen akan datang ke lokasi toko, 

konsumen akan didorong untuk melakukan pembelian yang tidak direncanakan 

oleh karena strategi –strategi dari perusahaan eceran. 

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 
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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. 

 

5. 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. 

Menurut Sopiah dan Syihabudhin (2008: 148) suasana yang dimaksud 

adalah dalam arti atmosfer dan ambience yang tercipta dari gabungan unsur-

unsur, yaitu: 

1) Desain Toko 

Desain toko (store design) merupakan 5 materi penting untuk menciptakan 

suasana yang akan membuat pelanggan merasa berat berada di suatu toko. 

Desain toko ini lebih bersifat consumer-led. Pada intinya, desain toko 

bertujuan memenuhi syarat fungsional sembari menyediakan pengalaman 

berbelanja yang menyenangkan sehingga mendukung terjadinya transaksi. 

2) Perencanaan Toko 

Perencanaan toko (store planning) mencakup: 

a. Layout (tata letak) 
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b. Alokasi ruang 

3) Komunikasi Visual 

Komunikasi peritel dengan pelanggannya tidaklah selalu dengan media massa, 

seperti suara di radio, tulisan dan gambar, majalah dan Koran, ataupun media 

suara dan gambar di televise. Komunikasi bisa melalui gambaran visual di 

toko milik peritel. 

4) Penyajian Merchandise 

penyajianmerchandise berkenaan dengan teknik penyediaan barang-barang 

dalam toko untuk menciptakan situasi dan suasana tertentu. Penyajian 

merchandise sering kali dikaitkan dengan teknik visual merchandising.Kedua 

penyajian tersebut bertujuan memikat pelanggan dari segi penampilan, suara, 

dan aroma, bahkan rupa barang yang bisa disentuh konsumen. 

 

6. 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 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 Phillip Kotler (2007: 215): 
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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 (2006: 219) hendaknya bisnis ritel juga memfokuskan pada jenis-jenis 

pelayanan sebagai berikut : 

1) Pelayanan Konsumen (Customer service) 

a. Pramuniaga dan staf lain yang terampil dengan cara pelayanan dan 

kesigapan membantu. 

b. Staf perusahaan ritel yang melayani pembeli lewat telepon dan 

menyiapkan barang pesanan yang nantinya diambil pelanggan harus sigap 

agar tidak memakan waktu lama. 

2) Terkait fasilitas gerai 

a. Jasa pengantaran yang tepat waktu 

b. Gift terapping 

c. Gift sertificate 

d. Jasa pemotongan pakaian jadi 

e. Cara pembayaran menggunakan kartu kredit 

f. Fasilitas tempat makan 

g. Fasilitas kenyamanan dan keaamanan berupa jalan dan tangga darurat 
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h. Fasilitas telepon dan mail orders 

3) Terkait jam operasional toko 

a. Ruang tempat parkir 

b. Gerai laundry 

c. Gerai cuci cetak film 

Sebuah ritel membuat semboyan secara ringkas dan sederhana dengan 

tujuan menjadi pedoman bagi karyawan dalam melayani pembeli (Ma’ruf, 2006: 

225). 

Selain anjuran dan nasihat produk yang dianut, disarankan pula tindakan 

atau perilaku yang harus hindari.MenurutMa’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 (2006: 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: 
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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 bertanya tentang pengalaman berbelanja mereka termasuk keluhan agar 

bisa segera ditangani. 

d. Memberdayakan karywana 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. 

 

2.4 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen menurut Peter dan Olson (2005:5)adalah : 

“Consumer behaviour as the dynamic interaction of the affect and 

cognition, behaviour, and the environtment by which human beings 

conduct the exchange aspect of their live” 

 Perilaku konsumen dan perilaku pembelian berbeda menurut Solomon 

(2007:2)adalah : 

“Its study of the processes involved when the individuals of group select, 

purchase, use or dispose of product, services, ideas or experiences to 

satisfy needs and desires”. 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah 

suatu proses dimana seseorang atau kelompok orang menentukan sikapnya 

terhada suatu produk, pemikiran, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan 

dan keinginan seseorang atau sekelompok orang tersebut juga melakukan 

pertukaran tentang aspek-aspek dalam kehidupan atau bertukar pikiran 
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2.5 Keputusan Pembelian 

2.5.1 Pengertian Keputusan Pembelian 

Pengertian keoutusan menurut Alma (2007:105), adalah sebagai berikut : 

“Keputusan membeli adalah tahap yang harus diambil setelah 

melalui tahapan pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, dan 

pengevaluasian alternatif”. 

 Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian 

konsumen adalah tahapan yang diambil oleh konsumen untuk membeli suatu 

produk setelah mengenali kebutuhan, mendapatkan informasi dan 

membandingkan dengan produk merek lain. 

