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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Bauran Pemasaran 

 Pemasaran memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia usaha saat ini, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemasaran umumnya dipandang 

sebagai tugas untuk merencanakan, menciptakan, memperkenalkan, dan 

menyerahkan barang dan jasa kepada konsumen tetapi juga memperhatikan semua 

pihak yang terkait dalam perusahaan. Dalam pemasaran terdapat salah satu strategi 

yang disebut bauran pemasaran. Bauran pemasaran mempunyai peranan yang cukup 

penting dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli produk atau jasa yang 

ditawarkannya dan bagi keberhasilan suatu pemasaran baik pemasaran produk 

maupun untuk pemasaran jasa.  

Kotler dan Keller (2009:19) menyatakan bahwa The marketing mix, which has 

been defined as the set of marketing tools that the firm uses to pursue its marketing 

objectives yaitu bauran pemasaran adalah sekumpulan alat pemasaran yang dapat 

digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. 

Bauran pemasaran menurut menurut Tjiptono (2009:30) : 

“Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan 

pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada 

pelanggan.” 

 

Sedangkan menurut Hurriyati (2010:48) mendefinisikan bauran pemasaran 

sebagai berikut: 

“Unsur-unsur pemasaran yang saling terkait, dibaurkan, diorganisir dan 

digunakan dengan tepat sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan 

pemasaran dengan efektif sekaligus memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen.” 
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Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bauran 

pemasaran adalah sekumpulan perangkat pemasar yang digunakan perusahaan untuk 

mempengaruhi pasar agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Menurut Kotler 

(2009:19) bauran pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi produk, harga, tempat 

dan promosi atau yang biasa dikenal dengan 4P (product, price, place, promotion). 

Adapun pengertian dari masing-masing bauran pemasaran diatas adalah : 

1. Produk 

Produk merupakan kombinasi penawaran barang dan jasa perusahaan kepada 

pasar, yang mencakup antara lain : kualitas, rancangan, bentuk, merek, dan 

kemasan produk. 

2. Harga 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk produk atau jasa 

tertentu. 

3. Saluran distribusi (Tempat) 

Aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk agar dapat diperoleh 

dan tersedia bagi pelanggan sasaran. 

4. Promosi 

Promosi menurut Hermawan (2012:38) adalah salah satu komponen prioritas dari 

kegiatan pemasaran yang memberitahukan kepada konsumen bahwa perusahaan 

meluncurkan produk baru yang menggoda konsumen untuk melakukan kegiatan 

pembelian. Dalam pemasaran jasa ada elemen- elemen lain yang bisa dikontrol 

dan dikoordinasikan untuk keperluan komunikasi dan memuaskan konsumen jasa, 

elemen tersebut adalah orang, bukti fisik dan atau biasa disebut proses 3P 

(People, Physical evidence, process), sehingga bauran pemasarannya menjadi 7P, 

yaitu : 

5. Orang 

Orang adalah semua pelaku yang memainkan sebagian penyajian jasa dan 

karenanya mempengaruhi persepsi pembeli. 
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6. Bukti fisik 

Merupakan lingkungan fisik dimana jasa disampaikan dan dimana perusahaan dan 

konsumennya berinteraksi, serta setiap komponen tangible memfasilitasi 

penampilan atau komunikasi jasa tersebut. 

7. Proses 

Proses yaitu semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas sebagaimana 

jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian atau operasi jasa. 

Dari ketujuh alat-alat pemasaran di atas mencerminkan penjual terhadap alat 

pemasaran yang tersedia untuk mempengaruhi pembeli. Dari sudut pandang pemasar, 

setiap alat pemasaran dirancang untuk memberikan manfaat pelanggan. Jadi 

perusahaan pemenang adalah perusahan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan 

secara ekonomis, mudah, dan dengan komunikasi yang efektif. 

 

2.1.2 Bauran Promosi 

Dalam mengkomunikasikan produknya ke konsumen, perusahaan dapat 

melakukannya melalui beberapa alat promosi yang dikenal dengan bauran promosi. 

Bauran promosi adalah seperangkat alat yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mengkomunikasikan produknya ke konsumen. 

Menurut Stanton yang dikutip oleh Swastha (2009 : 238), Bauran Promosi 

didefinisikan sebagai berikut : 

“Bauran promosi adalah kombinasi starategi yang paling baik dari 

variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi yang 

lain, yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program 

penjualan.” 

Sedangkan pengertian bauran promosi menurut Kotler (2009:642) tejemahan 

Hendra Teguh adalah sebagai berikut : 

“Bauran promosi adalah semua kegiatan yang dilakukan perusahaan 

untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya kepada 

pasar sasaran.” 
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 Jadi berdasarkan pendapat para ahli diatas, bauran promosi merupakan 

kombinasi strategi dari unsur-unsur promosi yang diupayakan untuk memperkenalkan 

suatu gagasan mengenai produk untuk mencapai tujuan pemasarannya. Bauran 

Promosi mengisyratkan suatu teknik komunikasi dengan menggunakan berbagai 

bentuk promosi dari satu produk sama agar promosinya dapat maksimal dan hasilnya 

memuaskan. 

 Menurut Kotler dan Keller (2009:479) mengemukakan bahwa bauran promosi 

terdiri dari tujuh bentuk utama, yaitu : periklanan, promosi penjualan, acara dan 

pengalaman, hubungan masyarakat dan publisitas, pemasaran langsung dan interaktif, 

pemasaran dari mulut ke mulut, dan penjualan perseorangan. Sedangkan menurut 

Morrisan (2010:17) bauran promosi mencakup empat elemen, yaitu : iklan, promosi 

penjualan, publikasi/humas, dan penjualan perseorangan. Namun dalam bauran 

promosi modern ditambahkan dua elemen lagi, yaitu pemasaran langsung dan 

pemasaran interaktif. Selanjutnya menurut Tjiptono (2009:222), secara umum ada 

lima bentuk promosi yang memiliki fungsi yang sama tetapi bentuk-bentuk tersebut 

dapat dibedakan berdasarkan tugas-tugas khususnya diantaranya adalah penjualan 

perseorangan, periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, promosi 

penjualan. Jadi dalam penjelasan tersebut diatas, dimensi variabel bauran promosi 

meliputi periklanan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, hubungan masyarakat 

dan publisitas, pemasaran langsung dan interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, 

dan penjualan perseorangan. 

