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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. Adapun pengertian manajemen menurut James A.F

Stoner dalam Khaerul Umam (2011:15) : “Manajemen adalah suatu proses

perencanaan , pengorganisasian , kepemimpinan , dan pengendalian upaya

anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Sedangkan pengertian Menurut G.R Terry dalam Khaerul Umam (2011:15) :

“Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan

organisasional atau maksud-maksud  yang nyata”.

Setelah mengetahui beberapa definisi pemasaran diatas, maka kita dapat

mengetahui lebih lanjut mengenai pengertian dari Manajemen Pemasaran.

Manajemen dan organisasi bukanlah suatu tujuan, tetapi hanya merupakan

alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena tujuan yang ingin dicapai itu

adalah pelayanan dan atau laba (profit), namun walaupun demikian manajemen

harus diatur dengan sebaik-baiknya. Karena jika manajemen dan organisasi ini

baik maka tujuan organisasi dapat diwujudkan. Hal ini dapat dicapai melalui

penerapan fungsi manajemen secara tepat.

2.2 Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan

oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan fungsi pemasaran yang

baik, perusahaan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan kriteria produk

sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen, ke tangan konsumen dengan

memuaskan.
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Bagi suatu perusahaan, aktivitas pemasaran mempunyai peranan yang

sangat penting, karena aktivitas pemasaran diarahkan untuk menciptakan

pertukaran yang memungkinkan perusahaan dalam mempertahankan

kelangsungan hidup. Selain itu aktivitas pemasaran dilakukan untuk pencapaian

tujuan perusahaan yang sesuai dengan harapan.

2.2.1. Pengertian Pemasaran

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller yang diterjemahkan oleh

Bob Sabran (2009:5) definisi pemasaran sebagai berikut:

“Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan di mana individu dan

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa

yang bernilai dengan orang lain”.

Sedangkan menurut pendapat Buchory dan Saladin  (2010:2)

“Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial menyangkut

individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui

penciptaan, penawaran dan pertukaran (nilai) produk dengan yang lain”.

Berdasarkan definisi di atas bahwa pemasaran merupakan suatu proses

individu dan kelompok memperoleh kebutuhan dan keinginan dengan

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan suatu produk atau jasa yang

bernilai dengan orang lain.

2.2.2. Pengertian 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 Philip Kotler dan Kevin

Lane yang diterjemahkan oleh Bob Sabran (2009:5) adalah:

“Sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul”.
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Sedangkan menurut Armstrong dan Kotler (2012:29) yang menyatakan

bahwa:

“Manajemen pemasaran adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh

perusahaan untuk menciptakan suatu nilai bagi para pelanggan dan membangun

hubungan yang kuat dengan mereka agar tercipta suatu nilai dari para pelanggan

tersebut”.

Dari pengertian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa

manajemen pemasaran adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana

suatu pemasaran atau organisasi memilih pasar sasaran yang sesuai, yang dapat

mendukung tercapainya tujuan perusahaan, dan menjalin hubungan yang baik

dengan pasar sasaran tersebut.

2.2.3. Bauran Pemasaran

Dalam memasarkan produknya, perusahaan membutuhkan alat

komunikasi yang baik dan efektif untuk memberikan informasi mengenai produk

perusahaan kepada masyarakat sehingga produk tersebut terkenal dan akhirnya

masyarakat mempunyai keinginan untuk membelinya.

Pengertian bauran pemasaran menurut Menurut Kotler yang dikutip oleh Ratih

Hurriyati (2010:47) menyatakan bahwa definisi bauran pemasaran ialah

“sekumpulan alat pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk

mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran”.

Yang dalam bahasa Inggrisnya ialah “Marketing mix is the set of

marketing tools that the firm uses to pursue its marketing objective in the target

market”.

Sedangkan menurut Ir. Sutarno, M.Sc. (2012:223) mendefinisikan marketing

mix sebagai berikut :

“Bauran pemasaran (marketing mix) adalah sebagai alat pemasaran taktis

yang dapat dikendalikan yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan

respon yang diinginkan dalam pasar sasaran”.

Mengacu pada Elliot Rundle-Thiele Waller dalam buku Marketing

(Elliot&Rundle&Waller,2012:23), Marketing Mix/ Bauran pemasaran meliputi

7P yaitu:
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1. Produk (Product)

“A good, service or idea offered to the market for exchange”.

Barang, jasa, atau ide yang ditawarkan ke pasar untuk terjadi sebuah pertukaran.

2. Harga (Price)

“The amount of money a business demands in exchange for its offerings”.

Jumlah uang yang di minta dalam bisnis untuk terjadi pertukarang sesuai dengan

yang ditawarkan.

3. Tempat (Place)

“The means of making the offering available to the customer at the right time and

place”.

Membuat peluang untuk para konsumen pada waktu dan tempat yang tepat.

4. Orang (People)

“People refers to any person coming  into contact with customers who can affect

value for customers”.

Orang-orang yang merujuk kepada setiap orang yang datang dan berinteraksi

dengan pelanggan yang dapat mempengaruhi nilai bagi pelanggan.

5. Proses (Process)

“The systems used to create,communicate,deliver and exchange an offering”.

Sistem yang digunakan untuk menciptakan, berkomunikasi, memberikan dan

pertukaran.

6. Bukti fisik (Physical Evidence)

“Tangible cues that can be used as a means to evaluate service quality prior to

purchase”.

Isyarat nyata yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi kualitas

pelayanan sebelum membeli.

7. Promosi (Promotion)

“The marketing activities that make potential customers, partners, and society

aware of and attracted to the business’s offerings”.

Kegiatan Pemasaran yang membentuk konsumen yang potensial, rekan

kerja, dan kesadaran dan ketertarikan masyarakat pada bisnis yang ditawarkan.
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Tabel 2.1

Marketing Mix

Sumber : Kotler dan Keller (2009)

2.3 Produk

Produk merupakan unsur terpenting dalam bauran pemasaran, karena

dengan adanya produk, kebijakan harga, distribusi dan promosi dapat

direncanakan lebih lanjut.

2.3.1. Pengertian Produk

Pengertian produk menurut Philip Kotler dan Armstrong (2010:253)

adalah : “Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk

mendaptkan perhatian , dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan

keinginan dan kebutuhan. Produk meliputi objek secara fisik, jasa, orang , tempat

, organisasi, dan ide.”

Berdasarkan definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa produk

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pelanggan untuk dapat

dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan

kebutuhan konsumen melalui ciri-ciri yang dimiliki baik yang nyata maupun yang

tidak nyata.
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2.3.2. Tingkatan Produk

Dalam merencanakan penawaran pasarnya, pemasar harus melihat lima

tingkat produk. Setiap tingkat menambah nilai pelanggan yang lebih besar, dan

kelimanya merupakan bagian dari hierarki nilai pelanggan. Kotler & Keller

(2009:4) mengemukakan tingkatan produk sebagai berikut:

1. Pada tingkat dasar adalah manfaat inti (core benefit): layanan atau manfaat

yang benar-benar dibeli pelanggan.

2. Pada tingkat kedua, pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk

dasar (basic product).

3. Pada tingkat ketiga, pemasar mempersiapkan produk yang diharapkan

(expected product), sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan

pembeli ketika mereka membeli produk ini.

4. Pada tingkat keempat, pemasar menyiapkan produk tambahan (augmented

product) yang melebihi harapan pelanggan.

5. Tingkat kelima adalah produk potensial (potential product), yang mencakup

semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah

produk atau penawaran di masa depan. Ini adalah tempat dimana perusahaan

mencari cara baru untuk memuaskan pelanggan dan membedakan penawaran

mereka.

2.3.3. Klasifikasi Produk

Kotler & Keller (2009:5-6) mengklasifikasikan produk berdasarkan

ketahanan, keberwujudan, dan kegunaan (konsumen atau industri).

1. Ketahanan (durability) dan keberwujudan (tangibility)

Barang-barang yang tidak tahan lama (nondurable goods) adalah barang-

barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali

penggunaan. Karena barang-barang ini sering dibeli, strategi yang tepat adalah

membuat barang-barang tersebut tersedia di banyak lokasi dan beriklan secara

besar-besaran untuk membangun percobaan serta membangun preferensi.

Barang tahan lama (durable goods) adalah barang-baranng berwujud yang

biasanya dapat digunakan untuk waktu lama. Produk-produk ini biasanya
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memerlukan penjualan personal dan jasa, menuntut margin yang lebih tinggi, dan

memerlukan garansi penjual yang lebih banyak.