 Menurut Schifman dan Kanuk (2008:488) terdapat empat model 

konsumen yang mempunyai cara pandang yang berbeda dalam mengambil 

keputusan, antara lain : 

1. Pandangan Ekonomi 

Dalam bidang ekonomi teoritis, yang menggambarkan dunia persaingan 

sempurna.Konsumen sering diberi ciri sebagai pengambilan keputusan yang 

rasional. Model ini yang disebut teori manusia ekonomi, telah di kritik oleh para 

ahli ekonomi, seseorang konsumen harus : (1) mengetahui semua alternatif 

produk yang tersedia, (2) mampu memperingkat setiap alternatif secata tepat dari 

sudut keuntungan dan kerugiannya, dan (3) mampu mengenali satu alternatif yang 

terbaik. Tetapi, kenyataanya para konsumen jarang mempunyai semua informasi 

atau informasi yang cukup akurat ataupun tingkat keterlibatan atau motivasi yang 

memadai untuk membuat apa yang dinamakan keputusan yang “sempurna”. 

2. Pandangan Pasif 

Berbeda dengan pandangan ekonomi yang rasional mengenai konsumen 

adalah pandangan pasif yang menggambarkan konsumen sebagai orang yang pada 

dasarnya tunduk pada kepentingan melayani diri dan usaha promosi para 

pemasar.Dalam pandangan pasif para konsumen dianggap sebagai pembeli yang 

menurutkan kata hati dan irasional, siap menyerah kepada tujuan dan kekuasaan 

pemasar. Model pasif konsumen didukung oleh tenaga penjual yang unggul dan 
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suka bekerja keras, yang terlatih memandang konsumen sebagai objek yang akan 

dimanipulasi. 

3. Pandangan Kognitif 

Model ketiga menggambarkan konsumen sebagai pemecah masalah 

dengan cara berfikir.Dalam kerangka ini, konsumen sering digambarkan orang 

yang aktif mencari produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan 

memperkaya kehidupan mereka. Model kognitif memfokuskan kepada proses 

bagaimana konsumen mencari dan mengevaluasi informasi mengenai merk dan 

saluran ritel yang dipilih. 

4. Pandangan Emosional 

Para pemasar telah menyadari bahwa adanya model pengambilan 

keputusanyang emosional atau impulsif (menurutkan desakan hati ), tetapi para 

pemasar sering lebih suka memikirkan konsumen model ekonomi maupun model 

pasif. Pada kenyataanya, kita selalu melibatkan perasaan yang dalam atau emosi 

kita ketika dihadapkan pada pembelian atau untuk memiliki sesuatu.Hal ini dapat 

terlihat ketika konsumen mengambil keputusan yang berdasarkan emosi tidak 

menekankan pada suasana hati (mood), hal ini berarti bahwa orang yang 

emosional tidak dapat membuat keputusan. 

 

2.5.2 Peran Pembelian 

 Suatu proses keputusan pembelian bukan hanya sekedar mengetahui 

berbagai faktor yang akan mempengaruhi pembeli, tetapi berdasarkan peranan 

dalam pembelian dan keputusan untuk membeli. Menurut Kotler (2009:206) 

terdapat lima peran dalam keputusan membeli yaitu : 

a. Pencetus (Initiator) : pengguna atau orang lain dalam organisasi yang 

meminta pembelian. 

b. Pengguna (User) : mereka yang akan menggunakan produk atau jasa. Dalam 

banyak kasus, pengguna mencetuskan proposal pembelian dan membantu 

mendefinisikan persyaratan produk. 

c. Pihak yang mempengaruhi (Influencer) : orang yang mempengaruhi keputusan 

pembelian, seiring dengan membantu mendefinisikan spesifikasi dan 
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menyediakan informasi untuk mengevaluasi alternatif-alternatif. Personel 

teknis adalah influencer yang sangat penting. 

d. Pengambil keputusan (Decider) : orang yang memutuskan persyaratan produk 

atau pemasok. 

e. Pemberi persetujuan (Approver) : orang yang mengotorisasikan tindakan yang 

direncanakan oleh pengambil keputusan atau pembeli. 

f. Pembeli (Buyer) : orang yang mempunyai otoritas resmi untuk memilih 

pemasok dan mengatur syarat pembelian. Pembeli dapat membantu menyusun 

spesifikasi produk,tetapi mereka memainkan peran utama dalam memilih 

vendor dan bernegosiasi. Dalam pembelian yang rumit, pembeli bisa 

melibatkan manajer tingkat tinggi. 

g. Penjaga gerbang (Gate Keeper) : orang yang mempunyai kekuatan untuk 

mencegah penjual atau informasi agar tidak menjangkau anggota pusat 

pembelian. 

 

2.5.3 Perilaku Pembelian 

 Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, bergantung pada jenis 

keputusan pembelian.menurutKotler dan Armstrong (2009:177) ada 4 jenis 

perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan 

tingkat perbedaan antar merek, yaitu : 

1. Perilaku pembelian kompleks 

Konsumen melakukan perilaku pembelian kompleks (complex buying 

behaviour) ketika mereka sangat terlibat dalam pembelian dan merasa ada 

perbedaan yang signifikan antar merek.Konsumen mungkin sangat terlibat ketika 

produk itu mahal, berisiko, jarang dibeli, dan sangat memperlihatkan ekspresi 

diri.Umumnya, konsumen harus mempelajari banyak hal tentang kategori produk. 

