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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pemasaran  

 Di dalam setiap usaha bisnis, pemasaran memegang peran yang cukup 

vital bagi kelangsungan usaha bisnis bersangkutan. Sebuah usaha bisnis dengan 

hasil produk yang biasa saja bisa jadi sukses hanya karena pemasaran perusahaan 

terkait yang  handal, sebaliknya sebuah usaha bisnis dengan produk yang cukup 

berkualitas pun tak akan mengalami penjualan yang maksimal jika tidak 

dilakukan upaya pemasaran yang baik terhadap para konsumen.  

Di dalam pemasaran, terdapat strategi-strategi  yang bertujuan untuk 

mempromosikan, menginformasikan dan menawarkan kepada konsumen 

mengenai sebuah produk usaha atau layanan jasa yang dikelola oleh sebuah 

perusahaan. 

 Pemasaran juga berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan angka 

penjualan produk atau layanan jasa. Tanpa adanya sebuah proses pemasaran, 

maka pasar tidak akan tahu terhadap produk atau layanan bisnis yang dibuat. 

2.1.1 Definisi Pemasaran 

 Kata pemasaran berasal dari kata market yang berarti pasar sebagai 

mekanisme untuk mempertemukan permintaan dan penawaran. Pada dasarnya 

pasar adalah daerah atau tempat (area) yang didalamnya terdapat kekuatan 

kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk membentuk 

membentuk suatu harga. Pengertian marketing bukan saja meliputi dunia jual beli 

atau dunia pasar, tetapi membahas secara sistematis segala masalah yang ada di 

dalam masyarakat. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Pemasaran, maka 

penulis mengutip beberapa pendapat pakar pemasaran, yaitu : 

 

http://ahlimanajemenpemasaran.com/
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Kotler dan Keller (2012) menyatakan bahwa pemasaran adalah : 

“Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan ingin ciptakan 

dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan 

produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain”.  

 Kurtz (2008) menyatakan bahwa pemasaran adalah : 

“Marketing is an organizational function and a process to create, 

consumer, and deliver value to consumers and regulate the relationship 

with consumers as a way to benefit the company and interested parties”. 

Buchory dan Saladin (2010) menyatakan bahwa pemasaran adalah : 

 “Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajeerial menyagkut 

individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya 

melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran (nilai) produk dengan yang 

lain”.                                                      

           Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran lebih luas 

daripada arti penjualan. Tetapi merupakan suatu aktivitas yang meliputi usaha 

perusahaan yang dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan konsumen, 

menentukan produk yang hendak dijual, menentukan harga produk yang sesuai, 

menentukan cara-cara promosi dan penjualan produk tersebut.  

2.1.2 Definisi Manajemen Pemasaran 

 Suatu perusahaan akan menjadi sukses dan bertahan apabila di dalamnya 

ada kegiatan manajemen pemasaran yang baik. Manajemen pemasaran pun 

menjadi pedoman dalam menjalankan kelangsungan hidup perusahaan. Sejak 

dimulainya proses produksi hingga barang sampai pada konsumen peran 

manajemen pemasaran tidak bisa terpisahkan karena nantinya apabila dapat 

dilaksanakan dengan baik, maka akan menjadi keuntungan bagi perusahaan 

khususnya dan konsumen pada umumnya.  

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Manajemen 

Pemasaran, maka penulis mengutip beberapa pendapat pakar Manajemen 

Pemasaran, yaitu : 
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Kotler dan Keller (2009) menyatakan bawha  Manajemen Pemasaran 

adalah :  

“Seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan 

mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul”.  

Kotler dan Keller (2012) dalam jurnal Cindy Juwita Dessyana :  

“marketing management as the art and science of choosing target markets 

and getting, keeping,and growing customers through creating, delivering, 

and communicating superior customer value”  

Armstrong (2012) 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 beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen 

pemasaran merupakan strategi yang dirancang oleh suatu perusahaan yang 

meliputi perencanaan, penerapan dan pengendalian untuk meraih, 

mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, 

menghantarkanm dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

2.2 Store Atmosphere 

Store atmosphere yang menarik akan mendorong konsumen untuk 

berbelanja. Store atmorphere juga akan mempengaruhi konsumen untuk datang 

kembali, Keceriaan konsumen untuk berbelanja, Waktu untuk cuci mata dan 

mempertimbangkan penawaran yang diberikan, Kecenderungan konsumen untuk 

membelanjakan uang lebih dari yang sudah direncanakan, kemungkinan untuk 

kembali lagi ke toko tersebut. (http://www.perrytristianto.com/baru/articles/bisnis-

eceran/170-atmosfer-toko.html).  