 Jadi berdasarkan pada pendapat para ahli tersebut diatas yang menjadi 

dimensi dari variabel bauran promosi adalah terdiri atas promosi penjualan, 

periklanan, penjualan perseorangan, acara dan pengalaman. Dimensi variabel bauran 

promosi tersebut didasarkan atas perkembangan teori yang terbaru dan modern yang 

meliputi atas empat variabel bauran promosi. 
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2.1.3 Periklanan 

Periklanan merupakan sasaran perusahaan untuk mempengaruhi konsumen 

sebagai alat persaingan dengan perusahaan lain dalam usaha mendapatkan perhatian 

dan kesan dari pasar sasaran. Alat – alat promosi iklan antara lain : iklan media cetak, 

brosur, poster, billboard, internet, dan lain – lain. 

Menurut Kotler (2005:277) menyatakan bahwa: 

“Iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, 

barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar”. 

Menurut Stanton yang dikutip oleh Bilson Simamora (2003:305) menyatakan 

bahwa: 

“Iklan terdiri dari segala kegiatan yang dilibatkan dalam  

mempersentasikan sesuatu kepada audiens secara nonpersonal, dengan 

sponsor yang jelas dan biaya suatu pesan tentang produk atau 

organisasi”. 

 

Menurut Widiana (2010:90) periklanan adalah : 

“Salah satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan perusahaan 

dalam mempromosikan produknya. Iklan adalah bentuk promosi tidak 

langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau 

keuntungan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga 

menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran 

seseorang untuk melakukan pembelian.” 

 

Jadi peneliti mengartikan bahwa periklanan adalah suatu bentuk promosi 

untuk memperkenalkan suatu produk kepada masyarakat yang dilakukan melalui 

berbagai media seperti koran, radio, televisi, billboard, spanduk, dan lain – lain. 

A. Tujuan dan Sasaran dari Periklanan 

Adapun beberapa tujuan dan sasaran dari periklanan baik sasaran umum 

maupun sasaran khusus lain : 

Tujuan atau sasaran umum dari periklanan menurut Saladin (2009:129) dalam 

bukunya Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan, yaitu : 

1. Untuk menyampaikan informasi. 

a. Memberitahu pasar tentang politik. 
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b. Menganjurkan cara penggunaan baru untuk produk tertentu. 

c. Menjelaskan cara kerja suatu produk. 

d. Membangun citra perusahaan. 

2. Untuk Membujuk. 

a. Memilih merek tertentu. 

b. Menganjurkan pembeli merek tertentu. 

c. Mengubah persepsi konsumen tentang ciri – ciri merek tertentu. 

d. Membujuk pelanggan untuk membeli. 

3. Untuk Mengingatkan. 

a. Mengingatkan konsumen bahwa produk itu mungkin akan sangat dibutuhkan 

dalam waktu dekat. 

b. Mengingatkan konsumen dimana membeli produk itu. 

c. Menjaga agar pelanggan selalu ingat akan produk atau merek itu. 

4. Untuk Penetapan 

Berusaha untuk meyakinkan para pembeli bahwa ia mengambil pilihan yang 

tepat. 

Tujuan atau sasaran khusus menurut Stanton yang dikutip oleh Saladin 

(2009:129-130) dalam bukunya Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan, 

yaitu: 

a. Menunjang penjualan perseorangan. 

b. Memperbaiki hubungan dengan dealer. 

c. Mencapai pejabat yang dapat dihubungi oleh tenaga penjual. 

d. Memasuki pasaran geografis baru atau menarik golongan pelanggan baru. 

e. Memperkenalkan produk baru. 

f. Meluaskan penjualan perusahaan. 

g. Membangun nama baik perusahaan dan memperbaiki reputasi. 

 

 

 



15 

 

 

 

B. Jenis – jenis Periklanan 

Terdapat dua jenis periklanan yaitu jenis periklanan berdasarkan manfaat dan 

jenis periklanan berdasarkan klasifikasinya. Menurut Kotler yang dikutip oleh 

Saladin (2009:133-134) dalam bukunya Manajemen Strategi dan Kebijakan 

Perusahaan, jenis – jenis periklanan berdasarkan manfaatnya antara lain : 

a. Institusional advertising 

Yaitu periklanan untuk pembentukan citra organisasi atau perusahaan dalam 

jangka panjang. 

b. Brand advertising 

Yaitu periklanan untuk pemantapan pada merek tertentu dalam jangka panjang. 

c. Classified advertising 

Yaitu periklanan untuk penyebaran informasi tentang penjualan, jasa, dan 

peristiwa. 

d. Sales advertising 

Yaitu periklanan untuk pengumuman penjualan khusus. 

Menurut Stanley yang dikutip oleh Saladin (2009:134) Manajemen Strategi 

dan Kebijakan Perusahaan, jenis – jenis periklanan berdasarkan klasifikasinya antara 

lain : 

1. National Advertising 

Yaitu periklanan yang dilaksanakan oleh produsen dari suatu barang industri 

maupun barang konsumsi yang disebarkan secara nasional maupun regional. 

2. Local advertising 

Yaitu periklanan yang dibatasi oleh lingkungan geografis. 

3. Consumer advertising 

Yaitu periklanan yang ditujukan untuk orang – orang tertentu. 

4. Industrial advertising 

Yaitu periklanan untuk mencapai manufaktur lain yang dapat digunakan produk 

yang telah diiklankan. 
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5. Primary demand advertising 

Yaitu periklanan yang ditunjukan untuk mempromosikan produk tanpa 

menonjolkan merek penjualnya. 

6. Selective demand advertising 

Yaitu periklanan yang ditunjukan untuk membangkitkan selective demand secara 

jelas dengan menyebutkan dan mengulangi brand name dari produk tersebut. 

 

2.1.4 Tempat 

Keputusan mengenai tempat merupakan hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan oleh para pebisnis karena sangat mempengaruhi kegiatan bisnis. Tempat 

adalah fakor utama yang menunjang efektifitas bisnis dan merupakan kunci utama 

untuk menarik minat konsumen. Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat 

produk tersedia bagi pelanggan sasaran.  

Tempat merupakan perencanaaan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan 

melalui lokasi pelayanan yang tepat, sehingga produk atau jasa dapat berada pada 

tempat yang tepat, pada waktu yang tepat dengan jumlah yang tepat sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk produk industri manufaktur place 

diartikan sebagai saluran distribusi (zero channel, two level channels, dan multilevel 

channels) sedangkan untuk produk industri jasa place diartikan sebagai tempat 

pelayanan jasa/lokasi pelayanan jasa yang digunakan dalam memasok jasa kepada 

pelanggan yang dituju merupakan keputusan kunci. Keputusan mengenai lokasi 

pelayanan yang akan digunakan melibatkan pertimbangan bagaimana penyerahan 

jasa kepada pelanggan dan dimana itu akan berlangsung. 