Jasa (service) adalah produk yang tidak berwujud, tidak terpisahkan,

bervariasi, dan dapat musnah. Akibatnya, jasa biasanya memerlukan kendali

kualitas, kredibilitas pemasok, dan kemampuan adaptasi yang lebih besar.

2. Barang konsumen

a. Barang sehari-hari (convenience goods)

Barang kebutuhan pokok/staples: barang yang dibeli konsumen secara

teratur.

Barang impuls: barang yang dibeli tanpa usaha perencanaan atau

pencarian.

Barang darurat: barang yang dibeli ketika ada kebutuhan mendesak.

b. Barang belanja (shopping goods): barang yang secara karakteristik

dibandingkan oleh konsumen berdasarkan kecocokan, kualitas, harga, dan

gaya. Barang belanja dapat dikategorikan menjadi dua:

1. Barang belanja homogen: memiliki kualitas yang serupa, tetapi

harganya  cukup berbeda, sehingga memberikan alasan kuat bagi

perbandingan belanja.

2. Barang belanja heterogen: memiliki fitur produk dan jasa yang berbeda

yang mungkin lebih penting daripada harga.

c. Barang khusus (specialty goods): memiliki karakteristik atau identifikasi

merek yang unik dimana ada cukup banyak pembeli yang bersedia

melakukan usaha pembelian khusus. Barang khusus tidak memerlukan

perbandingan, pembeli hanya menginvestasikan waktu untuk menjangkau

penyalur yang menjual produk-produk yang diinginkan. Penyalur tidak

memerlukan lokasi yang nyaman, meskipun mereka harus membuat calon

pembeli mengetahui lokasi mereka.

d. Barang yang tak dicari (unsought goods): barang yang tidak dikenal

konsumen atau biasanya tidak terpikirkan untuk dibeli. Barang yang tidak

dicari memerlukan dukungan iklan dan penjualan personal.
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3. Barang industri

Barang ini diklasifikasikan berdasarkan biaya relatif mereka dan

bagaimana mereka memasuki proses produksi, meliputi bahan dan suku cadang,

barang modal, serta pasokan dan layanan bisnis.

a. Bahan dan suku cadang (materials and parts): barang yang seluruhnya

menjadi bagian dari produk produsen.

Bahan mentah: dibagi menjadi produk pertanian dan produk alami.

Bahan dan suku cadang manufaktur

1. Bahan komponen: biasanya diproses lagi, keandalan pemasok dan harga

merupakan faktor pembelian kunci.

2. Suku cadang komponen: memasuki produk jadi tanpa perubahan bentuk

lagi. Harga dan layanan menjadi pertimbangan pemasaran utama, dan

penetapan merek serta iklan cenderung tidak terlalu penting.

b. Barang modal (capital items): barang tahan lama yang memfasilitasi

pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Barang ini meliputi dua

kategori, yaitu:

Instalasi: terdiri dari bangunan dan peralatan berat. Instalasi biasanya

dibeli secara langsung dari produsen, yang tenaga penjualannya mencakup

personel teknis dan periode negosiasi panjang sebelum penjualan pada

umumnya. Produsen harus bersedia merancang sesuai spesifikasi dan

memasok layanan purnajual. Iklan tidak terlalu penting dibandingkan

penjualan personal.

Peralatan: meliputi perlengkapan dan peralatan pabrik portabel dan

perlengkapan kantor. Meskipun beberapa produsen perlengkapan menjual

secara langsung, mereka lebih sering menggunakan perantara. Karena

pasar tersebar secara geografis, pembeli banyak dan pesanan sedikit.

Kualitas, fitur, harga, dan jasa menjadi pertimbangan utama. Tenaga

penjualan cenderung menjadi lebih penting dibandingkan iklan.

c. Layanan bisnis dan pasokan (supplies and business services):

Barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan atau

pengelolaan produk jadi. Pasokan sama dengan barang sehari-hari,
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biasanya dipasarkan melalui perantara karena nilai unit mereka yang

rendah serta jumlah dan sebaran geografis pelanggan yang besar.

Harga dan jasa menjadi pertimbangan penting karena pemasok

terstandarisasi serta preferensi merek tidak tinggi. Terdapat dua macam

pasokan, yaitu barang pemeliharaan dan perbaikan, serta pasokan operasi.

Sedangkan layanan bisnis meliputi jasa pemeliharaan dan perbaikan, serta

jasa penasihat bisnis.

Jasa pemeliharaan dan perbaikan biasanya dipasok dengan kontrak oleh

produsen kecil atau tersedia dari produsen perlengkapan asli. Jasa nasihat

bisnis biasanya dibeli berdasarkan reputasi dan staf pemasok.

2.4. Saluran Distribusi

Pada saat ini umumnya perusahan dalam menyalurkan produknya

menggunakan perantara, dengan kata lain perusahaan bekerja sama dengan

perantara pemasaran untuk menyalurkan produk-produk mereka ke pasar,

sehingga perantara membentuk saluran pemasaran atau sering pula disebut saluran

distribusi.

Seperti yang kita ketahui, saluran distribusi merupakan salah satu unsur

dari bauran pemasaran. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan saluran

distribusi, sebelumnya perlu diketahui pengertian dari saluran distribusi itu

sendiri.

2.4.1. Pengertian Saluran Distribusi

Perlu disadari bahwa keputusan mengenai saluran pemasaran merupakan

keputusan terpenting dalam manajemen, karena jelas bahwa keputusan yang akan

dipilih ini mempengaruhi segala macam keputusan pemasaran. Untuk lebih

jelasnya penulis akan mengemukakan definisi saluran distribusi. Menurut Fandy

Tjiptono, Ph.D dan Gregorius Chandra (2012:395) adalah

sebagai berikut :

“Saluran distribusi merupakan serangkaian partisipasi organisasional yang

melakukan semua fungsi yan dibutuhkan untuk menyampaikan produk/jasa dari

penjual ke pembeli akhir”.
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Dari definisi di atas 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.

2.4.2. Perantara (Middlemen)

Dalam perekonomian dewasa ini, sebagian produsen tidak menjual

langsung produknya kepada para pemakai akhir atau pemakai kalangan industri

tapi melalui perantara, di mana perantara ini memerankan berbagai fungsi

sehingga membantu produsen dalam melaksanakan pemasaran. Menurut Swastha

(2000:191) pengertian perantara adalah :

“Pialang atau perantara merupakan usaha bisnis yang berdiri di antara

produsen dan konsumen akhir atau pemakai industri”.

Dari definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud

perantara adalah suatu perusahaan, lembaga atau perorangan yang bekerja sebagai

penghubung antara produsen dan konsumen dalam penyaluran barang atau jasa.

2.4.3. Bentuk-bentuk perantara

Menurut Fandy Tjiptono, Ph.D dan Gregorius Chandra (2012:395-

398), perantara dibedakan berdasarkan hak kepemilikan barang menjadi tiga

golongan, yaitu pedagang grosir (merchant wholesaler), agent dan broker (tidak

memiliki hak milik atas barang yang dijual), serta kantor pusat dan kantor cabang

produsen.

1. Pedagang grosir (merchant wholesaler)

Yaitu perusahaan independen yang mempunyai hak kepemilikan atas

barang dagangan mereka jual (mereka membeli terlebih dahulu) dan melakukan

hampir semua fungsi wholesaling. Mereka ini kadangkala disebut pula distributor,

jobber, atau mill supply house. Sebagaian besar perusahaan yang terjun dalam

bisnis wholesaling tergolong dalam merchant wholesaler. Berdasarkan jumlah

fungsi wholesaling yang dilakukan, merchant wholesaler ini dapat

diklasifikasikan lebih lanjut menjadi:
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a. Full service wholesaler, yaitu merchant wholesaler yang memberikan

jasa penyimpanan, memiliki armada penjual, menjual secara kredit,

mengirimkan barang, dan menyediakan bantuan manajerial. Ada dua jenis

full service wholesaler, yaitu:

(i) Merchant wholesaler yang menjual terutama kepada para pengecer dan

memberikan full range service, Merchant Wholesaler ini pun dapat dipecah lagi

menjadi:

- General merchandising wholesaler; menjual sejumlah besar lini produk

dan melaksanakan semua fungsi wholesaler. Tipe ini banyak dijumpai

dalam industri perangkat keras (hardware), obat-obatan, dan pakaian.

- General line wholesaler; hanya menjual beberapa lini produk, namun

dengan jumlah produk yang sangat bervariasi pada setiap lini.

- Speciality wholesaler (limited line wholesaler); berspesialisasi pada

sebagian produk dalam suatu lini produk tertentu. Tipe ini banyak

dijumpai dalam industri makanan bernutrisi, komponen-komponen

otomotif, dan seafood.