 

 

http://www.perrytristianto.com/baru/articles/bisnis-eceran/170-atmosfer-toko.html
http://www.perrytristianto.com/baru/articles/bisnis-eceran/170-atmosfer-toko.html
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2.2.1 Definisi Store Atmosphere 

Store atmosphere sendiri merupakan salah satu unsur dari retailing mix yang 

juga harus diperhatikan oleh suatu bisnis retail. Dengan adanya store atmosphere 

yang baik perusahaan dapat menarik kmonsumen untuk berkunjung dan 

melakukan pembelian. 

Kotler, (2008) menyatakan store atmosphere adalah :  

“Suasana (amosphere) setiap toko mempunyai tata letak fisik yang 

memudahkan atau menyulitkan untuk berputar-putar didalamnya. Setiap 

toko mempunyai penampilan yang berbeda-beda baik itu kotor, menarik, 

megah, dan suram. Suatu toko harus membentuk suasana terencana yang 

sesuai dengan pasar sasarannya dan dapat menarik konsumen untuk 

membeli di toko tersebut  

 

Berman dan Evan (2007) adalah : 

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

image and draw customer”. 

 

Gilbert dalam Foster (2008) mendefinisikan Store atmosphere : 

“Kombinasi dari pesan secara fisik yang telah direncanakan, Store 

atmosphere dapat digambarkan sebagai perubahan terhadap perencanaan 

lingkungan pembelian yang menghasilkan efek emosional khusus yang dapat 

menyebabkan konsumen melakukan tindakan pembelian”. 

Muruganantham and Bhakat (2013) dikutip dalam jurnal Vika Ary Ratnasari 

(2015)  mengungkapkan : “Lingkungan belanja, sifat konsumen, produk dan 

beragam aspek sosial budaya mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

pembelian secara impulsif. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa store atmosphere memegang peranan penting dalam 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian”. 

Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

store atmosphere suatu karakteristik fisik yang sangat penting bagi setiap bisnis 

hal ini berperan bagi setiap penciptaan suasana yang nyaman untuk konsumen dan 

membuat konsumen ingin berlama-lama berada didalam toko dan secara tidak 

langsung merangsang konsumen untuk melakukan pembelian.  
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2.2.2 Elemen Store Atmosphere 

Store Atmosphere memiliki elemen-elemen yang semuanya berpengaruh 

terhadap suasana toko yang ingin diciptakan. Berman dan Evans dalam 

bukunya “Retail Management” (2010) elemen-elemen Store Atmosphere terdiri 

dair exterior, general exterior, store layout, dan interior display : 

1. Exterior 

Menurut Berman dan Evans (2010), exterior sebuah toko mempunyai pengaruh 

yang kuat terhadap image toko dan harus direncanakan secara matang. Konsumen 

terkadang menilai sebuah toko dari bagian depannya. Bagian depan sebuah toko 

merupakan keseluruhan physical exterior dari sebuah toko. Yang termasuk 

exterior adalah pintu masuk, etalase, teras, papan nama toko, dan konstruksi 

material lainnya. 

Dalam beberapa kasus, tercapainya tujuan atmosphere adalah melalui 

penataan yang unik dan menarik perhatian. Bagian depan toko yang berbeda, 

papan nama toko yang menarik, sirkulasi udara yang baik, dekorasi etalase yang 

baik, dan bangunan toko yang tidak biasa adalah merupakan kelengkapan-

kelengkapan yang dapat menarik perhatian karena keunikannya. 

2. General Interior 

Menurut Berman dan Evans (2010), general interior merupakan elemen-elemen 

yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen ketika berada dalam sebuah toko. 

Lampu yang terang dengan vibrant colours dapat memberikan kontribusi terhadap 

atmosfir yang berbeda daripada penerangan dengan lampu yang remang. Suara 

dan aroma dapat mempengaruhi perasaan konsumen. Sebuah restoran dapat 

menggunakan aroma makanan untuk merangsang konsumen.  

Toko kosmetik dapat menggunakan aroma dari parfum untuk menarik 

konsumen. Salon kecantikan dapat memainkan musik yang slow atau  rock  

tergantung permintaan pelanggannya. Musik dengan tempo yang lambat dapat 

membuat orang yang berada dalam supermarket bergerak lebih lambat. 
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3. Store layout 

Menurut Berman dan Evans (2010), perencanaan store layout meliputi penataan 

penempatan ruang untuk mengisi luas lantai yang tersedia, mengklasifikasikan 

produk yang akan ditawarkan, pengaturan lalu lintas dalam toko, pengaturan lebar 

ruangan yang dibutuhkan, pemetaan ruangan toko, dan menyusun produk yang 

ditawarkan secara individu. 