Pembeli ini akan melewati proses pembelajaran, mula-mula konsumen 

mengembangkan keyakinan tentang produk, lalu sikap, dan kemudian membuat 

pilihan pembelian yang dipikirkan matang-matang. pemasar produk yang 

memerlukan keterlibatan tinggi harus memahami pengumpulan informasi dan 

perilaku evaluasi yang dilakukan konsumen dengan keterlibatan tunggi. Para 
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pemasar perlu membantu konsumen untuk mempelajari atribut produk dan 

kepentingan alternatif atribut produk tersebut.Mereka harus membedakan fitur 

mereknya, mungkin dengan menggambarkan kelebihan mereka lewat media cetak 

dengan teks yang panjang.Mereka harus memotivasi wiraniaga toko dan orang 

yang memberi penjelasan kepada pembeli untuk mempengaruhi pilihan merek 

akhir. 

2. Perilaku pembelian pengurangan disonasi 

Perilaku pembelian pengurangan disonasi (dissonance-reducing buying 

behavior) terjadi ketika konsumen sangat terlihat dalam pembelian yang mahal, 

jarang dilakukan, atau resiko, tetapi hanya melihat sedikit perbedaan antar merek. 

Konsumen akan mempelajari merek yang tersedia, tetapi membeli dalam waktu 

yang relatif singkat dan akan memberikan respon terhadap harga yang bagus atau 

kenyamanan membeli. Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami 

disonasi pasca pembelian (ketidaknyamanan pasca penjualan) ketika mereka 

mengetahui kerugian tertentu dari merek yang mereka beli atau mendengar hal-hal 

menyenangkan tentang merek yang tidak dibeli.Untuk menghadapi disonasi 

semacam itu, komunikasi pasca pembelian yang dilakukan pemasar harus 

memberikan bukti dukungan untuk membantu konsumen merasa nyaman dengan 

pilihan merek mereka. 

3. Perilaku pembelian kebiasaan 

Perilaku pembelian kebiasaan (habitual buying behavior) terjadi dalam 

keadaan keterlibatan konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan 

merek.Contohnya, garam.Konsumen hanya mempunyai sedikit keterlibatan dalam 

kategori produk ini mereka hanya pergi ke toko dan mengambil satu merek.Jika 

mereka terus mengambil merek.Konsumen tampaknya memiliki keterlibatan 

rendah dengan sebagian produk murah yang sering dibeli.Konsumen tidak secara 

luas mencari informasi pasif melalui menonton televisi atau melihat iklan di 

media cetak.Pengulangan iklan menciptakan keakraban merek bukan keyakinan 

merek.Setelah pembelian, konsumen tersebut bahkan mungkin tidak banyak 

terlibat dengan produk tersebut. Bagi produl dengan keterlibatan rendah, proses 
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pembelian dimulai dari keyakinan merek yang dibuat oleh pemahaman pasif, 

dilanjutkan oleh perilaku pembelian, kemudian mungkin diikuti oleh evaluasi. 

4. Perilaku pembelian mencari keragaman 

Konsumen melakukan perilaku pembelian mencari keragaman (variety 

seeking buying behavior) dalam situasi yang mempuyai karakter keterlibatan 

konsumen rendah tetapi anggapan perbedaan merek yang signifikan.Dalam situasi 

ini, konsumen sering melakukan peralihan merek.Peralihan merek terjadi karena 

menarik variasi dan bukannya ketidakpuasan.Dalam kategori produk seperti itu, 

strategi pemasaran mungkin berbeda untuk pemimpin pasar dan merek kecil. 

Pemimpin pasar akan mencoba mendorong perilaku pembelian kebiasaan dengan 

mendomunasu ruang rak, membuat rak tetap penuh, dan menjalankan iklan untuk 

mengingatkan konsumen sesering mungkin. Perusahaan pesaing akan mendorong 

pencarian keragaman dengan menawarkan harga yang lebih murah, kesepakatan 

khusus, kupon, sample gratis dan iklan yang menampilkan alasan untuk mencoba 

sesuatu yang baru. 

 

2.5.4 Tahap-Tahap Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2009:184) konsumen melewati 5 tahap proses 

pengambilan keputusanpembelian, yakni : pengenalan kebutuhan, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. 

Gambar 2.4 

Proses Keputusan Pembelian Model Lima Tahap 

 

Sumber : Kotler & Keller dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” (2009:184) 

 Pada gambar diatas, menunjukan bahwa para konsumen harus melalui 

seluruh lima urutan tahap ketika akan membeli produk, namun tidak selalu seperti 

itu. Para konsumen pun dapat melewati atau membalik beberapa tahap. Namun 

Pengenalan 
Kebutuhan

Pencarian 
Informasi

Evaluasi 
Alternatif

Keputusan 
Pembelian 
(Beli atau 
tidak beli)

Perilaku 
Pasca 

Pembelian
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model lima tahap tersebut menampung seluruh cakupan pertimbangan yang 

muncul ketika konsumen menghadapi pembelian dengan keterlibatan yang tinggi. 