(ii) Industrial distributor, yaitu merchant wholesaler yang menjual

terutama kepada pemanufaktur, mereka menjual berbagai barang dagangan,

bahkan ada pula yang berspesialisasi pada lini produk tertentu. Misalnya

berkonsentrasi pada produk-produk perawatan, perbaikan, dan perlengkapan

operasi, suku cadang produk asli, dan peralatan lain-lainnya.

b. Limited service wholesaler, yaitu merchant wholesaler yang hanya

menawarkan beberapa jasa kepada pemasok dan pelangganya. Ada beberapa jenis

wholesaler, yaitu:

(i) Truck Wholesaler, yaitu pedagang grosir yang kegiatan utamanya

dipusatkan pada fungsi penjualan dan pengiriman barang. Umumnya mereka

menjual produk-produk tertentu (seperti roti dan tembakau) ke pasar swalayan,

rumah sakit, hotel, restoran, kafetaria, dan lain-lain.

(ii) Cash and Carry wholesaler, yaitu pedagang grosir yang menjual

barang-barang yang cepat laku secara tunai tidak mengantarkan barang yang telah

dibeli pelanggan, dan hanya melayani pesanan-pesanan dari pembeli.
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(iii) Drop shipper (desk jobber), yaitu pedagang grosir yang hanya

menerima pesanan dari pelanggan, menghubungi produsen yang dimaksudkan

pelanggan, namun tidak menangani pengiriman barang pesanan itu ke pelanggan

tersebut. Jadi, mereka hanya bertanggung jawab atas barang pesanan sejak

pesanan itu diterima sampai barang pesanan dikirim oleh produsen. Drop shipper

dibutuhkan untuk menangani produk-produk yang ukurannya besar dan biasanya

dijual dalam kuantitas sangat besar, misalnya batu bara, kayu, dan bahan-bahan

kimia.

(iv) Rack jobber, yaitu pedagang grosir yang berspesialisasi pada produk-

produk non-makanan mereka menyalurkan produknya dengan truk ke toko-toko

dan jasa yang mereka tawarkan hanyalah mengantar barang, menata rak etalase,

menyimpan barang, dan menjual secara kredit. Biasanya rack jobber menjual

produk bermerek yang sering diiklankan, seperti mainan anak-anak, alat-alat

penunjang kesehatan dan kecantikan.

(v) Producer’s cooperative yang biasanya terbentuk guna memasarkan

produk-produk pertanian. Anggota-anggota berupaya untuk meningkatkan

kualitas produknya, memberi merek pada produknya dan mempromosikan baik

produk maupun koperasinya itu.

(vi) Mail order wholesaler, yaitu pedagang grosir yang mengirimkan

katalog barang dagangannya kepada pelanggan institusi atau pengecer, dan

melayani pesanan mereka lewat pos, internet, telepon atau sarana lain yang

efisien, Produk-produk yang dijual biasanya berupa perhiasan, makanan khusus,

kosmetik, buku, dan lain-lain. Pelanggannya banyak terdapat di daerah-daerah

kecil dan pedangang grosir ini tidak menggunakan armada penjual untuk

mendatangi mereka.

2. Broker dan agen

Yakni perantara yang hanya berfungsi memudahkan atau

memperlancarkan transaksi antara penjual dan pembeli, yang karena itu barang

yang dijual bukanlah milik mereka. Biasanya mereka juga berspesialisasi pada

produk dan pelanggan tertentu.
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3. Kantor pusat dan kantor cabang ritel/produsen

Berbeda dengan merchant wholesaler, broker dan agen, kantor cabang

produsen sepenuhnya dimiliki oleh produsen. Produsen melaksanakan fungsi-

fungsi wholesaling bila tidak ada perantara yang mlaksanakan aktivitas-aktivitas

wholesaling, jumlah pelanggan sangat sedikit dan terkonsentrasi secara geografis,

atau bila pesanan berjumlah besar dan membutuhkan perhatian tersendiri.

a. Kantor pusat dan kantor cabang penjualan.

Produsen sering membuka kantor pusat dan kantor cabang penjualan

sendiri supaya bisa lebih mengendalikan sepenuhnya sediaan, penjualan

dan promosi.

b. Kantor pembelian.

Banyak pengecer yang membuka kantor pembelian di pasar-pasar utama,

yang fungsinya sama seperti agen dan broker (namun merupakan bagian

dari organisasi pembeli).

2.5. Ritel

Salah satu perantara dalam saluran pemasaran adalah pengecer. Eceran

(retailing) mempunyai peranan penting dalam perekonomian dengan

menyediakan banyak jenis dan keragaman barang maupun pelayanan.

2.5.1. Pengertian Ritel

Sedangkan menurut Berman dan Evan yang dikutip oleh Alma

(2005:54)

adalah sebagai berikut :

“Retailing consists of those business activities involved in the sale of

goods and services to consumers for their personal, family, or household use. It’s

the final stage in the distribution process”.

Dari definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa perdagangan eceran

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

merupakan mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dan jasa.

2.5.2. Klasifikasi Ritel

Klasifikasi toko-toko eceran menurut Berman dan Evan dalam bukunya

“Manajemen Ritel” (2007:71) adalah sebagai berikut :
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1. Kepemilikan

Pengecer dapat diklasifikasikan secara luas menurut bentuk kepemilikan

independent, bagian dari rantai atau toko waralaba.

a. Pengecer independent

Pengecer independent adalah pengecer yang dimiliki oleh seseorang atau

suatu kemitraan dan tidak dioperasikan sebagai bagian dari lembaga eceran yang

lebih besar

b. Toko berantai, (chain store)

Toko berantai adalah toko yang dimiliki dan dioperasikan sebagai satu

kelompok oleh satu organisasi.

c. Waralaba (franchise)

Waralaba dimiliki dan dioperasikan oleh individu tetapi memperoleh

lisensi dari organisasi pendukung yang lebih besar.

2. Tingkat pelayanan

Tingkat pelayanan yang disediakan oleh pengercer dapat diklasifikasikan

sepanjang suatu rangkaian dari pelayanan penuh (full service) sampai pelayanan

sendiri (self service).

3. Keragaman produk

Dasar ketiga untuk memposisikan atau mengklasifikasikan toko-toko

adalah berdasarkan keluasan dan kedalaman lini produk mereka. Sebagai contoh

adalah toko khusus (speciality store) merupakan toko-toko yang paling

terkosentrasi dalam keragaman produk mereka, biasanya menjual lini produk

tunggal atau sempit tetapi dengan tingkat kedalaman yang tinggi.

4. Harga

Harga merupakan cara ke empat untuk memposisikan toko-toko eceran.

Toko diskon, factory outlet dan pengecer obral adalah toko yang

menggunakan harga rendah.

2.5.3. Jenis Toko Ritel

Menurut Levy dan Weitz dalam bukunya “Retailing Management”

(2007:39) ritel dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu food retailer, general

merchandise retailer, dan non store retailer.



25

A. Food retailers

1. Supermarkets

Supermarkets konvensional biasanya mempersilahkan pengunjung untuk

melayani dirinya sendiri dalam mencari kebutuhan seperti perlengkapan sehari-

hari, daging, perlengkapan yang bukan termasuk makanan seperti perawatan

kesehatan dan lain-lain. Contoh : Hero, superindo.

2. Hypermarkets

Hypermarkets mempunyai luas 100.000-300.000 m2 hypermarkets juga

termasuk salah satu ritel yang cepat berkembang. Contoh : Hypermart, giant.

3. Convenience stores

Convenience stores atau toko kebutuhan sehari-hari memberikan aneka

ragam barang kebutuhan yang terbatas dengan lokasi yang terjangkau. Contoh :

Mini market indomart, Cirkle K.

B. General merchandise retailers

1. Department store

Menangani beberapa bagian penjualan produk di bawah satu atap, sebuah

department store menyediakan variasi produk belanja dan produk-produk khusus

secara luas termasuk pakaian, kosmetik, peralatan rumah tangga, alat-alat

elektronik dan kadang-kadang mebel. Pembelian biasanya dilakukan masing-

masing bagian diperlakukan sebagai pusat pembelian terpisah agar ekonomis

dalam promosi, pembelian, pelayanan dan pengawasan. Contoh : Yogya,

ramayana.

2. Speciality stores

Toko khusus adalah toko eceran yang mengkhususkan diri pada jenis

barang dagangan tertentu. Format toko khusus memungkinkan pengecer

memperhalus strategi segmentasi mereka dan menempatkan barang dagangan

mereka di target pasar yang spesifik. Sebuah toko khusus tidak hanya merupakan

sejenis toko, tetapi juga merupakan metode operasi eceran, yaitu mengkhususkan

diri pada jenis barang dagangan tertentu. Contoh : Toko buku gramedia, aquarius.