Pembagian ruangan toko meliputi ruangan-ruangan sebagai berikut : 

A. Selling space  atau ruang penjualan, yang merupakan tempat produk-

produk dipajang serta merupakan tempat interaksi antara pembeli dan 

penjual. 

B. Merchandise space atau ruang merchandise, yang merupakan ruang untuk 

produk-produk dengan kategori nondisplayed item. 

C. Personel space atau ruang karyawan, yang merupakan ruangan khusus 

untuk karyawan. 

D. Customer space atau ruang untuk konsumen, yang meliputi kursi, rest 

room, restoran dan lainnya. 

Mengatur lalu lintas didalam toko dilakukan dengan menggunakan dua pola yaitu 

straight (gridiron) traffic flow dan  curving (free-flowing) traffic flow. Masing-

masing pola memilki kelebihan sendiri yaitu : 

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

 Dapat menciptakan atmosfir yang efisien. 

 Menciptakan ruangan yang lebih banyak untuk memajang produk. 

 Menghemat waktu belanja. 

 Mempermudah mengontrol barang dan menerapkan self service. 

B. Pola curving ( free flowing) traffic flow memilki kelebihan sebagai berikut: 

 Dapat menciptakan atmosfir yang bersahabat. 

 Mengurangi rasa terburu-buru konsumen. 

 Konsumen dapat berjalan keliling toko dengan pola yang berbeda-

beda. 
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 Merangsang pembelian yang tidak direncanakan. 

Pengaturan luas ruangan yang dibutuhkan diatur berdasarkan antara ruang 

penjualan dan ruang nonpenjualan. Pemetaan ruang toko dimaksudkan untuk 

mempermudah penempatan produk yang ditawarkan. Hal terakhir menyangkut 

store layout adalah menyusun produk-produk yang ditawarkan sesuai dengan 

karakteristik produk. Produk dan merek 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 (point-of-purchased) Displays 

Menurut Berman dan Evans (2010), jenis dari interior displays adalah sebagai 

berikut : 

A. Assortment Displays 

Merupakan bentuk interior displays 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 displays. 

B. Theme – setting display 

Merupakan bentuk interior displays yang menggunakan tema-tema 

tertentu. Theme – setting display digunakan dengan tujuan membangkitkan 

suasana/nuansa tertentu. Biasanya digunakan dalam even-even tertentu 

seperti menyambut hari kemerdekaan, valentine, dan hari besar lainnya. 

C. Ensemble Displays 

Merupakan bentuk interior displays yang digunakan untuk satu setel 

produk yang merupakan gabungan dari berbagai macam produk. Biasanya 

digunakan untuk produk satu setel pakaian (sepatu, kaos kaki, celana, baju, 

dan jaket). 
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D. Rack displays 

Merupakan bentuk interior displays yang memilki fungsi utama sebagai 

tempat/gantungan untuk produk yang ditawarkan. Bentuk lain dari rack 

displays adalah case displays yang memilki fungsi hampir sama dengan 

rack displays hanya saja case displays digunakan untuk produk-produk 

seperti catatan, buku, dan sejenisnya. 

E. Cut case 

Merupakan interior displays yang murah karena hanya menggunakan 

kertas biasa. Biasanya digunakan di supermarket atau oleh toko yang 

sedang menyelenggarakan diskon. Bentuk cut case adalah dump bin, 

merupakan tempat menumpuk pakaian-pakaian atau buku-buku yang 

sedang di diskon. 

Poster, papan petunjuk, dan ragam interior displays lainnya dapat 

mempengaruhi atmosfir toko karena memberikan petunjuk bagi 

konsumen. Selain memberikan petunjuk bagi konsumen, interior displays 

juga dapat merangsang konsumen untuk melakukan pembelian. 

 

Sumber : Berman dan Evan 2010 

Gambar 2.1 

Elemen Store Atmosphere 
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2.3 Word of Mouth 

Salah satu bentuk promosi dalam pemasaran adalah word of mouth. 

Pelanggan sering kali terlibat secara langsung dalam menyampaikan dan 

meninformasikan kepada pelanggan potensial lain tentang pengalaman mereka di 

dalam mengonsumsi suatu produk barang atau jasa. Proses komunikasi antar 

manusia lebih banyak melalui komunikasi dari mulut ke mulut (Word of Mouth 

Communication), karena orang setiap hari berbicara dengan yang lainnya, saling 

tukar pikiran, saling tukar informasi, dan saling berkomentar. Mungkin 

sebenarnya pengetahuan konsumen atas berbagai macam merek produk lebih 

banyak disebabkan adanya komunikasi dari mulut ke mulut (Word of Mouth 

Communication). 