 

2.1.5 Suasana Tempat 

2.1.5.1 Pengertian Suasana Tempat 

Menurut Meldarianda dan Lisan (2010) penciptaan suatu citra untuk sebuah 

tempat tergantung pada penyesuaian kombinasi fisik yang mengarah pada 



17 

 

 

 

kemampuan untuk mengembangkan nilai artistik dari lingkungan toko sehingga 

mampu memicu daya tarik bagi konsumen. Sementara Kotler dan Keller (2012:457) 

berpendapat bahwa suasana tempat yaitu: 

“Atmosphere is another element in the storearsenal. Every store has a 

look, and a physical layout that makes it hard or easy tomove around”. 

Menurut Purnama (2011) Suasana tempat merupakan salah satu bagian dari 

bauran eceran yang memiliki arti yang sangat penting dalam menjalankan bisnis. 

Dengan adanya suasana toko yang baik, maka akan menarik pengunjung dan 

melakukan pembelian. Suasana tempat adalah suatu karakteristik fisik yang sangat 

penting bagi setiap bisnis ritel hal ini berperan sebagai penciptaan suasana yang 

nyaman sesuai dengan keinginan konsumen dan membuat konsumen ingin berlama-

lama berada di dalam toko dan secara tidak langsung merangsang konsumen untuk 

melakukan pembelian.  

Sedangkan pengertian store atmosphere menurut Levy dan Weitz (2012:490): 

“Atmospherics refers to the design of an environment though visual  

communications, lighting, colors,music, and scent to stimulate 

customers’ perceptual and emotional responses and ultimately affect 

their purchase behavior”. 

 

Dari definisi tersebut dapat diartikan, rancangan dari suatu desain lingkungan 

melalui beberapa hal. Adapun hal tersebut adalah komunikasi visual, pencahayaan, 

warna, musik, dan penciuman untuk merangsang persepsi serta emosi dari pelanggan, 

dan akhirnya mempengaruhi perilaku konsumen untuk melakukan pembelian. 

Sedangkan menurut Berman dan Evans (2010:508) atmosphere refers to the store’s 

physical characteristics that project an image and draw customers.  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis berasumsi bahwa suasana 

tempat merupakan perpaduan unsur-unsur penampilan dari suatu tempat yang dapat 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian konsumen. 
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2.1.5.2 Elemen-elemen Suasana Tempat 

Untuk merancang suasana tempat yang baik dan dapat menarik konsumen 

untuk melakukan keputusan pemebelian, perusahaan harus merencanakan, memilih, 

memperhatikan setiap elemen yang ada dalam suasana tempat sebaik mungkin. 

Suasana tempat memiliki elemen-elemen yang semuanya berpengaruh terhadap 

suasana tempat yang ingin diciptakan. Elemen-elemen store atmosphere menurut 

Berman dan Evans (2010:509) dapat dibagi menjadi empat elemen utama, yaitu: 

1. Bagian luar 

Bagian luar tempat memiliki pengaruh yang sangat kuat pada image tempat 

tersebut dan harus direncanakan sebaik mungkin. Bagian luar merupakan 

keseluruhan phsical exterior dari suatu tempat. Bagian luar tempat terdiri dari: 

a. Bagian Depan 

Adalah total eksterior fisik yang ada di toko tersebut. 

b. Papan Nama 

Adalah suatu tanda yang digunakan untuk memajang nama atau logo suatu toko. 

Papan nama dapat dicat atau menggunakan lampu neon, dicetak atau script dan 

dapat terdiri dari nama atau logo saja dan dikombinasikan dengan slogan (merek 

dagang) dan informasi lainnya. 

c. Pintu Masuk Toko 

Ada tiga hal utama yang harus diperhatikan dalam memutuskan pintu masuk toko 

yaitu : 

1. Jumlah orang yang akan masuk harus ditentukan 

2. Jenis pintu masuk yang akan dipilih 

3. Walkway yang akan didesain. 

d. Tampilan Pajangan 

Memiliki dua tujuan utama yaitu untuk mengidentifikasi suatu tempat dan barang-

barang yang ditawarkan serta untuk mendorong orang untuk masuk. 

 



19 

 

 

 

e. Dapat disamarkan atau tidak disamarkan 

Dengan menyamarkan tinggi bangunan, bagian dari toko dapat dibawah ground 

level. Dengan tidak menyamarkan tinggi bangunan, maka seluruh toko atau center 

dapat dilihat oleh pejalan kaki. 

f. Toko dan Area Sekitarnya 

Yaitu lingkungan sekitar toko dapat mengisyaratkan kisaran harga, level of 

service, dan lainnya. Daerah sekitar toko mencerminkan demografi dan gaya 

hidup orang-orang yang tinggal dekat dengan toko. 

g. Fasilitas Tempat Parkir 

Fasilitas parkir yang luas, gratis, dekat dengan toko akan menciptakan citra positif 

dibandingkan dengan parkir yang langka, mahal dan jauh. 

2. Interior Umum 

Perasaan konsumen dalam suatu toko dipengaruhi oleh interior umum dari toko 

tersebut, maka hendaknya dapat dibuat kesan yang nyaman dan menyenangkan. 

Contohnya dengan dibuat ruang gerak yang cukup untuk lalu lintas konsumen, 

penerangan yang baik, atap yang cukup tinggi, dan pajangan yang berwarna. 

Adapun interior umum terdiri : 

a. Jenis Lantai 

Penentuan jenis lantai, ukuran, desain, dan warna lantai dapat mempengaruhi 

persepsi konsumen terhadap citra toko. 

b. Warna dan Pencahayaan 

Pencahayaan yang terang, warna-warna cerah berkontribusi pada suasana yang 

berbeda dari pada cahaya pastel atau dinding putih polos. Kadang-kadang ketika 

warna berubah, pelanggan mungkin awalnya tidak nyaman sampai mereka 

terbiasa dengan skema yang baru. 

c. Aroma dan Musik 

Aroma dan musik dapat mempengaruhi suasana hati pelanggan. 

d. Perabot Toko 

Perabot toko dapat direncanakan berdasarkan kedua utilitas mereka dan estetika. 
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e. Tekstur Dinding 

f. Suhu Udara 

Pengelola toko harus mengatur suhu udara dalam toko sehingga tidak terlalu 

panas ataupun tidak terlalu dingin. 

g. Lorong Ruang 

h. Alat Transportasi Antar Lantai 

Suatu tempat yang terdiri dari beberapa lantai harus memiliki vertical   

transportation berupa elevator, escalator dan/atau tangga. 

i. Karyawan Toko 

Karyawan yang sopan, rapih, berpengetahuan dapat membuat atmosphere yang 

positif. 

j. Teknologi 

Restoran yang menggunakan teknologi akan mengesankan orang dengan operasi 

yang efisien dan cepat. 

k. Kebersihan 

Kebersihan dapat menjadi pertimbangan utama bagi konsumen untuk makan di 

restoran tersebut. Pengelola restoran harus mempunyai rencana yang baik dalam 

pemeliharaan kebersihan restoran. 