26

3. Drugstores

Toko obat (drug store) menawarkan produk-produk dan jasa yang

berkaitan dengan farmasi sebagai daya tarik utama mereka. Konsumen paling

sering tertarik dengan sebuah toko obat oleh farmasinya atau ahli farmasinya,

kenyamanan atau karena ia mempertahankan rencana resep pihak ketiga mereka.

Contoh : apotik kimia farma.

4. Category specialist

Category specialist adalah toko diskon dengan ukuran yang besar. ritel ini

dasarnya adalah discount speciality stores dengan menawarkan barang-barang

yang lengkap dengan harga yang rendah. Contoh : Toy “R”, old navy.

5. Extreme Value Retailers

Extreme Value Retailers adalah sebuah toko kecil dan termasuk toko

diskon dengan lini penuh yang menawarkan barang dagangan yang terbatas

dengan harga yang sangat murah Contoh : Toko serbu (serba lima ribu).

C. Non Store Retailers

1. Electronic Retailers

Electronic Retailers atau sering dikenal dengan e-tailling, online tailing,

dan internet tailing adalah format ritel di mana peritel berkomunikasi dengan

konsumen dan menawarkan barang dan jasa yang dijual melalui internet. Contoh:

Nixon watch, e-bay.

2. Catalog and Direct Mail Retailers

Catalog retailling adalah format ritel bukan toko di mana peritel

menawarkan produknya menggunakan catalog. Contoh : Oriflame (produk

kecantikan), sophie martin.

3. Direct Selling

Direct selling atau penjualan langsung adalah format ritel yang

menggunakan sales people yang secara langsung mendatangi konsumen di lokasi

yang cocok. Contoh : Tianshi.

4. Television Home Shopping
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Television home shopping adalah format ritel di mana konsumen

menonton suatu program TV yang mendemontrasikan produk yang mereka

tawarkan. Contoh : Inovation store.

5. Services retailing

Service retailing adalah jenis ritel yang lebih banyak menyediakan

pelayanan daripada barang yang dijual, atau bahkan hanya menjual jasa. Contoh :

Garda otto.

2.5.4. Bauran Ritel

Ritel atau eceran mempunyai bauran yang penting untuk diperhatikan

demi kelangsungan bisnis ritel tersebut. Dengan memperhatikan semua bauran

tersebut. Dengan memperhatikan semua bauran tersebut, suatu bisnis ritel dapat

menjadi lebih unggul dibanding peritel lainya.

Menurut Ma’ruf dalam bukunya “Pemasaran Ritel” (2005:114),

retailing mix terdiri dari:

1. Lokasi

Pada lokasi yang tepat, sebuah gerai akan lebih sukses dibandingkan gerai

lainya yang berlokasi kurang strategis, meskipun keduanya menjual produk yang

sama.

2. Produk

Produk-produk yang dijual dalam ritel tersebut disebut merchandise.

Merchandise yang akan dijual penting dipilih dengan benar, karena merchandise

adalah “mesin sukses” bagi pengecer.

3. Harga

Harga adalah satu-satunya unsur dalam berbagai unsur bauran pemasaran

ritel itu yang bakal mendatangkan laba bagi peritel. Penentuan harga yang tepat

akan sangat mendukung tercapainya tujuan perusahaan.

4. Promosi

Citra (Image) dibangun dengan program promosi. Program promosi yang

lengkap disebut bauran promosi (promotion mix) yang terdiri atas iklan, sales

promotion, public relations, dan personal selling.

5. Suasana dalam gerai
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Gerai kecil yang tertata dan menarik akan lebih mengundang pembeli

apabila dibandingkan gerai yang di atur biasa saja. Atmosphere dalam gerai dapat

mempengaruhi perilaku konsumen, seperti betah berlama-lama di dalam toko,

melakukan pembelian, dan juga berpengaruh pada image toko.

6. Pelayanan

Pelayanan eceran bertujuan memfasilitasi para pembeli saat mereka

berbelanja di gerai. Hal-hal yang dapat memfasilitasi para pembeli terdiri atas

layanan pelanggan, personal selling, layanan transaksi berupa cara pembayaran

yang mudah, dan lain-lain.

7. Customer Service

Pelayanan yang diberikan oleh perusahaan untuk menagani keluhan dari

pelanggan. Hal ini bermaksud untuk mengikat loyalitas pelanggan agar pelanggan

merasa puas dengan mendapat bantuan informasi dari customer service.

2.6. Store Atmosphere

Pengertian store atmosphere merupakan salah satu unsur dari retailing mix

yang juga harus diperhatikan oleh suatu bisnis ritel. Dengan adanya store

atmosphere yang baik, perusahaan dapat menarik konsumen untuk berkunjung

dan melakukan pembelian.

2.6.1. Pengertian Store Atmosphere

Pengertian store atmosphere menurut Berman dan Evan (2010:508)

adalah :

“Atmosphere refers to the store’s physical characteristics that project an

image and draw customer”.

Dari pengertian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa store

atmosphere adalah suatu karakteristik fisik dan sangat penting bagi setiap bisnis

ritel hal ini berperan sebagai penciptaan suasana yang nyaman untuk konsumen

dan membuat konsumen ingin berlama-lama berada di dalam toko dan secara

tidak langsung merangsang konsumen untuk melakukan pembelian.
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2.6.2. Elemen-Elemen Store Atmosphere

Menurut Berman dan Evan dalam bukunya “Retail Management”

(2010:509) membagi elemen-elemen store atmosphere ke dalam 4 elemen, yaitu :

a. Bagian depan toko (Exterior)

Exterior toko memiliki pengaruh yang sangat kuat pada image toko

tersebut dan harus direncanakan sebaik mungkin. Exterior terdiri dari:

1. Bagian depan toko (Storefront)

Storefront adalah total exterior fisik yang ada di toko tersebut.

2. Papan nama toko (Marquee)

Marquee adalah suatu tanda yang digunakan untuk memajang nama atau logo

suatu toko. Marquee dapat dicat atau lampu neon, dicetak atau script, dan dapat

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

dagang) dan informasi lainnya.

3. Pintu masuk toko (Store Entrance)

Ada tiga hal utama yang harus diperhatikan dalam memutuskan store entrance,

yaitu:

1) Jumlah orang yang akan masuk harus ditentukan.

2) Jenis pintu masuk yang akan dipilih.

3) Walkway yang akan didesain.

4. Tampilan pajangan (Display Windows)

Display Windows memiliki dua tujuan utama yaitu untuk mengdentifikasi suatu

toko dan barang-barang yang ditawarkan serta untuk mendorong orang untuk

masuk.

5. Tinggi bangunan (Exterior Building Height)
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Exterior building height dapat disamarkan atau tidak disamarkan. Dengan

menyamarkan tinggi bangunan, bagian dari toko atau shopping center dapat

dibawah ground level. Daerah sekitar toko mencerminkan demografi dan gaya

hidup orang-orang yang tinggal dekat dengan toko.

6. Toko dan area sekitar (Surrounding Stores and Area)

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.

7. Fasilitas tempat parkit (Parking Facilities)

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

dibandingkan dengan parkir yang langka, mahal dan jauh.

b. General interior

General interior terdiri dari:

a. Jenis lantai (Flooring)

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

persepsi konsumen terhadap citra toko.

b. Warna dan pencahayaan (Colour and Lightning)

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

berbeda daripada 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 (Scent and Sound)

Aroma dan musik dapat mempengaruhi suasana hati pelanggan.

d. Perabot toko (Store Fixtures)
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Perabot toko dapat direncanakan berdasarkan kedua utilitas mereka dan estetika.

e. Tekstur dinding (wall texture)

Tekstur dinding dapat menimbulkan kesan tertentu pada konsumen dan dapat

membuat dinding terlihat lebih menarik.

f. Suhu udara (Temperature)

Pengelola toko harus mengatur suhu udara dalam toko sehingga tidak terlalu

panas ataupun tidak terlalu dingin.

g. Lorong ruang (Aisle Space)

Jarak antara rak barang harus diatur sedemikian rupa agar cukup lebar dan

membuat konsumen merasa nyaman dan betah berada di dalam toko.

h. Kamar pas (Dressing Facilities)

Fasilitas kamar ganti dengan warna, desain serta tata cahay dan privasi yang baik

perlu diperhatikan dan dibuat sedemikian rupa memberikan keamanan dan

kenyamanan bagi konsumen.

i. Alat transportasi antar lantai (Vertical Transportation)

Suatu toko yang terdiri dari beberapa lantai harus memiliki Vertical

transportastion berupa elevator, escalator, dan/atau tangga.

j. Karyawan toko (Store Personel)

Karyawan yang sopan, rapih, berpengetahuan dapat membuat atmosphere yang

positif.

k. Teknologi

Toko yang menggunakan teknologi akan mengesankan orang dengan operasi yang

efisien dan cepat.
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l. Kebersihan

Kebersihan dapat menjadi pertimbangan utama bagi konsumen untuk berbelanja

di toko tersebut. Pengelola toko harus mempunyai rencana yang baik dalam

pemeliharaan kebersihan toko.