 Model lima tahap itu adalah antara lain sebagai berikut : 

1. Pengenalan Kebutuhan (Problem Recognation) 

Proses pembelian diawali dengan pengenalan masalah atau kebutuhan. 

Kebutuhan dapat timbul ketika pembeli merasakan adanya rangsangan eksternal 

atau internal yang mendorong dirinya untuk mengenali kebutuhan 

tertentu.Rangsangan internal timbul dari dalam diri manusia itu sendiri, 

sedangkan dorongan eksternal berasal dari luar diri manusia atau 

lingkungan.Kebutuhan mempunyai tingkat intensitas tertentu. Makin besar tingkat 

intensitasnya, maka akan semakin kuat dorongan yang timbul untuk 

menguranginya dengan jalan mencari obyek baru yang dapat memuaskan 

kebutuhannya. 

2. Pencarian Informasi (Information Search) 

Konsumen yang merasakan rangsangan akan kebutuhannya kemudian 

akan terdorong untuk mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak-

banyaknya. Rangsangan tersebut dibagi dalam dua level. Level pertama adalah 

penguatan perhatian dimana pada level ini orang hanya sekedar lebih peka 

terhadap informasi produk. Level selanjutnya adalah pencarian informasi secara 

aktif dimana pada level ini orang mulai mencari bahan bacaan, menelepon teman, 

online dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk tertentu.  

Sumber informasi konsumen dapat digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu : 

a. sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga.  

b. sumber komersial : iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, kemasan, tampilan. 

c. sumber publik : media massa, organisasi pemeringkat konsumen. 

d. sumber eksperimental : penanganan, pemeriksaan, dan penggunaan produk. 

Jumlah dan pengaruh relatif sumber-sumber ini bervariasi dengan kategori 

produk dan karakteristik pembeli.Setiap sumber informasi melaksanakan fungsi 

yang berbeda dalam mempengaruhi keputusan pembelian.Sumber komersial 

biasanya melaksanakan fungsi informasi, sementara sumber pribadi melaksanakan 

fungsi legitimasi atau evaluasi.Melalui pengumpulan informasi yang didapat dari 
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berbagai sumber tersebut, konsumen kemudian dapat mempelajari merek-merek 

yang bersaing beserta fitur merek tersebut. 

3. Evaluasi Alternatif (Evaluation Of Alternatif)  

Tidak ada proses evaluasi tunggal yang digunakan oleh semua konsumen, 

atau oleh seorang konsumen dalam situasi pembelian. Ada beberapa proses, dan 

sebagian model terbaru melihat konsumen membentuk sebagian besar penilaian 

secara sadar dan rasional. beberapa konsep dasar yang membantu kita memahami 

proses evaluasi konsumen : Pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah 

kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk.Ketiga, 

konsumen melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut dengan 

berbagai kemampuan untuk menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk 

memuaskan kebutuhan. 

4. Keputusan Pembelian (Purchase Decision)  

Menurut Kotler (2002), keputusan pembelian adalah tindakan dari 

konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk.Dalam tahap evaluasi, 

para konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada didalam 

kumpulan pilihan.Konsumen mungkin juga membentuk maksud untuk membeli 

merek yang paling disukai.Jika konsumen membentuk evaluasi merek, dua faktor 

umum dapat mengintervensi antara maksud pembelian dan keputusan pembelian. 

Pertama adalah sikap orang lain, batas dimana sikap seseorang mengurangi 

preferensi kita untuk sebuah alternatif tergantung pada dua hal : (1) intensitas 

sikap negatif orang lain terhadap alternatif yang kita sukai dan (2) motivasi kita 

untuk memenuhi kehendak orang lain. Semakin intens sikap negatif orang lain 

dan semakin dekat hubungan orang tersebut dengan kita, semakin besar 

kemungkinan kita menyesuaikan niat pembeli kita, hal sebaliknya juga berlaku. 

keputusan konsumen untuk memodifikasi, menunda atau menghindari keputusan 

pembelian sangat dipengaruhi oleh resiko anggapan, jika konsumen memutuskan 

untuk membeli, maka konsumen tersebut akan membuat lima sub-keputusan, 

yaitu : 

a. Keputusan merek yang dipilih (brand decission) 

b. Keputusan toko yang dipilih (vendor decission) 
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c. Keputusan mengenai jumlah (quantity decission) 

d. Keputusan mengenai waktu pembelian yang dipilih (time decission) 

e. Keputusan mengenai cara pembayaran (payment method decission) 

5. Perilaku Pasca Pembelian (Postpurchase Behavior) 

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami kepuasan atau 

ketidakpuasan,.terdapat tiga langkah yang menyangkut perilaku pasca pembelian 

(Kotler, 2009:190),yaitu : 

1. Kepuasan pasca pembelian (post purchase satisfaction) 

Kepuasan pembeli adalah fungsi seberapa dekat antara harapan dan kinerja 

anggapan produk. 