3. Tata letak 

Tata letak merupakan rencana untuk menentukan lokasi tertentu dan pengaturan 

dari peralatan, barang dagangan, gang-gang dalam toko serta fasilitas toko. Dalam 

merancang store layout perlu diperhatikan hal-hal berikut: 

a. Alokasi Ruang Lantai 

1. Selling space 

Digunakan untuk memajang barang, berinteraksi antara konsumen dan karyawan    

toko,demonstrasi, dan lainnya. 

2. Merchandise space 

Digunakan untuk ruang menyimpan barang yang tidak dipajang. 
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3. Personal space 

Ruangan yang disediakan untuk karyawan berganti pakaian, makan siang dan 

coffeebreaks, dan ruangan untuk beristirahat. 

4. Customer space 

Ruangan yang disediakan untuk meningkatkan kenyamanan konsumen. 

b. Klasifikasi Penawaran Toko 

Penawaran sebuah toko yang selanjutnya diklasifikasikan ke dalam kelompok 

produk. Empat tipe dari pengelompokan (kombinasi dari mereka) yang biasa 

digunakan adalah: 

1. Pengelompokan produk berdasarkan fungsi. 

2. Pengelompokan produk berdasarkan motivasi membeli. 

3. Pengelompokan produk berdasarkan segmen pasar. 

4. Pengelompokan produk berdasarkan storability. 

c. Penentuan Pola Lalu Lintas-Aliran 

d. Penentuan Kebutuhan Ruang 

e. Pemetaan Lokasi di Dalam Toko 

f. Penyusunan Produk Individu 

4. Area Display 

Sangat menentukan bagi suasana toko, karena memberikan informasi kepada 

konsumen. Tujuan utamanya untuk meningkatkan penjualan dan laba toko, yang 

termasuk dalam interior displays adalah poster, tanda penunjuk lokasi. 

Dalam kepuasan dan kegiatan pemasaran perusahaan, suasana tempat dapat di 

jadikan instrumen. Karena perusahaan dapat menyesuaikan apa yang diinginkan oleh 

para konsumen. Dilihat dari faktor-faktor suasana tempat (exterior, general interior, 

store layout, interior displays). Pengertian suasana tempat menurut Kotler, yang di 

kutip oleh Foster (2009:61) adalah suasana setiap tempat mempunyai tata letak fisik 

yang memudahkan atau menyulitkan untuk berputar-putar didalamnya. 
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2.1.5.3 Tujuan dan Pengaruh Suasana Tempat 

Ketika perusahaan hendak menata atau menata ulang sebuah tempat usaha, 

pihak manajemen haruslah memperhatikan tiga tujuan. Menurut Levy dan Weitz 

(2007:45) tujuan dari suasana tempat adalah sebagai berikut: 

a. Suasana lingkungan tempat harus konsisten dengan citra tempat dan strategi 

secara keseluruhan. 

b. Membantu konsumen dalam menentukan keputusan pembelian. 

c. Ketika membuat suatu keputusan mengenai desain, para manajer harus mengingat 

mengenai biaya yang diperlukan dengan desain tertentu yang sebaiknya sesuai 

dengan dana yang dianggarkan. 

Penataan susana tempat mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi 

konsumen, diantaranya adalah: 

a. Membantu mengarahkan perhatian konsumen.  

b. Memperhatikan dilakukannya. Siapa konsumen sasarannya dan positioning yang 

dilakukannya. 

c. Mampu menggerakan reaksi emosi konsumen, seperti perasaan senang atau suka 

yang mana perasaan seperti itu mampu mempengaruhi jumlah uang dan waktu 

yang dihabiskan konsumen selama melakukan proses pembelian. 

 

2.1.6 Minat Beli 

Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh 

cukup besar terhadap perilaku dan juga merupakan sumber motivasi yang akan 

mengarahkan pada apa yang akan mereka lakukan. Minat adalah kesadaran suatu 

obyek, orang, masalah, atau situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya. Dalam 

kaitannya dengan pemasaran, seorang konsumen harus mempunyai keinginan 

terhadap suatu kategori produk terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli 

produk tersebut. Hal inilah yang dimaksud oleh para pemasar dengan membangkitkan 
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minat akan suatu kategori, yang juga disebut usaha menciptakan permintaan primer. 

Berikut ini definisi minat beli menurut beberapa ahli.  

Menurut Mc. Carthy yang diterjemahkan oleh Dharma (2003;298) :  

“Minat beli merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang 

untuk membeli barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan.” 

 

Sedangkan pengertian minat beli menurut Durianto dan Liana (2004;44) : 

“Sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli 

produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada 

periode waktu tertentu.” 

 

Pengertian minat beli menurut Schiffman dan Kanuk (2007;228) di 

definisikan sebagai berikut : 

“Suatu model sikap seseorang terhadap objek barang yang sangat cocok 

dalam mengukur sikap terhadap golongan produk, jasa, atau merek 

tertentu.” 

 

Jadi minat beli adalah merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang 

untuk membeli barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Menurut Tjetjep 

Djatnika dalam jurnal “Mempertinggi efektivitas program magang industri melalui 

pendekatan kemitraan dalam rangka membangun kepercayaan dan keyakinan dunia 

usaha dan dunia industri”(2007), terdapat empat langkah yang dialami konsumen 

dalam proses keputusan pembelian yang disebut dengan AIDA, terdiri dari: 

1. Attention : Tahap dimana konsumen menaruh perhatian terhadap barang atau jasa. 

2. Interest : Tahap dimana ketertarikan konsumen untuk mengetahui lebih jauh 

tentang keistimewaan produk atau jasa. 

3. Desire : Tahap dimana konsumen berkeinginan karena barang atau jasa yang 

ditawarkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya 

4. Action : Tahap dimana konsumen mengambil keputusan dan tindakan untuk 

membeli. 

Dari konsep AIDA diatas, attention dan interest merupakan indikator dari 

minat beli konsumen. Adapun tidak digunakannya tahap  desire dan action karena hal 

tersebut sudah bukan lagi bagian dari minat beli karena pada tahap tersebut konsumen 

sudah melakukan suatu keputusan pembelian dimana menurut Kinnear dan Taylor 
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yang dikutip oleh Thamrin (2003;142) Minat beli merupakan bagian dari komponen 

perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk 

bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. 