3. Tata letak (Store layouts)

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 (Allocation of Floor Space)

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.

3. Personnel space

Ruangan yang disediakan untuk karyawan berganti pakaian, makan siang dan

coffee breaks, dan ruangan untuk beristirahat.

4. Customer space

Ruangan yang disediakan untuk meningkatkan kenyamanan konsumen.

b. Klasifikasi penawaran toko (Classification of Store Offerings)

Mengklasifikasikan produk yang ditawarkan untuk menentukan

penempatan produk, dilakukan berdasarkan karakteristik dari masing-masing

produk. Klasifikasi produk dilakukan berdasarkan pada pembagian sebagai

berikut:
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a. Produk berdasarkan fungsi.

b. Produk berdasarkan motivasi pembeli.

c. Produk berdasarkan segmen pasar.

d. Produk berdasarkan storability.

Mengatur lalu lintas didalam toko dilakukan dengan menggunakan dua

pola yaitu: straight (gridiron) traffic flow dan curving (free-flowing) traffic flow,

Masing-masing pola memiliki kelebihan tersendiri.

Pola straight (gridiron) traffic flow memiliki kelebihan sebagai berikut:

a. Dapat menciptakan atmosphere yang efisien.

b. Menciptakan ruang yang lebih banyak untuk memajang produk.

c. Menghemat waktu belanja.

d. Mempermudah mengontrol barang dan dapat menerapkan self service.

Pola Curving (free-flowing) traffic flow memiliki kelebihan sebagai berikut:

a. Dapat menciptakan atmosphere yang lebih bershabat.

b. Mengurangi rasa terburu-buru konsumen.

c. Konsumen dapat berjalan-jalan keliling toko dengan pola yang berbeda-beda

d. Merangsang pembelian yang tidak direncanakan.

Pengaturan luas ruangan yang dibutuhkan diatur berdasarkan antara ruang

penjualan dan ruang non penjualan. Pemetaan ruang toko dimaksudkan untuk

mempermudah penempatan produk yang ditawarkan.

Hasil terakhir yang menyangkut store layout adalah menyusun produk-

produk yang ditawarkan sesuai dengan karakteristik produk. Produk dan merek
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yang paling menguntungkan harus ditempatkan dilokasi yang paling baik. Produk

harus disusun berdasarkan ukuran, harga, warna, merek dan produk yang paling

digemari konsumen.

4. Interior display

Poster, papan petunjuk dan ragam interior display lainnya dapat

mempengaruhi atmosphere toko, karena memberikan petunjuk bagi konsumen.

Selain memberikan petunjuk bagi konumen, interior display juga dapat

merangsang untuk melakukan pembelian. Macam interior display antara lain:

a. Assortment displays

Merupakan bentuk interior display yang digunakan untuk berbagai macam

produk yang berbeda dan dapat mempengaruhi konsumen untuk merasakan,

melihat, dan mencoba produk. Kartu ucapan majalah, buku, dan produk sejenis

lainnya merupakan produk-produk yang menggunakan assortment display.

b. Theme-setting displays

Merupakan bentuk interior displays yang menggunakan tema-tema

tertentu. Theme-setting displays digunakan dengan tujuan untuk membangkitkan

suasana atau nuansa tertentu. Biasanya, digunakan dalam event-event tertentu

seperti menyambut hari kemerdekaan dan hari besar lainnya.

c. Ensemble displays

Merupakan bentuk interior displays yang digunakan untuk satu stel

produk yang merupakan gabungan dari berbagai macam produk. Biasanya

digunakan untuk produk satu sel pakaian (sepatu, kaus kaki, celana, baju, dan

jaket).

d. Rack displays

Merupakan bentuk interior display yang memiliki fungsi utama sebagai

tempat atau gantungan untuk produk yang ditawarkan. Bentuk lain dari rack
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displays adalah case displays digunakan untuk produk-produk seperti catatan,

buku, dan sejenisnya.

e. Cut case

Merupakan interior displays yang murah hanya menggunakan kertas

biasa. Biasanya digunakan di supermarket atau toko yang sedang

menyelenggarakan diskon. Bentuk dari cut case adalah dump bin, merupakan

tempat menumpuk pakaian-pakaian atau buku-buku yang sedang diskon.

2.6.3. Pengaruh Store Atmosphere Terhadap Loyalitas Konsumen

Store atmosphere yang disesuaikan dengan karakteristik pribadi konsumen

akan menciptakan action yang berbeda-beda. Store atmosphere selain dapat

mempengaruhi perilaku konsumen juga dapat mempengaruhi perilaku dan respon

psikologis pekerja toko itu sendiri.

Seorang konsumen menentukan jenis toko yang akan di kunjunginya ataua

memilih barang yang akan  dibelinya berdasarkan teori proses keputusan

pembelian yang telah dibahas sebelumnya. Konsumen mengevaluasi alternatif

ritel dan saluran pemasaran lain agar dapat memenuhi kebutuhannya seperti

catalog, iklan, dan lain-lain. Sedangkan, peritel berusaha untuk mempengaruhi

konsumen agar melakukan pembelian suatu barang atau jasa yang ditawarkan.

Penjelasan diatas maka store atmosphere berpengaruh terhadap proses

keputusan pembelian konsumen seperti yang dilakukan oleh Gilbert, yang dikutip

oleh Bob Foster (2008;61) menjelaskan bahwa :

“Atmosphere toko merupakan kombinasi dari pesan secara fisik yang telah

direncanakan, atmosphere toko dapat digambarkan sebagai perubahan terhadap

perancangan lingkungan pembelian yang menghasilkan efek emosional khusus

yang dapat menyebabkan konsumen melakukan tindakan pembelian.”

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa store atmosphere memiliki

tujuan untuk menarik perhatian konsumen untuk berkunjung, merasakan

rangsangan secara emosi dalam tindakan pembelian yang mempengaruhi mereka
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untuk melakukan pembelian, dan memberikan kepuasan dalam berbelanja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa store atmosphere yang dilaksanakan

dengan baik akan memberikan pengaruh yang besar terhadap Loyalitas konsumen.

2.7. Bauran Promosi

Bauran promosi atau biasa juga disebut dengan bauran komunikasi

pemasaran digunakan oleh suatu perusahaan untuk berkomunikasi  dengan

konsumen dan membangun hubungan dengan konsumen. Menurut Philip Kotler,

John T. Bowen, James C. Makens dalam buku Marketing for hospitality and

tourism (Kotler & Bowen & Makens, 2012) dijelaskan bahwa bauran promosi

terdiri dari 5 elemen yaitu :

1. Advertising :  Any paid form of nonpersonal presentation and promotion of

idea,goods, or service by an identifies sponsor.

Setiap bentuk presentasi nonpersonal atau promosi baik berupa ide,

barang, maupun jasa yang dibayar oleh seorang sponsor yang teridentifikasi

2. Sales Promotion : Short-term incentives to encourage the purchase or sale of

product or service.

Insentif  jangka pendek yang mendorong proses pembelian atau penjualan

suatu barang atau jasa.

3. Personal Selling : Personal presentation by the firm’s sales force for the

purpose of making sales and building customer relationships.

Presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan untuk tujuan menghasilkan

penjualan dan membangun hubungan pelanggan.

4. Public Relations : Building good relations with the company’s various publics

by obtaining favorable publicity, building up a good corpoate image, and

handling or heading off unfavorable rumors,stories, and events.
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Membangun hubungan baik dengan berbagai kalangan untuk mendapatkan

publisitas yang diinginkan, membangun citra perusahaan yang baik, dan

menangani atau menghadapi rumor, berita, dan kejadian tidak menyenangkan.

5. Direct Marketing : Direct connection with carefully targeted individual

consumers to both obtain an immediate response and cultivate lasting customers

relationships.

Hubungan langsung dengan konsumen individual yang ditargetkan secara

cermat untuk memperoleh respon segera dan membangun hubungan pelanggan

yang bersifat jangka panjang.