2. Tindakan pasca pembelian (post purchase action) 

Jika konsumen puas, konsumen mungkin ingin membeli produk itu kembali. 

Pelanggan yang puas juga cenderung mengatakan hal-hal yang baik tentang 

merek kepada orang lain. Pada pihak lain, konsumen yang kecewa mungkin 

mengabaikan atau mengembalika produk, mereka mungkin mencari informasi 

yang memastikan nilai produk yang tinggi. 

3. Penggunaan dan penyingkiran pasca pembelian (post purchase use and 

disposal) 

Pemasar juga harus mengamati bagaimana pembeli menggunakan dan 

menyingkirkan produk.Pendorong kunci frekuensi penjualan adalah tingkat 

konsumsi produk, semakin cepat pembeli mengkonsumsi sebuah produk, 

semakin cepat mereka kembali ke pasar untuk membelinya lagi.Jika 

konsumen membuang produk, pemasar harus tahu bagaimana mereka 

membuangnya, terutama jika dapat merusak lingkungan (seperti baterai, 

kemasan minuman, peralatan elektronik, dan popok sekali pakai). 

 Dari pembahasan diatas, dapat dipaparkan bahwa konsumen yang akan 

melakukan pembelian suatu produk atau jasa, akan berusaha mencari informasi 

sebanyak mungkin sebelum melakukan keputusan pembelian. Konsumen tersebut 

biasanya melewati tahapan pengambilan keputusan sebelum melakukan proses 

pembelian. Menurut Kotler dan Keller (2009:184)konsumen melewati 5 tahap 



40 
 

 
 

proses keputusan pembelian : pengenalan masalah. pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. 

 

2.6 Hubungan Bauran Ritel dengan Keputusan pembelian 

Loudon dan Bitta (dalam Utami,2008:75) menyatakan bahwa “There are 

several factors influence consumer store choise behavior. They are include store 

location, physical design assortment, prices, advertising, sales promotion, 

personel and service”. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih suatu toko, antara 

lain produk, harga, promosi, layanan, dan fasilitas fisik. Jadi konsumen akan 

memilih untuk berbelanja di toko atau tempat tertentu saja, apabila konsumen 

merasa bauran ritel di toko tersebut sesuai dengan prioritas konsumen, contohnya 

jika konsumen dalam berbelanja mengutamakan kenyamanan dan layanan yang 

memuaskan, maka konsumen akan memilih dan berbelanja di toko yang dapat 

memenuhi keinginannya tersebut. 

 

2.7Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Topik Hasil Penelitian 

1 Bayu 

Nurbiyanto, 

Suharyono, 

Srikandi 

Kumadji 

Pengaruh Bauran 

Ritel (retailing 

mix) terhadap 

Keputusan 

Pembelian (survei 

pada konsumen 

griya batik MX 

Mall Malang).  

 

Hasil penelitian menggunakan analisis 

faktor menunjukan terdapat 21 

indikator yang membentuk 5 faktor 

yaitu faktor produk, harga, promosi, 

fasilitas fisik dan pelayanan, hasil dari 

regresi linier berganda menunjukan 

faktor produk, harga, promosi, 

fasilitas fisik dan pelayanan secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 
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2 Putu Wulan 

Dewi 

Saraswati, Ni 

Ketut 

Seminari, 

S.E., M.Si. 

 

Pengaruh Bauran 

Pemasaran Ritel 

Terhadap 

Kepuasan 

Konsumen Dan 

orientasi 

Berbelanja Pada 

DIstro Hube 

Denpasar. 

Hasil penelitian yang diperoleh 

melalui pengaruh langsung bauran 

pemasaran ritel berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen pada Distro Hube 

Denpasar, bauran pemasaran ritel 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap orientasi berbelanja pada 

Distro Hube Denpasar. 

3 Arvinia 

Herawati , 

Ari 

Pradhanawati  

& Reni 

Shinta Dewi.  

 

Pengaruh Bauran 

Pemasaran Ritel 

terhadap Loyalitas 

Pelanggan melalui 

Kepuasan 

Pelanggan Pada 

Konsumen 

Alfamart di 

Kecamatan 

Tembalang 

Semarang. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa variabel bauran 

pemasaran ritelsecara simultan 

mempunyai pengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan yaitu sebesar 

62,7%. Sedangkan kepuasan 

pelanggan mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan yaitu sebesar 

46,4%. Hal ini berarti semakin baik 

bauran pemasaran ritel akan 

menimbulkan kepuasan pelanggan 

yang tinggi dan sehingga akan 

meningkatkan tingkat loyalitas 

pelanggan. 

4 Arief Rahmat 

 

Pengaruh Bauran 

Eceran (Retailing 

Mix) Terhadap 

keputusan 

pembelian 

konsumen pada 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

produk dan presentasi mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Sedangkan variabel 

retail mix yang lainnya yaitu harga, 

lokasi, pelayanan eceran, dan promosi 

tidak mempengaruhi keputusan 
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Carrefour 

Palembang Square. 