 

2.1.7 Jurnal Internasional dan Penelitian Sebelumnya 

 Penyusunan penelitian ini didukung dengan studi literatur berkaitan 

diantaranya merupakan hasil studi penelitian dari jurnal internasional dan dari hasil 

penelitian sebelumnya mengenai iklan, suasana tempat dan minat beli. 

Tabel 2.1 Jurnal Internasional 

NO Peneliti Judul Variabel Dimensi Hasil & Kesimpulan 
1.  Christina 

Sagala, Mila 

Destriani, 

Ulffa Karina 

Putri, Suresh 

Kumar 

Influence of 

Promotional Mix 

and Price on 

Customer Buying 

Decision toward Fast 

Food sector: A 

survey on University 

Students in 

Jabodetabek 

(Jakarta, Bogor, 

Depok, Tangerang, 

Bekasi)Indonesia 

• Promotion 

mix 

• Advertising 

• Publicity 

• Sales promotion 

• Personal selling 

• Price 

Penelitian ini berfokus 

pada faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian 

pelanggan pada industri 

makanan cepat saji.  

Faktor iklan, publisitas, 

promosi penjualan, 

penjualan perseorangan, 

dan harga. Nilai T-test 

kurang dari 0,05, R- 

square menunjukkan 

bahwa 37,2% dari 

keputusan pembelian 

pelanggan dipengaruhi 

oleh bauran promosi dan 

harga yang ditetapkan, 

sisanya 62,8% 

dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain. Secara 

keseluruhan, persentase 

ini membuktikan bahwa 

bauran promosi dan 

harga yang ditetapkan 

mempengaruhi 

keputusan pembelian 

konsumen pada restoran 

makanan cepat saji. 
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NO Peneliti Judul Variabel Dimensi Hasil & Kesimpulan 
2.  Hossein 

Nezakati 

Mimibliana 

Abu and 

Cowan Toh 

Exploring Hierarchy 

Situation of 4A 

Marketing mix on 

Malaysia’s Fast 

Food Restaurants 

• Marketing 

Mix 

• Product 

• Price 

• Promotion 

• Place 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

aksebilitas yang terletak 

di bagian atas dari 

hirarki, penerimaan, 

kesadaran, dan 

keterjangkauan masing-

masing peringkat. Oleh 

karena itu sangat penting 

untuk restoran cepat saji 

dan pembuat kebijakan 

pemasaran untuk 

memperhitungkan 

keempat faktor hirarki 

untuk memperkaya 

strategi pemasaran 

koresponden. 

3.  Babatunde 

Bayude O and 

Abedisy 

Strategic Influence 

of Promotional Mix 

on Organization Sale 

Turnover in The 

Face Of Strong 

• Strategic 

Promotional 

Mix 

• Advertising 

• Sales Promotion 

• Public Relation 

Hasil menunjukkan 

bahwa strategi bauran 

promosi dipengaruhi 

oleh perputaran 

penjualan. 25% nya 

dipengaruhi oleh 

variabel lain dan 75% 

dipengaruhi oleh bauran 

promosi. Pengaruh 

bauran promosi tersebut 

secara cepat 

meningkatkan 

pertumbuhan 

perusahaan. 

4.  Arvinclucy 

Akinyi Onditi, 

Maseno 

University of 

Kanya 

An evaluation of 

Promotional 

Elements Influence 

on Purchase 

Decision : A case 

study of purchase 

decision of 

agricurtural and non 

agricurtural product 

among women 

groups 

• Promotional 

Mix 

• Personal Selling 

• Advertising 

• WOM 

Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa 

variabel bauran promosi 

sebagai strategi 

perusahaan yang lebih 

memerhatikan kaum 

wanita dalam industry 

pertanian dan bukan 

pertanian. Bauran 

promosi tersebut penting 

dan berkorelasi positif 

terhadap keputusan 

pembelian. 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

NO Peneliti Judul Variabel Dimensi Hasil & Kesimpulan 
5.  Adabylesyta, 

and Martin 

Zukeir 

Promotion Mix In 

The Internet As An 

Effective Tool To 

Influence Purchasing 

Decision of Ring 

Back Tone (RBT) 

• Promotion 

Mix in The 

Internet 

• Purchasing 

Decision 

over the 

Internet 

• Advertising 

• Direct 

Marketing 

Hasil penelitian 

mengindikasikan bauran 

promosi berpengaruh 

terhadap keputusan 

pembelian RBT. Unsur 

dari bauran promosi 

tersebut hanya dilakukan 

melalui fasilitas internet 

yaitu iklan dan penjualan 

langsung. Variabel 

bauran promosi pada 

internet tersebut 

memiliki pengaruh 

sebesar 40.20% dan 

59.8% berasal dari 

variabel lain di luar 

model. 

6.  Albert 

Willianson, 

Rosen Alex. 

Factor Influencing 

promotion mix in 

study cases of food 

market country 

aussie 

• Promotion 

Mix 

• WOM 

• Direct 

Marketing 

Hasil penelitian ini, 

bahwa bauran promosi 

memiliki peran penting 

dalam pemasaran 

industri makanan. Faktor 

ini dapat mempengaruhi 

bauran promosi industri 

ini. Pertama saluran 

distribusi yang 

didalamnya termasuk 

informasi, resiko, 

pesanan, negosiasi. 

Faktor penting 

selanjutnya adalah 

produk yakni kemasan 

produk, garansi produk. 

7.  L. W. Turley 

and 

R. E. Milliman 

Atmospheric Effects 

on Shopping 

Behavior: A Review 

of the Experimental 

Evidence 

Journal of Business 

Research 49 193– 

211 (2000) Sumber: 

http://ec.iem.cyut.ed 

u.tw/drupal/sites/def 

ault/files/Turley_200 

0_Journal-of- 

Business- 

Research.pdf 

• Atmosphere

effects 

• Shopping 

behaviour 

• External 

• Generial 

Interior 

• Layout and 

Design 

• Point of 

purchase and 

decoration 

• Human 

variables 

Perilaku konsumen 

dipengaruhi oleh 

rangsangan fisik yang 

dialami ketika titik 

pembelian, pemasar 

harus dapat menciptakan 

suasana tempat yang 

baik karena menjadi 

strategi pemasaran yang 

sangat penting bagi 

lingkungann ritel, 

rangsangan suasana 

mengakibatkan perilaku 

konsumen yang berbeda 

ketika dihadapkan 

dengan stimulus situasi 

yang sama. 
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NO Peneliti Judul Variabel Dimensi Hasil & Kesimpulan 
8.  Katelijn, 

CHRISTIAA

NS,Henri and 

VAN 

CLEEMPOEL

, 

Koenraad 

Retail design: 

Lighting as an 

atmospheric tool, 

creating experiences 

which influence 

consumers’ mood 

and behaviour in 

commercial spaces. 