2.8. Teori-Teori Khusus

2.8.1 Promosi Penjualan

Promosi Penjualan termasuk dalam salah satu aktivitas pemasaran selain
dari periklanan, personal selling, public relations yang berusaha untuk
mempengaruhi dalam proses keputusan pembelian konsumen.

Promosi penjualan merupakan aktivitas pemasaran yang mengusulkan
nilai tambah dari suatu produk dalam jangka waktu tertentu guna untuk
mendorong pembelian konsumen, efektivitas penjualan, atau mendorong upaya
yang dilakukan oleh tenaga penjualan (Agus Hermawan 2012:129)

Adapun pengertian promosi penjualan menurut Suharno dan Yudi
Sutarso dalam buku Marketing in Practices adalah “promosi penjualan terdiri
dari insentif-insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan
produk atau jasa dalam periode tertentu” (Suharno&Sutarso,2010:273).

Dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka penulis
dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian promosi penjualan adalah
merupakan nilai tambah yang diberikan oleh perusahaan dengan jangka waktu
tertentu/pendek yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan pembelian.

2.8.2 Peranan Promosi Penjualan

Belakangan ini, promosi penjualan digunakan oleh perusahaan dalam

memperkenalkan produk mereka. Pada sisi lain konsumen juga tertarik pada
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promosi penjualan dimana terbukti dari minat konsumen terhadap sesuatu hal

yang berhubungan dengan diskon.

Peranan Promosi Penjualan menurut Robert D.Reid and David

C.Bojanic (2010:476)

1. Meningkatkan kesadaran konsumen (To increase consumer awaraness.)

ini adalah langkah pertama dalam menarik tamu baru atau pelanggan.

Untuk menarik tamu, yang pertama harus merangsang minat beli dan keinginan

untuk bertindak dalam melakukan transaksi.

2. Memperkenalkan produk dan layanan yang baru (To introduce new products

and services.)

Setiap hotel ataupun restoran selalu memperkenalkan produk baru mereka

secara berkala. Cara terbaik untuk memastikan bahwa target pasar sadar akan

produk dan layanan kita adalah dengan memulai promosi khusus untuk menarik

perhatian mereka.

3. Meningkatkan jumlah hunian tamu dan jumlah pelanggan (To increase guest

occupancy and customer counts.)

Untuk mendapatkan pelanggan yang lebih banyak diperlukan promosi

yang menawarkan kepada konsumen kesepakatan yang lebih baik atau nilai yang

lebih besar daripada yang dapat mereka terima di temapat lain.

4. Melawan aksi pesaing (To combat competitor’s action)

Jika persaingan langsung adalah untuk memperoleh pangsa pasar yang

akan berpengaruh terhadap pengeluaran hotel atau restoran.  Anda mungkin

terpaksa harus mencocokkan dengan  promosi mereka atau untuk menambahkan

promosi anda sendiri dengan sentuhan baru.

5. Mendorong tamu baru untuk melakukan pembelian (To encourage present

guest to purchase more.)
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Promosi juga dapat digunakan untuk mendorong tamu untuk melakukan

pembelian ke produk atau layanan yang lebih mahal.

6. Mempengaruhi permintaan di musim sepi (To stimulate demand in nonpeak

periods.)

Semua bidang dalam hospitality dan tourism mempunyai periode dimana

permintaaan akan menurun/berkurang. Promosi dapat digunakan untuk

meningkatan bisnis di akhir pekan seperti melakukan promo untuk akhir pekan

untuk hotel dengan konsep resort.

Menurut Elliot dkk, (1997) dan dikutip oleh Agus Hermawan dalam

buku Komunikasi Pemasaran (Hermawan,2012:130) Peran dari promosi

penjualan adalah :

1. Mendorong konsumen untuk melakukan pembelian pertama kali.

2. Mendorong konsumen membeli produk berikutnya, meski baru pertama kali

berkunjung.

3. Memberikan alasan bagi konsumen untuk tetep loyal/setia terhadap merek

dengan pembelian ulang.

4. Mengingatkan konsumen tentang keuntungan produk yang ditawarkan

meskipun promosi sedang tidak dilakukan (terutama ketika produk pesaing

sedang ditawarkan).

5. Memperbaiki reputasi merek (sebagai dukungan terhadap periklanan yang

sedang berjalan).

6. Mendorong pengecer untuk tetap memiliki persediaan (stok barang).

7. Mendorong pengecer untuk membeli lebih dari pesanan regulernya.

8. Membujuk pengecer agar memberikan tempat khusus bagi barang yang

ditawarkan.
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“Sales promotion includes several communications activities that attempt

to provide added value or incentives to consumers, wholesalers, retailers, or other

organizational customers to stimulate immediate sales”. (Rangsan Nochai &

Titida Nochai,2011).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa promosi penjualan

memegang peranan yang sangat penting dalam strategi sebuag perusahaan untuk

mencapai tujuan dari perusahaan.Promosi penjuanlan yang efektif dan tepat

adalah dimana promosi penjualan dapat meningkatkan profit/laba bagi perusahaan

dilihat dari penngkatan volume penjualan.

2.8.3. Tujuan Promosi Penjualan

Tujuan dari promosi penjualan adalah untuk mempromosikan produk

mereka kepada konsumen.Perusahaan dapat menggunakan promosi penjualan

untuk meningkatkan penjualan jika dilihat dari jangka pendek sedangkan untuk

tujuan jangka panjang nya adalah untuk menciptakan pangsa pasar.

Promosi penjualan biasanya dilakukan bersama-sama dengan pemasangan

iklan atau juga dengan penjualan pribadi. Pada umumnya promosi penjualan harus

menciptakan promosi produk yang akan memperkuat posisi perusahaan dan

loyalitas dari konsumen bukan hanya menciptakan peningkatan penjualan dalam

jangka pendek atau pernambahan produk baru yang ada di perusahaan. Hal ini

diupayakan agar promosi penjualan akan berdampak positif dalam jangka waktu

yang panjang terhadap perusahaan dan produk.

2.8.4. Jenis Promosi Penjualan

Alat-Alat yang digunakan untuk mencapai tujuan promosi penjualan ada 3

yaitu alat promosi konsumen (consumer), alat promosi dagang (wholesaler), alat

promosi bisnis (retailer). Menurut Agus Hermawan (2012:132) alat promosi

penjualan untuk konsumen dapat diidentifikasikan beberapa yaitu :

1. Diskon Harga
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Potongan harga atau pengurangan langsung terhadap harga atas pembelian

produk dalam satu periode tertentu.Diskon terhadap konsumen sering kali

menyebabkan pembelian dalam jumlah yang besar. Untuk membantu dalam

program diskon harus ditunjang oleh iklan media massa dan paparan produk atau

pemberian contoh produk.

2. Kesepakatan Harga Kemasan

Kesepakatan harga kemasan atau biasa disebut juga dengan price pack

deal diterapkan pada bonus dalam kemasan atau sesuatu yang dilekatkan pada

kemasan.

3. Pengembalian dana dan Rabat

Promosi pengembalian dana (refund) dan rabat (rebate) ditawarkan oleh

pemasar dalam bentuk mengembalikan sejumlah uang tertentu ketika produk

dibeli secara satuan atau dikombinasikan dengan produk lain. Pengurangan harga

terjadi setelah pembelian dan bukan saat membeli di gerai eceran.

4. Kupon

Kupon merupakan sertifikat atau tanda legal yang ditawarkan oleh

produsen atau pengecer.Kupon menjamin penghematan tertentu atas produk yang

dipilih ketika ditunjukkan sebagai poin atas pembelian.Kupon dapat

didistribusikan melalui media cetak ataupun media online (mail).

5. Kontes dan Undian

Kontes dan undian berfungsi untuk memberikan peluang kepada

konsumen untuk memenangkan sesuatu seperti uang tunai atau produk.Kontes

membutuhkan penampilan unjuk kemampuan untuk mendapatkan seorang

pemenang. Pada sisi lain, undian seorang pemenang dipilih secara acak. Sehingga

yang membedakan adalah bahwa kontes memerlukan penilaian sementara undian

tidak.
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6. Hadiah (premium)

Premium (hadiah) merupakan kompensasi nyata yang diberikan bagi

tujuan tertentu, biasanya untuk pembelian suatu produk. Premium kemungkinan

gratis, atau jika tidak biayanya berada dibawah harga yang biasa diterapkan.