 

pembelian pada Carrefour Palembang 

Square. Penelitian ini juga membuktikan 

bahwa secara simultan variabel retail mix 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian dengan 

nilai F = 10,304, nilai signifikansi 0,00. 

Variabel presentasi merupakan variabel 

yang dominan dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian dengan nilai β= 

0,314 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Misbakhul 

Munir 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh 

Retailing Mix 

terhadap 

Keputusan 

pembelian Pada 

Mini Market 

Permata di 

Kecamatan 

Balapulang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

penelitian menunjukkan bahwa 

variabel produk (X1), harga (X2), 

lokasi (X3), promosi (X4), presentasi 

(X5), personalia (X6) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian pada mini 

market Permata di Kecamatan 

Balapulang (Y). Dari perhitungan uji 

F diperoleh Fhitung =24,489 dengan 

signifikansi sebesar 0,000<0,05. 

Selain itu nilai Adjusted 𝑅2 sebesar 

0,587 yang berarti besarnya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel 

terikat adalah 58,7%. Dan uji t 

diketahui bahwa secara parsial 

produk, harga, lokasi, promosi, 

presentasi, personalia mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikat. Variabel yang paling 

dominan pengaruhnya secara 

berurutan adalah variabel produk, 
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Pricilia Adji 

dan Dr. 

Hartono 

Subagio, 

S.E., M.M. 

 

 

 

 

 

 

PENGARUH 

RETAIL MIX 

TERHADAP 

KEPUTUSAN 

PEMBELIAN 

MAHASISWA UK 

PETRA DI 

CIRCLE K 

SIWALANKERTO 

SURABAYA 

 

 

 

 

 

 

personalia, promosi, presentasi, harga, 

lokasi. 

 

1. Variabel customer service 

berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Mahasiswa UK 

Petra di Circle K Siwalankerto 

Surabaya. Berdasarkan hasil ini, 

hipotesis satu penelitian ini dapat 

diterima dan terbukti kebenarannya. 

2. Variabel store design & display 

berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Mahasiswa UK 

Petra di Circle K Siwalankerto 

Surabaya. Berdasarkan hasil ini, 

hipotesis kedua penelitian ini dapat 

diterima dan terbukti kebenarannya. 

3. Variabel communication mix 

berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Mahasiswa UK 

Petra di Circle K Siwalankerto 

Surabaya. Berdasarkan hasil ini, 

hipotesis ketiga penelitian ini dapat 

diterima dan terbukti kebenarannya. 

4. Variabel location berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian Mahasiswa UK Petra di 

Circle K Siwalankerto Surabaya. 

Berdasarkan hasil ini, hipotesis 

keempat penelitian ini dapat diterima 

dan terbukti kebenarannya. 
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5. Variabel merchandise assortement 

berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Mahasiswa UK 

Petra di Circle K Siwalankerto 

Surabaya. Berdasarkan hasil ini, 

hipotesis kelima penelitian ini dapat 

diterima dan terbukti kebenarannya. 

6. Variabel pricing berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian Mahasiswa UK Petra di 

Circle K Siwalankerto Surabaya. 

Berdasarkan hasil ini, hipotesis 

keenam penelitian ini dapat diterima 

dan terbukti kebenarannya. 

7. Retail mix (customer service, store 

design & display, communication 

mix, location, merchandise 

assortment, dan pricing) secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian 

Mahasiswa UK Petra di Circle K 

Siwalankerto Surabaya. Berdasarkan 

hasil ini, hipotesis ketujuh penelitian 

ini dapat diterima dan terbukti 

kebenarannya. 

8. Variabel customer service 

merupakan variabel yang memiliki 

pengaruh paling dominan terhadap 

Keputusan Pembelian Mahasiswa UK 

Petra di Circle K Siwalankerto. 

Berdasarkan hasil ini, hipotesis 
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kedelapan penelitian ini dapat 

diterima dan terbukti kebenarannya. 

9. Terdapat faktor lain sebesar 29% 

yang mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Mahasiswa UK Petra di 

Circle K Siwalankerto selain Retail 

mix (customer service, store design & 

display, communication mix, location, 

merchandise assortment, dan pricing) 

yang mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Mahasiswa UK Petra di 

Circle K Siwalankerto Surabaya 

sebesar 71%. Menurut peneliti, faktor 

lain yang mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Mahasiswa UK Petra di 

Circle K Siwalankerto Surabaya 

adalah dimana Circle K berusaha 

memberikan sebuah pengalaman 

―self service‖ bagi para 

pelanggannya. Para pelanggan dapat 

membeli salah satu produk Circle K 

yaitu ―Froster‖ dengan mengambil 

produk tersebut secara langsung dari 

mesin yang disediakan, selain itu para 

pelanggan juga dapat membuat kopi 

atau popmie yang dibeli di Circle K 

secara langsung di toko. Circle K 

menyediakan air panas sehingga para 

pelanggan dapat secara langsung 

membuat dan menikmati makanan dan 

minuman cepat saji yang baru 
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dibelinya tersebut, sehingga Circle K 

dapat memiliki keunggulan tersendiri 

di benak para konsumen yang 

kemudian dapat menambah value dari 

Circle K. 