Sheffield, UK. July 

2008 

Sumber: 

http://shura.shu.ac.u 

k/496/1/fulltext.pdf 

• Retail 

Design 

• Atmosphere 

• Consumer 

behaviour 

• Retail Design 

• Atmosphere 

• Lighting 

• Consumer 

Behaviour 

• Research By 

Design 

• Mood 

Penelitian ini membahas 

salah satu aspek dari 

atmosfer yaitu 

pencahayaan dan yang 

berpengaruh pada 

suasana hati dan perilaku 

pembelian konsumen. 

Hasilnya dalam 

penelitian ini 

menyebutkan bahwa 

pencahayaan yang 

merupakan bagian 

elemen dari store 

atmosphere suatu tempat 

pada suasana hati dan 

perilaku konsumen. Apa 

yang dapat dinyatakan 

adalah bahwa melalui 

kajian literatur dan 

wawancara pentingnya 

pencahayaan di 

pengaturan ritel menjadi 

cukup jelas. 

9.  Fransesco 

Massara 

Store Atmosphere : 

Still a Fledging Art 

(2003) 

 

Sumber: http://ecr- 

all.org/files/store- 

atmosphere-still-a- 

fledgling-art.pdf 

• Store 

atmosphere 

• Behaviour 

of  shoppers 

• Different 

stimuli 

• Light 

• Colour 

• Space 

Shopping value 

sought 

• Utilitarian 

• Hedonic 

Jurnal ini bertujuan 

untuk membahas tentang 

bagaimana cara 

perusahaan 

Mengidentifikasi 

konsumen yang dapat 

ditindak lanjuti dengan 

membuat suasana 

tempat yang 

mencerminkan para 

konsumen. Langkah 

pertama dalam 

penyusunan suatu 

tempat/toko yang sesuai 

dengan apa yang 

diinginkan konsumen. 

Perilaku konsumen 

terbagi menjadi dua 

yaitu konsumen utilitas 

dan konsumen hedonis. 

10. Jungmi Oha, 

Susan S. 

Fioritob, Hira 

Choc and 

Charles F. 

Hofacker 

Effects of design 

factors on store 

image and 

expectation of 

merchandise quality 

in web-based stores 

Journal of Retailing 

• Store 

 atmosphere 

• Design 

factors 

• Store image 

• Merchandis

e quality 

• Store front 

design 

• Information 

Display 

• Safety 

• Convenience 

Studi ini meneliti dua 

faktor desain toko 

atmosfer dalam 

kaitannya dengan citra 

toko dan harapan 

konsumen terhadap 

barang dagangan 
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NO Peneliti Judul Variabel Dimensi Hasil & Kesimpulan 
  and Consumer 

Services (2007) 

 

Sumber: 

http://myweb.fsu.ed 

u/chofacker/pubs/oh 

_fiorito_cho_hofack 

er.pdf 

 • Entertainment 

• Consumers 

Expectation 

• Merchandise 

quality 

kualitas untuk toko 

berbasis web. Temuan 

memberikan yang lebih 

baik pemahaman tentang 

perilaku konsumen 

terhadap toko berbasis 

web. Hasilnya 

menunjukkan bahwa 

konsumen bereaksi lebih 

positif terhadap toko 

web yang menggunakan 

tematik dan desain toko 

yang menggunakan 

gambar dibandingkan 

dengan toko web yang 

tidak memakai desain 

tematik-non gambar. 

11.  Ms. Fatima 

Gillani 

Impact of Peer 

Pressure and Store 

Atmosphere on 

Purchase Intention: 

An Empirical Study 

on the Youngsters in 

Pakistan 

July 2012, Vol. 2, 

No. 7 

ISSN: 2222-6990 

• Peer 

pressure 

• Store 

Atmosphere 

• Purchase 

intention 

• Pengecer Retail 

• Atmosphere 

• Ruang 

• Tanda-tanda 

• Artefak 

• Perilaku 

konsumen 

• Niat pembelian 

• konsumen 

Penelitian ini 

mengidentifikasi 

hubungan penting dari 

dua faktor penting ( peer 

pressure dan store 

atmosphere ) yang 

memiliki pengaruh besar 

pada niat pembelian 

konsumen. Dari hasil 

dan sastra terbukti 

bahwa kedua faktor ini 

perlu dipertimbangkan 

oleh pemasar sehingga 

merekadapat 

meningkatkan penjualan. 

Niat pembelian 

konsumen dapat 

bermanuver jika 

perumusan suasana dan 

atmosfer atribut dapat 

dibuat lebih efektif 

untuk meningkatkan 

kemungkinan konsumen 

berakhir dalam 

melakukan pembelian. 

12. Doug 

Desjardins 

Revival efforts bring 

new look, lease on 

life (2005) 

 

Sumber: 

http://web.ebscohost 

.com/ehost/pdfviewe 

r/pdfviewer?sid=f8f 

• Store 

Atmosphere 

• Layout 

• Lighting 

• Colour 

Artikel ini membahas 

tentang kasus pada toko 

obat Longs Drug Stores 

yang telah berusia 67 

tahun namun tetap dapat 

bertahan dalam industri 

kesehatan. Dimana 

orang meramalkan 
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NO Peneliti Judul Variabel Dimensi Hasil & Kesimpulan 
  190af-4fdc-469c- 

b421- 

d129939f347c%40se 

ssionmgr114&vid=3 

&hid=114 

  mereka akan mengalami 

kebangkrutan tapi 

dengan kebijakan baru 

dapat membuat mereka 

bertahan. Kebijakan 

yang dimaksud salah 

satunya adalah dengan 

meremajakan tampilan 

toko dengan gaya yang 

baru. Tampilan toko 

yang lebih berwarna, 

bercahaya, dan fitur- 

fitur lainnya. hal ini 

membuat penjualan 

mereka meningkat dari 

biasanya. Hasil dari 

penelitian tersebut 

memberikan kesan 

bahwa atmosphere 

berpengaruh positif 

terhadap keputusan 

pembelian yang 

berdampak pada 

peningkatan penjualan. 
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Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya 

NO Peneliti Judul Variabel Dimensi Hasil & Kesimpulan 
1.   Berta Lestari, 

Aris Setia 

Noor (2011) 

Analisis 

Keputusan Bauran 

promosi yang 

mempengaruhi 

proses pembelian 

konsumen pada 

perusahaan batik 

Irmasasirangan 

di kota 

Banjarmasin 

 

 

 

Variabel independen 

: 

X1 = Bauran Promosi 

 

Variabel dependen :  

Y = Keputusan 

Pembelian 

Variabel X : 

X1 = Iklan 

X2 = Promosi Penjualan 

X3 = Hubungan 

masyarakat dan 

publisitas 

X4 = Penjualan 

perseorangan 

X5 = Pemasaran 

langsung 

 

Variabel Y : 

Keputusan Pembelian 

Pelaksanaan bauran 

promosi meliputi 

Periklanan, Promosi 

Penjualan, hubungan 

masyarakat, pemasaran 

secara pribadi, dan 

pemasaran langsung 

pada umumnya sudah 

cukup baik dengan 

memberikan pengaruh 

signifikan terhadap 

proses pembelian 

konsumen. 