7. Continuity Programs

Continuity programs atau program berkelanjutan mengacu pada promosi

yang digunakan untuk produk dalam jangka waktu yang lama untuk terus

memberikan motivasi bagi konsumen sasaran. Program ini memberikan

kesempatan kepada konsumen untuk membeli produk secara terus menerus

dengan harapan mereka akan diberi dan mendapat hadiah di masa yang akan

datang.

8. Sampel

Salah satu tanda keberhasilan pemasar adalah produk yang dijual sampai

ketangan pembeli.Sampel digunakan sebagai penawaran untuk mencoba suatu

produk kepada konsumen. Strategi sampel yang efektif adalah dengan

memberikan secara gratis atau dengan harga sangat rendah.

9. Acara

Menyelenggarakan acara pada dasarnya merupakan bentuk produk jasa/

pelayanan (service) dimana konsumen mengalami secara langsung produk yang

ditawarkan. Tujuan dari acara ini adalah untuk meningkatkan citra brand yang

positif agar konsumen mendapatkan pengalaman yang baik dari suatu produk dan

akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut sehingga

akan mempengaruhi volume penjualan.

2.8.5. Manfaat Promosi Penjualan

Adapun manfaat dari promosi penjualan adalah sebagai berikut :

(Kotler&Keller,2009:190)
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1. Komunikasi

Promosi penjualan meraih perhatian dan dapat mengarahkan konsumen

kepada produk.Dalam ini dimaksudkan untuk mendapatkan perhatian dari dan

memperkenalkan produk dan jasa yang perusahaan tawarkan ke segmen pasar

yang ditargetkan.

2. Insentif

Promosi penjualan mencakup beberapa konsensi, pendorong, atau

kontribusi yang memberikan nilai bagi konsumen.Dijelaskan bahwa promosi

penjualan juga memberikan dorongan kepada konsumen untuk melakukan

pembelian dengan segera.

3. Undangan/Ajakan

Promosi penjualan mencakup undangan berbeda untuk melibatkan diri

dalam transaksi sekarang. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa promosi penjualan

mengundang konsumen untuk melakukan transaksi pembelian saat itu juga.

2.9 Teori tentang Loyalitas Pelanggan (Custumer Loyality)

Definisi Loyalitas menurut Kotler (2005:18), menyebutkan bahwa loyalitas

pelanggan adalah suatu pembelian ulang yang dilakukan oleh seorang pelanggan

karena komitmen pada suatu merek atau perusahaan. Sebenarnya ada banyak faktor

yang mempengaruhi suatu konsumen untuk loyal, antara lain faktor harga: seseorang

tentu akan memilih perusahaan atau merek yang menurutnya menyediakan alternatif

harga paling murah diantara pilihan-pilihan yang ada. Selain itu ada juga faktor

kebiasaan, seseorang yang telah terbiasa menggunakan suatu merek atau perusahaan

tertentu maka kemungkinan untuk berpindah ke pilihan yang lain akan semakin kecil.
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Definisi loyalitas menurut lovelock and wirtz (2011;338) :

“loyalitas pelanggan adalah kerelaan pelanggan untuk terus membeli

produk dan jasa perusahaan dalam jangka yang panjang”.

Pelanggan yang memiliki loyalitas merasakan adanya suatu ikatan emosional

dengan perusahaan , ikatan emosional inilah yang membuat pelanggan menjadi loyal

dan terdorong untuk melakukan pembelian terhadap produk perusahaan seperti yang

diungkapkan oleh James H Barnes (Ratih Hurriyati,2010;125).

Loyalitas menurut Amin Widjaya Tunggal (2008;6) adalah :

“Merupakan kelekatan pelanggan pada suatu merek ,toko ,pabrikan ,

pemberi jasa atau entitas lain berdasarkan sikap yang menguntungkan dan

tanggapan yang baik, seperti pembelian ulang”.

Sedangkan menurut Griffin (2009;31), pelanggan yang loyal adalah :

1.Melakukan pembelian berulang-ulang.

2.Membeli antar lini produk dan jasa.

3.Mereferensikan kepada orang lain.

4.Menunjukan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing.

Dari definisi diatas terlihat bahwa loyalitas dibentuk perilaku yang konsisten

dalam mengkonsumsi suatu produk dan memberikan respon yang positif terhadap

perusahaan.

Menurut Griffin (2009;11) ada beberapa keuntungan yang dimiliki

perusahaan jika Loyalitas Pelanggan meningkat terhadap perusahaan, yaitu :

1. Biaya pemasaran menjadi berkurang (biaya pengambilalihan pelanggan lebih

tinggi daripada biaya mempertahankan pelanggan).
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2.   Biaya transaksi menjadi lebih rendah, seperti negosiasi kontrak dan

pemrosesan order.

3.    Biaya perputaran pelanggan (customer turnover) menjadi berkurang (lebih

sedikit pelanggan).

4.  Keberhasilan cross-selling menjadi meningkat, menyebabkan pangsa

pelanggan yang loyal juga puas.

5.   Pemberitaan dari mulut ke mulut menjadi lebih positif, dengan asumsi

pelanggan yang loyal juga puas.

6.    Biaya kegagalan menjadi menurun (pengurangan pengerjaan ulang, klaim

garansi, dan sebagainya).

2.9.1  Karakteristik Loyalitas Pelanggan

Pelanggan merupakan aset yang paling penting bagi perusahaan, terlebih lagi

pelanggan tersebut loyal terhadap perusahaan. Pelanggan yang loyal memiliki

karakteristik yang sesuai dengan yang diungkapkan oleh Griffin (2009:31) sebagai

berikut :

1. Melakukan pembelian secara teratur (makes regular repeat purchase).

2. Membeli diluar lini produk/jasa (purchase across product and services lines).

3. Merekomendasikan produk lain (reffers other).

4. Menunjukan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing

(demonstrates an immunity to the full of the competition).

2.9.2  Tingkatan dan Tahapan Loyalitas

Pelanggan dapat dikatakan loyal apabila mengalami beberapa tahapan.

Terdapat 8 tahapan loyalitas pelanggan seperti yang diungkapkan oleh Griffin

(2009;64) yaitu :

1. Suspect (Tersangka) adalah orang yang mungkin membeli produk atau jasa

perusahaan. Orang tersebut dikatakan tersangka karena perusahaan percaya atau

“menyangka” orang tersebut akan membeli, tetapi belum yakin.
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2. Prospect : Orang yang membutuhkan produk atau jasa perusahaan dan memiliki

kemampuan untuk membeli. Meskipun prospek belum membeli tetapi ia

mungkin memiliki informasi tentang perusahaan. Prospek mungkin tahu siapa

perusahaan, dimana perusahaan, dan apa yang perusahaan jual, tetapi masih

belum membeli produk perusahaan.

3. Disqualified Prospect (Prospek yang diskualifikasi) adalah prospek yang telah

cukup dipelajari perusahaan untuk mengetahui bahwa mereka tidak

membutuhkan, atau tidak memiliki kemampuan untuk membeli produk

perusahaan.

4. First Time Customer (Pelanggan Pertama Kali) adalah orang yang telah membeli

dari perusahaan satu kali. Orang tersebut bisa menjadi pelanggan perusahaan dan

menjadi pelanggan perusahaan pesaing.

5. Repeat customer (Pelanggan Berulang) adalah orang-orang yang telah membeli

dari perusahaan dua kali atau lebih. Mereka mungkin telah membeli produk yang

sama dua kali atau membeli dua produk atau jasa yang berbeda pada dua

kesempatan atau lebih.

6. Clients (Klien) adalah orang yang membeli apapun yang perusahaan jual dan

dapat ia gunakan serta membelinya secara teratur, yang menjadikannya kebal

dari tarikan pesaing

7. Advocates (Pengajur) seperti klien, pendukung membeli apapun yang

perusahaan jual dan dapat ia gunakan seta membelinya secara teratur. Tetapi,

penganjur juga mendorong orang lain untuk membeli produk dari perusahaan. Ia

membicarakan, melakukan pemasaran, dan membawa pelanggan kepada

perusahaan.

8. Partners (Mitra) merupakan suatu hubungan yang kuat antara pelanggan dan

perusahaan karena kedua belah pihak telah merasa mendapat keuntungan.
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Sedangkan Hermawan Kertajaya (dalam Ratih Huriyati, 2010;34) membagi

tahapan loyalitas pelanggan kedalam lima tingkatan, yaitu :

1. Terrorist Customer, adalah pelanggan yang suka menjelek-jelekan merek

perusahaan dikarenakan tidak suka atau pernah tidak puas dengan layanan

yang diberikan perusahaan.