10. Berdasarkan analisa mean (rata-

rata) terhadap jawaban responden 

dapat diketahui bahwa pelanggan 

sudah merasa bahwa customer 

service, store design & display, 

communication mix, location, 

merchandise assortment, dan pricing 

memiliki pengaruh bagi keputusan 

pembelian di Circle K Siwalankerto 

Surabaya. 

 

2.8Kerangka Pemikiran 

Pada penelitian ini, penulis akan meneliti implementasi retailing mixdan 

dampaknya terhadap keputusan pembelian suatu produk. Sebelum melihat 

seberapa besar pengaruh retailing mix terhadap keputusan pembelian, penulis 

akan menelusuri aspek-aspek yang mempengaruhi ke dua variabel tersebut. 

Ritel berperan penting sebagai penghimpunan berbagai kategori atau jenis 

barang yang menjadi kebutuhan konsumen sehingga konsumen menjadi toko ritel 

sebagai tempat rujukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2007: 333)retailling adalah: 

“All activities involved in selling goods or services directly to final 

consumer dor personal, non business use”. Dari definisi tersebut dapat diartikan 

sebagai berikut :retailing adalah semua aktivitas yang terlibat dalam penjualan 

barang-barang atau jasa-jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk 

penggunaan pribadi dan bukan bisnis. 
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Menurut Berman dan Evans (2007: 4)retailing adalah:  

“Business activities involvend in selling goods and services to consumers 

for their personal, family or household use”. 

Dari definisi diatas dapat diartikan sebagai berikut :retailing terdiri dari 

aktivitas-aktivitas bisnis yang melibatkan penjualan barang-barang dan jasa-jasa 

kepada konsumen untuk penggunaan pribadi, keluarga atau rumah tangga. 

Berdasarkan dari definisi diatas penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut : 

1. Retailling adalah suatu bisnis atau usaha yang merupakan mata rantai terakhir 

dalam saluran distribusi. 

2. Retailing merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan namun yang paling 

utama adalah kegiatan penjualan secara langsung kepada konsumen. 

3. Produk yang ditawarkan dalam bisnis ritel ini dapat berupa barang atau jasa 

maupun kombinasi dari keduanya. 

4. Konsumen yang menjadi target pasar adalah konsumen akhir yaitu konsumen 

yang mengkonsumsi produk untuk pengunaan pribadi, keluarga dan rumah 

tangga. 

Penjualan eceran meliputi kegiatan yang berhubungan langsung dengan 

penjualan barang atau jasa pada konsumen akhir untuk keperluan pribadi, 

keluarga atau rumah tangganya.Penjualan eceran dapat lebih maju apabila mau 

bekerja lebih baik lagi guna membangun citra toko yang lebih baik di mata 

konsumen. 

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”. 

 

Bauran ritel ini akan dipandang konsumen sebagai apa yang dipikirkan 

oleh konsumen tentang toko, termasuk didalamnya persepsi dan sikap yang 

didasarkan pada sensasi dari rangsangan yang berkaitan dengan toko yang 

diterima melalui panca indera seseorang. Bauran ritel yang ditawarkan kepada 

konsumen akan membentuk persepsi terhadap stimuli-stimuli yang diberikan oleh 
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lokasi, barang dagangan, penetapan harga promosi dan pelayanan yang diberikan 

toko kepada konsumen. 

Keputusanuntuk membeli dipengaruhi oleh bermacam-macam dorongan. 

Walaupun keputusan untuk membeli sama sekali tidak bisa dipisahkan oleh 

pengusaha, akan tetapi adanya motif-motif pembelian itu maka para pengusaha 

dapat mempengaruhi atau memperbesar kecenderungan para konsumen tersebut 

untuk membeli. 

Keputusan pembelian yang dilakukan konsumen sangat bervariasi, ada 

yang sederhana dan komplek.Kotler (2009:184) mengemukakan bahwa proses 

pengambilan keputusanpembelian dapat dibagi menjadi lima tahapan sebagai 

berikut : 

1. Pengenalan Kebutuhan (Problem Recognation) 

Proses pembelian diawali dengan pengenalan masalah atau kebutuhan. 

Kebutuhan dapat timbul ketika pembeli merasakan adanya rangsangan eksternal 

atau internal yang mendorong dirinya untuk mengenali kebutuhan.Rangsangan 

internal timbul dari dalam diri manusia itu sendiri, sedangkan dorongan eksternal 

berasal dari luar diri manusia atau lingkungan.Kebutuhan mempunyai tingkat 

intensitas tertentu. Makin besar tingkat intensitasnya, maka akan semakin kuat 

dorongan yang timbul untuk menguranginya dengan jalan mencari obyek baru 

yang dapat memuaskan kebutuhannya. 