2.  Dessy 

Kamaliyah 

Amallia 

(2010) 

 

Pengaruh Strategi 

Promosi Terhadap 

Keputusan 

Konsumen 

Menggunakan 

Speedy 

Variabel independen 

: 

X1 = Bauran Promosi 

 

Variabel dependen :  

Y = Keputusan 

Pembelian 

 

Variabel X : 

X1 = Iklan 

X2 = Promosi Penjualan 

X3 = Hubungan 

masyarakat dan 

publisitas 

X4 = Penjualan 

perseorangan 

X5 = Pemasaran 

langsung 

Variabel Y : 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

secara bersama-sama 

bauran promosi yang 

terdiri dari periklanan, 

Promosi Penjualan, 

publisitas, pemasaran 

personal, dan 

pemasaran langsung 

berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen. 

3.  Ibrahim Solihin 

10741935 

Pengaruh Bauran 

Promosi terhadap 

keputusan  

pembelian (Survei 

pada konsumen 

Adidas Jakarta 

Timur) 

Variabel independen 

: 

X1 = Bauran Promosi 

X2 = Bauran Produk 

 

Variabel dependen :  

Y = Keputusan 

Pembelian 

 

Variabel X : 

X1 = Iklan 

X2 = Promosi Penjualan 

X3 = Penjualan tatap 

muka 

 

Variabel Y : 

Keputusan Pembelian 

 

Berdasarkan analisis 

data statistik, indikator 

pada penelitian ini 

bersifat valid dan 

variabelnya bersifat 

reliable. Pada pengujian 

asumsi klasi, model 

regresi bebas 

multikoloniaritas, tidak 

terjadiheteroskedastisitas

, dan berdistribusi 

normal. Variabel yang 

paling berpengaruh 

adalah bauran promosi. 

4.  Tatang 

Supardi. Tesis 

pada Program 

Magister 

Manegement 

Unpad. (2006) 

Pengaruh bauran 

Promosi terhadap 

proses keputusan 

pembelian 

konsumen pada 

hypermart 

Carrefour Bandung 

Variabel independen 

: 

X1 = Bauran Promosi 

 

Variabel dependen :  

Y = Proses 

Keputusan Pembelian 

Variabel X1: 

Iklan, promosi penjualan, 

penjualan perseorangan, 

hubungan masyarakat. 

 

Variabel Y : 

Pencarian Informasi,  

Bauran promosi yang 

terdiri dari iklan promosi 

penjualan, penjualan 

perseorangan, dan 

hubungan masyarakat 

mempunyai pengaruh 

terhadap proses  
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NO Peneliti Judul Variabel Dimensi Hasil & Kesimpulan 

 

 

 

 

 

  evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian, 

pasca pembelian 

keputusan pembelian 

konsumen. Sedangkan 

variabel bebas dominan 

adalah advertising 

5.  Rinenda A. 

(2010) 

Pengaruh Bauran 

Promosi dan saluran 

distribusi terhadap 

proses keputusan 

pembelian pada 

Suzuki Motor 

Variabel Independek 

X1 = Bauran Promosi 

X2 = Saluran 

distribusi 

 

Variabel dependen :  

Y = Keputusan 

pembelian 

Variabel X1: 

Iklan, promosi penjualan, 

WOM, Pemasaran 

langsung, penjualan 

perseorangan. 

 

Variabel X2 : 

Negosiasi, tempat, 

kepemilikan fisik, 

informasi 

 

Variabel Y : 

Daya tarik produk, daya 

tarik harga, pasca 

pembelian 

 

Secara parsial 

berdasarkan hasil uji t 

variabel-variabel dalam 

penelitian ini signifikan 

dimana bauran promosi 

memiliki pengaruh 

terbesar dibandingan 

dengan saluran 

distribusi. Berdarakan 

hasil uji F menunjukkan 

bahwa secara stimultan 

atau bersama-sama 

variabel dalam 

penelitian ini 

berpengaruh positif dan 

signifikan. 

6.  Endang 

Nurmawati 

Pengaruh Store 

Atmosphere 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen (Studi 

Pada Mulia Toserba 

dan Swalayan 

Godean Sleman 

Yogyakarta) 

2012 

 

Sumber: 

http://eprints.uny.ac.

i 

d/8757/ 

• Store 

atmosphere 

• Keputusan 

pembelian 

• exterior 

• general interior 

• store layout 

• interior display 

 

• keputusan 

pembelian 

Hasil dari penelitian ini 

menetapkan bahwa 

Tanggapan konsumen 

terhadap store 

atmosphere yang ada di 

Mulia Toserba dan 

Swalayan ditinjau dari 

dimensi exterior dalam 

kategori tinggi, general 

interior dalam kategori 

sedang, store layout 

dalam kategori tinggi, 

dan interior display 

dalam kategori sedang 

maka dengan demikian 

elemen-elemen store 

atmosphere dapat 

memainkan peran 

penting dalam keputusan 

pembelian. Oleh karena 

itu, manajemen Mulia 

Toserba dan Swalayan 

Godean disarankan 

untuk menambah tanda 

petunjuk pada setiap 

kelompok produk yang 

dijual agar 

mempermudah 

pengunjung dalam  
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NO Peneliti Judul Variabel Dimensi Hasil & Kesimpulan 
     mencari lokasi produk 

yang diinginkan. 

7.  Okky 

Khairrurizky 

Pengaruh Store 

Atmosphere 

terhadap Keputusan 

Pembelian 

konsumen pada 

Clio 

Cafe & Resto 

Bandung 

(2012) 

• Store 

Atmosphere 

• Keputusan 

Pembelian 

• Exterior 

• general interior 

• store layout 

• interior display 

• keputusan 

pembelian 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh 

store atmosphere yang 

dilakukan oleh Clio Cafe 

& Resto Bandung 

terhadap keputusan 

pembelian. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

besarnya pengaruhstore 

atmosphere terhadap 

keputusan pembelian 

Clio Cafe & Resto 

Bandung sebesar 62%. 