2.3.1 Definisi Word of Mouth 

Kotler dan Keller, (2009) menyatakan :  

“Word of mouth marketing adalah usaha pemasaran yang memicu konsumen 

untuk membicarakan, mempromosikan, merekomendasikan dan menjual 

produk atau merek kepada konsumen lainnya”. 

 WOMMA (Word of Mouth Marketing Association) dikutip oleh 
Ratna Dwi Kartika Sari (2012) menyatakan : 

“Word of Mouth adalah suatu aktifitas di mana konsumen memberikan 
informasi mengenai suatu merek atau produk kepada konsumen lain”.  

(Sumardy dkk, 2011) menyatakan bahwa : 

“Worth of mouth marketing adalah suatu aktivitas dimana konsumen 

memberikan informasi tentang suatu merek kepada konsumen lainnya. 

WOMM adalah kegiatan pemasaran yang memicu seorang konsumen untuk 

membicarakan, mempromosikan, merekomendasikan hingga menjual merek 

suatu produk kepada konsumen lainnya”  

 

Berdasarkan definisi diatas maka word of mouth dapat diartikan sebagai 

komunikasi yang dilakukan oleh konsumen yang telah melakukan pembelian dan 

menceritakan pengalamannya tentang produk atau jasa tersebut kepada orang lain. 

sehingga secara taklangsung konsumen tersebut telah melakukan promosi yang 
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dapat menarik minat beli konsumen lain yang mendengarkan pembicaraan 

tersebut. 

2.3.2 Manfaat Word Of Mouth Communication 

Ketika seorang konsumen akan melakukan suatu pembelian produk atau 

jasa maka ia akan membutuhkan informasi mengenai suatu produk atau jasa 

tersebut. Pencarian sebuah informasi ini dilakukan untuk memperoleh produk 

yang berkualitas yang dapat memenuhi keinginannya. Konsumen akan mencari 

informasi – informasi tersebut ke sumber – sumber yang dapat memberikan 

informasi yang mereka butuhkan. 

Ali Hasan (2010) manfaat word of mouth adalah sebagai berikut : 

1. Murah bahkan gratis. 

2. Saat ini dapat menyebar dengan cepat dengan menggunakan virtual 

marketing. 

3. Lebih mudah untuk meyakinkan calon konsumen karena informasi 

bersumber dari orang yang sudah dikenal. 

4. Tingkat loyalitas yang tinggi 

Lebih cepat menimbulkan pembelian dibanding dengan metode 

komunikasi lainnya. 

 

2.3.3 Jenis-Jenis Word of Mouth  
 

Menurut Silverman (2001) terdapat tiga jenis word of mouth yang berbeda 

antar konsumen yaitu :  

1. Expert to expert (pada level ahli ke ahli). 

Pada jenis ahli ke ahli ini seorang opinion leader yang sudah ahli akan 

menyampaikan penegasan terhadap informasi yang diberikan kepada 

konsumen atau opinion leader lain dengan strategi-strategi pemasaran 

word of mouth yang baik yang telah teruji kebenarannya.  
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2. Expert to peer (pada level ahli ke sebanding). 

Pada jenis level ahli ke setara atau sebanding maka seorang opinion leader 

akan menyampaikan penegasan informasi melalui word of mouth dari 

tenaga ahli kepada opinion leader yang sebanding baik itu dilihat dari ilmu 

pengetahuan akan suatu informasi terhadap produk yang ditawarkan. 

3. Peer to peer (pada level sebanding ke sebanding). 

Pada level sebanding ke sebanding menjelaskan bahwa penyampaian 

informasi yang diberikan oleh opinion leader melalui word of mouth 

kepada konsumen dengan menggunakan sarana dan prasarana yang 

tersedia dan cukup memadai dengan melihat pembuktian fakta-fakta yang 

ada.  

 

2.3.4 Indikator Word of Mouth  

Dalam word of mouth communication, terdapat beberapa hal yang dapat 

digunakan sebagai indikator dalam menentukan apakah word of mouth 

communication  dapat berhasil atau tidak. 

Babin, Barry J; L,Yong-Kie; Kim,Eun-Fu; dan Griffin, Mitch (2005). 

“Modeling consumer Satisfaction and Word-Of-Mouth : Resturant Patronage 

Korea.”Journal of service Marketing ,Vol.19, pp133-139 pada penelitiannya 

berpendapat lain bahwa  mengukur word of mouth dengan indikator sebagai 

berikut : 

A. Kemauan konsumen dalam membicarakan hal-hal positif tentang kualitas 

pelayanan perusahaan kepada orang lain. 