2. Pencarian Informasi (Information Search) 

Konsumen yang merasakan rangsangan akan kebutuhannya kemudian 

akan terdorong untuk mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak-

banyaknya. Rangsangan tersebut dibagi dalam dua level. Level pertama adalah 

penguatan perhatian dimana pada level ini orang hanya sekedar lebih peka 

terhadap informasi produk. Level selanjutnya adalah pencarian informasi secara 

aktif dimana pada level ini orang mulai mencari bahan bacaan, menelepon teman, 

dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk tertentu. Sumber informasi 

konsumen dapat digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu sumber pribadi, 

sumber komersial, sumber publik, dan sumber eksperimental.Melalui 

pengumpulan informasi yang didapat dari berbagai sumber tersebut, konsumen 
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kemudian dapat mempelajari merek-merek yang bersaing beserta fitur merek 

tersebut. 

3. Evaluasi Alternatif (Evaluation Of Alternatif)  

Setelah menerima banyak informasi, konsumen akan mempelajari dan 

mengolah informasi tersebut untuk sampai pada pilihan terakhir. Terdapat banyak 

proses evaluasi atau penilaian konsumen terhadap produk. Namun model yang 

terbaru adalah orientasi kognitif yang memandang konsumen sebagai pembuat 

pertimbangan mengenai produk terutama berlandaskan pada pertimbangan yang 

standar dan rasional. Untuk mengetahui proses evaluasi yang dilakukan oleh 

konsumen perlu dipahami beberapa konsep dasar yaitu : 

a. Atribut produk. 

b. Bobot pentingnya ciri bagi konsumen. Pemasar harus memahami bahwa tidak 

setiap konsumen mementingkan suatu atribut produk. 

c. Kepercayaan terhadap merek. Konsumen cenderung memperoleh keyakinan 

bahwa setiap merek mempunyai kelebihan dalam atribut tertentu berdasarkan 

pengalaman atau informasi yang diperoleh. 

4. Keputusan Pembelian (Purchase Decision)  

Jika keputusannya adalah membeli, maka konsumen harus mengambil 

keputusan menyangkut merek, harga, penjual, kuantitas, waktu pembelian dan 

cara pembayaran. Keputusan tersebut tidak terpaku harus dilakukan melalui 

proses urutan seperti diatas, dan tidak semua produk memerlukan proses 

keputusan tersebut. Misalnya barang keperluan sehari-hari seperti makanan tidak 

perlu perencanaan dan pertimbangan membeli. 

5. Perilaku Pasca Pembelian (Postpurchase Behavior) 

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami kepuasan atau 

ketidakpuasan, hal ini akan mempengaruhi tindakan setelah pembelian. Apabila 

konsumen memperoleh kepuasan maka sikap konsumen terhadap produk tersebut 

menjadi lebih kuat atau sebaliknya. Para pemasar dapat melakukan sesuatu dari 

konsumen yang merasa puas misalnya dengan memasang iklan yang 

menggambarkan perasaan puas seseorang yang telah memilih salah satu merek 

atau lokasi belanja tertentu.bagi konsumen yang tidak puas, pemasar dapat 
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memperkecil ketidakpuasan tersebut dengan cara menghimpun saran pembeli 

untuk penyempurnaan produk, maupun pelayanan tambahan terhadap konsumen 

dan sebagainya. Kotler (2009:184-190). 

 Bauran Ritel memiliki hubungan dengan keputusan pembelian.Loudon dan 

Bitta yang dikutip oleh Utami (2008:75) menyatakan bahwa “there are several 

factors influence consumer store choise behavior. They are include store location, 

physical design assortment, prices, advertising, sales promotion, personel and 

service”. Dari pengertian dapat diartikan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam memilih suatu toko, antara lain produk, 

harga,promosi, layanan, dan fasilitas fisik. Jadi konsumen akan memilih untuk 

berbelanja di toko tertentu saja, apabila konsumen merasa bauran ritel di toko 

tersebut sesuai prioritas konsumen. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan melalui model 

kerangka pemikiran: 

Gambar 2.5 

Kerangka Pemikiran 

 

2.9Hipotesis 

Zulganef (2008:46) mendefinisikan pengertian hipotesis yaitu sebagai 

“kesimpulan atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang dibuat 

berdasarkan kerangka pemikiran, karena dibuat berdasarkan kerangka pemikiran, 

maka hipotesis sering juga dinamakan teori peneliti.” dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan 

fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. 

Berdasarkan pengertian hipotesis di atas, maka penulis mengemukakan 

hipotesis penelitian ini sebagai berikut : “Terdapat hubungan positif antara 

retailing mix terhadap keputusan pembelian.” 

Retailing Mix (Variabel X)

Hendri Ma’ruf (2006:115)

• Lokasi
• Barang Dagangan
• Harga
• Promosi
• Atmosfer dalam gerai
• Pelayanan

Keputusan Pembelian 

(Variabel Y)