2. Transactional Customer, adalah pelanggan yang memiliki hubungan dengan

perusahaan yang sifatnya hanya sebatas transaksi, pelanggan seperti ini

membeli satu atau dua kali, sesudah itu dia tidak mengulangi pembeliannya,

atau apabila melakukan pembelian lagi sifatnya kadang-kadang. Pelanggan

yang memiliki sifat seperti ini mudah datang dan pergi karena tidak memiliki

relationship yang baik dengan produk atau merek perusahaan, basis

relationship-nya adalah transaksional.

3. Relationship Customer, dimana tipe pelanggan ini nilai ekuitasnya lebih

tinggi dibanding dua jenis pelanggan di atas, pelanggan ini telah melakukan

repeat buying dan pola hubungan dengan produk atau merek perusahaan

adalah relasional.

4. Loyal customer, pelanggan jenis ini tidak hanya melakukan repeat buying,

tetapi lebih jauh lagi sangat loyal dengan produk dan merek perusahaan. Bila

ada orang yang menjelekan perusahaan, pelanggan ini tetap bertahan dan

tetap bersama perusahaan seburuk apapun orang menjelekan perusahaan.

5. Advocator consumer, adalah pelanggan dengan tingkat tertinggi, pelanggan

seperti ini sangat istimewa dan excellent, mereka menjadi aset terbesar

perusahaan. Advocator consumer, adalah pelanggan yang selalu membele

produk dan merek perusahaan, pelanggan yang menjadi juru bicara yang baik

kepada pelanggan lain dan pelanggan yang marah apabila ada orang lain yang

menjelek-jelekan merek perusahaan.
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2.9.3 Hubungan Store Atmosphere dan Promosi penjualan terhadap Loyalitas

Konsumen

Store atmosphere yang disesuaikan dengan karakteristik pribadi seseorang

akan menciptakan respon yang berbeda-beda. Store atmosphere selain dapat

mempengaruhi perilaku konsumen juga dapat mempengaruhi perilaku dan respon

psikologis pekerja itu sendiri.

Sebagian besar konsumen akan pergi berbelanja dengan tujuan yang jelas

akan kebutuhannya mereka karena sudah memiliki perencanaan pembelian

sebelumnya. Tetapi ada sebagian konsumen yang berbelanja karena berdasarkan

emosi mereka. Promosi juga berperan penting bagi perusahaan dalam

penyampaian produk serta informasi yang akan diketahui oleh calon konsumen

maupun konsumen lainnya yang nantinya akan konsumen tersebut menjadi puas

atau tidak, dan akan terlihat dalam perilaku konsumen dapat digolongkan menjadi

konsumen yang loyal maupun tidak loyal.
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2.10 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Tabel 2.2
Tabel Penelitian Sebelumnya

Sumber Hasil Penelitian

1.Komalasari (2012) Store atmosphere mempunyai
hubungan yang kuat dan positif
terhadap Loyalitas Pelanggan pada
Cafe Ngopie Doloe.

2.Hidayat (2013) Promosi Penjualan mempunyai
hubungan yang cukup kuat untuk
mempengaruhi keputusan pembelian
konsumen Produk PURENCE

3.Nurfachrizal (2014) Store atmosphere serta kualitas
layanan berpengaruh sangat positif
atau dinilai tinggi dan baik dalam
Loyalitas Konsumen, dan berpengaruh
secara signifikan.

4.Yusuf (2014) Promosi Penjualan mempunyai
hubungan yang berpengaruh secara
signifikan oleh variabel promosi
seperti kupon, potongan harga, dan
sampel gratis yang menarik Loyalitas
Pelanggan pada Warung Nasi Rai
Raka Cabang Cibatu Garut

5.Omotayo (2011) The paper found that, there is positive
relationship between sales promotion
and
customer loyalty. More importantly, it
was discovered that non-loyal
customers are more prone
to switch to competing products as a
result of sales promotion than loyal
customers.
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6.Kocamaz (2003) The paper found that relation between
store atmosphere on loyalty intentions
on hypermarket as object, has
significanly proven there are a relation
between store atmosphere on loyalty
intentions

7.Husain & Ali (2015) Research findings indicate that
atmospheric variables
such as cleanliness, scent, lighting,
and display/layout have a positive
influence on consumers’ purchase
intention; whereas music and color
have insignificant impact on
consumers’ purchase intention.

8.Salim (2009) The
stimuli for this study are store image,
store personnel, satisfaction
and culture factors. Affect, or the
consumers’ liking to modern
retailing stores, mediates the chosen
environmental factors on
consumer’s store loyalty. The findings
showed that store image, store
satisfaction and culture have
significant positive relationship to
store
loyalty via affect.

9.Muhammad Arshad (2013) The results highlighted the fact
that there exist a positive relationship
between the sales promotion and
consumer loyalty. It also adds that the
non
loyal customers exhibit more
switching behavior than loyal
customers.

10.Dessyana (2013) Hasil penelitian menunjukkan bahwa
secara simultan store exterior, general
interior, store layout dan interior
display berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian konsumen. Secara
parsial store exterior, general
interior, store layout dan interior display
berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian konsumen.
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11.Lindawati & Kamener (2009) Store atmosphere serta kualitas
layanan berpengaruh sangat positif
atau dinilai tinggi dan baik dalam
Loyalitas Konsumen, dan berpengaruh
secara signifikan di distro tangkelek di
Padang.

12.Dezil & Yasri (2011) Hasil penelitian ini menemukan bahwa
kualitas pelayanan kepada Ascendant
signifikan
loyalitas pelanggan di PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Satuan Kodya I Padang
Panjang dengan koefisien regresi
0.279, promosi penjualan berpengaruh
secara signifikan terhadap
loyalitas pelanggan di PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero)

13.Sembeng & Sumarauw (2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa
iklan, promosi, publisitas dan
penjualan pribadi secara parsial
maupun simultan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap loyalitas
pelanggan. Manajemen Telkomsel
Grapari Manado sebaiknya menjalin
kedekatan dengan pelanggan atau
calon pelanggan dan menjalin
hubungan jangka panjang yang baik,
serta melakukan promosional mix
terhadap pelanggan agar menggunakan
produk kartu Halo, dan bisa
memberikan peluang untuk menjadi
langganan tetap.

14.Nofiawaty & Yulandi Berdasarkan hasil dari Regresi
Berganda, variabel dalam Store
Atmosphere yang paling
berpengaruh secara dominan terhadap
keputusan pembelian konsumen pada
Outlet
Nyenyes Palembang adalah variabel
General Interior (X1).
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Dilihat dari hasil penelitian terdahulu (Komalasari 2012, Hidayat 2013,

Nurfachrizal 2014, Yusuf 2014) ternyata masing-masing dari variabel store

atmosphere dan variabel Promosi penjualan terhadap Loyalitas Konsumen

memiliki pengaruh yang kuat, siginifikan dan positif, dan dari beberapa penelitian

yang berkaitan dengan store atmosphere, Promosi Penjualan, dan Loyalitas

konsumen. Maka yang membedakan penelitian ini dan penelitian sebelumnya

adalah dari objek dan tempat penelitian serta variabel yang diteliti bersumber dari

tiga variabel yaitu: store atmosphere, Promosi Penjualan dan Loyalitas

Konsumen.pada penelitian ini juga mengambil analisis konsumen di Yomart

Cabang Cijambe Ujungberung Bandung. Walaupun terdapat perbedaan dari

penelitian terdahulu, namun beberapa variabel dan dimensi yang digunakan oleh

peneliti terdahulu, dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.

2.10.1 Kerangka Pemikiran

Dari uraian mengenai Store atmosphere, promosi penjualan, dan Loyalitas

Konsumen serta penelitian terdahulu diatas maka dapat digambarkan bahwa :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.10.2 Hipotesis

Promosi Penjualan (X2)

1. Diskon

2. Continuity

3. Acara

4. Kontes

5. Kupon

6. Hadiah

Agus Hermawan (2012;132)

Loyalitas Konsumen (Y)

1. makes regular
repeat purchase

2. purchase across
product and
services lines

3. reffers other
4. demonstrates an

immunity to the
full of the
competition

Griffin (2009;31)

Store Atmosphere (X1)

1. Exterior

2. General interior

3. Store layouts

4. Interior display

Berman & Evans
(2010:509)
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Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas dan penelitian sebelumnya,

maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh antara Store atmosphere terhadap Loyalitas Konsumen

di Yomart Cijambe

H2 : Terdapat pengaruh antara Promosi penjualan terhadap Loyalitas

Konsumen di Yomart Cijambe

H3 : Terdapat pengaruh antara Store atmosphere dan Promosi penjualan

terhadap Loyalitas Konsumen di Yomart Cijambe