Dari perhitungan uji 

hipotesis, nilait hitung 

lebih besar dari t tabel 

yaitu sebsar 13,06 dan 

signifikan. Ini berarti H0 

ditolak, maka terdapat 

pengaruh positif store 

atmosphere terhadap 

keputusan pembelian 

konsumen pada Clio 

Cafe & Resto Bandung. 

8.  Citra Dewi 

Rahmawati 

Pengaruh Store 

Atmosphere dan 

Kualitas Pelayanan 

terhadap Loyalitas 

Pelanggan pada 

Resto Sobbers 

Bandung (2013) 

 

Sumber: 

http://elib.unikom.a

c 

.id/gdl.php?mod=br

o 

wse&op=read&id=j 

bptunikompp-gdl- 

citradewir-29951 

• Store 

atmosphere 

• Kualitas 

Pelayanan 

• Loyalitas 

Pelanggan 

• Exterior 

• general interior 

• room layout 

• interior display 

• Tangibles 

• Reliability 

• Responsiveness 

• Assurance 

• Empathy 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Loyalitas Pelanggan di 

Resto Sobbers Bandung 

secara keseluruhan 

termasuk dalam kriteria 

baik, namun indikator 

Store Atmosphere yaitu 

room layout, 

menunujukkan kriteria 

kurang baik karena 

kurangnya 

memperhatikan jarak 

atau alokasi antara 

konsumen dan pegawai. 

Sedangkan untuk 

variabel Kualitas 

pelayanan termasuk 

dalam kategori baik. 

Namun untuk indikator 

responsiviness termasuk 

dalam kategori tidak 

terlalu baik, hal ini  
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NO Peneliti Judul Variabel Dimensi Hasil & Kesimpulan 
     dikarenakan Karyawan 

kurang sigap dalam 

membantu konsumen. 

Pengaruh Store 

athmosphere dan 

kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas 

pelanggan pada Resto 

Sobbers Bandung 

sebesar 22,7% dengan 

pengaruh yang 

signifikan. Secara parsial 

variabel yang 

memberikan pengaruh 

paling signifikan 

terhadap loyalitas 

pelanggan adalah 

kualitas pelayanan. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk menggambarkan paradigma 

penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran 

tersebut terdapat dua variabel bebas (Iklan dan Suasana Tempat) yang mempengaruhi 

variabel tak bebas (Minat Beli). 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis pengaruh iklan dan suasana 

tempat terhadap minat beli di Kedai Ling-Ling Bandung, sehingga dengan adanya 

kedua hal tersebut akan mendorong pelanggan atau pembeli untuk memutuskan 

pembelian produk Kedai Ling-Ling. Menurut Kotler, Iklan adalah segala bentuk 

presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu 

yang harus dibayar. Menurut Stanton yang dikutip oleh Bilson Simamora, Iklan 

terdiri dari segala kegiatan yang dilibatkan dalam  mempersentasikan sesuatu kepada 

audiens secara nonpersonal, dengan sponsor yang jelas dan biaya suatu pesan tentang 

produk atau organisasi. Menurut Widiana Iklan adalah bentuk promosi tidak langsung 

yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk, yang 

disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan 
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mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian. Jadi peneliti mengartikan 

bahwa periklanan adalah suatu bentuk promosi untuk memperkenalkan suatu produk 

kepada masyarakat yang dilakukan melalui berbagai media seperti koran, radio, 

televisi, billboard, spanduk, dan lain – lain. Dimensi dari Iklan tersebut yaitu baligho, 

spanduk dan signage. 

Setelah produk di promosikan kepada calon konsumen, strategi yang tidak 

kalah penting dan sangat menentukan adalah suasana tempat. Kotler dan Keller 

berpendapat bahwa suasana tempat yaitu “Atmosphere is another element in the 

storearsenal. Every store has a look, and a physical layout that makes it hard or easy 

tomove around”. Sedangkan menurut Purnama Suasana tempat merupakan salah satu 

bagian dari bauran eceran yang memiliki arti yang sangat penting dalam menjalankan 

bisnis. Dengan adanya suasana toko yang baik, maka akan menarik pengunjung dan 

melakukan pembelian. Sedangkan pengertian store atmosphere menurut Levy dan 

Weitz yaitu “Atmospherics refers to the design of an environment though visual  

communications, lighting, colors,music, and scent to stimulate customers’ perceptual 

and emotional responses and ultimately affect their purchase behavior”. Berdasarkan 

pengertian-pengertian mengenai suasana tempat yang telah dijelaskan sebelumnya 

oleh berbagai macam sumber, suasana tempat merupakan perpaduan unsur-unsur 

penampilan dari suatu tempat yang dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

keputusan pembelian konsumen. Dimensi dari suasana tempat yaitu bagian luar 

tempat, bagian dalam tempat dan tata letak. 

Pengertian minat beli menurut Mc. Carthy yang diterjemahkan oleh Dharma 

yaitu minat beli merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk 

membeli barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Sedangkan pengertian 

minat beli menurut Durianto dan Liana adalah sesuatu yang berhubungan dengan 

rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk 

yang dibutuhkan pada periode waktu tertentu. Pengertian minat beli menurut 

Schiffman dan Kanuk adalah Suatu model sikap seseorang terhadap objek barang 

yang sangat cocok dalam mengukur sikap terhadap golongan produk, jasa, atau merek 
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tertentu. Jadi peneliti menyimpulkan minat beli adalah merupakan dorongan yang 

timbul dalam diri seseorang untuk membeli barang dan jasa dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan. Dimensi dari minat beli yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

attention dan interes. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dirumuskan paradigma penelitian yang 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

IKLAN 

• Baligho 

• Spanduk 

• Signage 

 

SUASANA TEMPAT 

• Bagian luar 

tempat 

• Bagian dalam 

tempat 

• Tata letak 

 

MINAT BELI 

• Attention 

• Interest 
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2.3 Hipotesis 

 Hipotesis yang akan dijawab dalam penelitian ini mengacu pada kajian 

pustaka yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Berdasarkan kajian pustaka, 

maka beberapa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Iklan berpengaruh terhadap minat beli konsumen Kedai Ling-Ling Bandung. 

2. Suasana tempat berpengaruh terhadap minat beli konsumen Kedai Ling-Ling 

Bandung. 

 

 

 

 