B. Rekomendasi jasa perusahaan kepada orang lain. 

C. Dorongan terhadap teman atau relasi untuk melakukan pembelian terhadap 

jasa perusahaan. 
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Menurut Dewi Shanti Nugrahani (2010) dalam Jurnal STIE Rajawali Purworejo, 

yang berjudul “Peran strategi komunikasi pemasaran “Word of Mouth” dalam 

pengambilan keputusan konsumen” yang dikutip dari Budi Wiyono (2009) Word 

of Mouth terjadi karena : 

1. Membicarakan 

Seorang mungkin begitu terlibat dengan suatu produk tertentu atau 

aktivitas tertentu dan bermaksud untuk membicarakan mengenai hal itu 

dengan orang lain, sehingga terjadi proses komunikasi Word of Mouth. 

2. Mempromosikan 

Seorang mungkin akan menceritakan produk yang pernah dikonsumsinya, 

tanpa sadar  ia mempromosikan produk kepada orang lain (teman atau 

keluarganya). 

3. Merekomendasikan 

Seorang mungkin akan merekomendasikan suatu produk yang pernah ia 

beli kepada orang lain (teman atau keluarganya). 

4. Menjual  

Menjual tidak berarti harus mengubah konsumen menjadi salesman 

layaknya agen MLM tetapi konsumen kita berhasil mengubah (transform) 

konsumen lain yang tidak percaya, memiliki presepsi negatif dan tidak 

mau mencoba merek kita menjadi percaya, peresepsi positif dan akhirnya 

mencoba. 

Menurut Kotler dan Keller (2009) konsumen sebagai audien dapat 

memperoleh informasi dari berbagai sumber yaitu : 

1. Sumber pribadi seperti keluarga, tetangga, teman – teman, rekan. 

2. Sumber komersial seperti iklan, tenaga penjual, dll. 

3. Sumber umum seperti media massa, dan lembaga konsumen. 

4. Sumber pengalaman seperti menangani, menguji, dan menggunakan 

produk. 
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2.3.5 Strategi Penciptaan Word of Mouth 

Strategi word of mouth berkaitan dengan reference groups. Kelompok 

yang dijadikan sumber referensi oleh konsumen ini terdiri dari teman – teman, 

tetangga, perkumpulan, dan keluarga. Dalam memutuskan membeli, konsumen 

biasanya mengandalkan opini dari kelompok referensi dari pada informasi dari 

iklan atau dari tenaga penjual. 

Menurut Schiffman & Kanuk (2007) aplikasi strategi pemasaran word of 

mouth sebagai berikut : 

1. Buzz Agent  

Memperdayakan agent tenaga kerja yang langsung mempromosikan 

produk mereka dengan memanfaatkan berbagai macam kegiatan yang 

melibatkan orang banyak seperti pada saat acara gathering keluarga. Pada 

saat acara gathering maka akan memudahkan sebuah komunikasi seorang 

dalam membicarakan sebuah produk kepada orang lain. 

2. Viral Marketing 

Viral Marketing saat ini adalah promosi dari mulut ke mulut dengan 

format elektronik. Dimana viral Marketing adalah strategi marketing yang 

berkaitan dengan menciptakan pesan online yang original yang cukup 

menhibur yang mendorong konsumen untuk menyampaikan pesan ini ke 

konsumen lainnya, menyebarkan pesan dalam web seperti virus secara 

gratis tanpa membebani si pengiklan. 

3. Tracking Negative Rumor 

Strategi tracking negative rumor menjelaskan bahwa dengan tidak 

menguraikan pertanyaan – pertanyaan yang negatif terhadap informasi 

produksi dengan diimbangi dengan kelebihan – kelebihan yang dimiliki 

oleh sebuah produk maka akan menimbulkan ketertarikan seorang akan 

sebuah produk tersebut.  
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2.3.6 Lingkungan Word of Mouth 

Penyampaian informasi suatu perusahaan seringkali disampaikan dengan 

menggunakan strategi komunikasi seperti advertising, publisitas, dan sales 

promotion. Namun strategi word of mouth seringkali memiliki keunggulan dalam 

menyampaikan informasi suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan word of mouth 

muncul secara alami dari pendapat lingkungan sosial seorang konsumen, seperti 

keluarga, teman, tetangga dan rekan kerja. 

Adapun lingkungan word of mouth  & e-wom menurut Kanuk & 

Schiffman (2007) yaitu : 

1. Social Network 

Jaringan sosial seorang opinion leader yang luas sangat membantu dalam 

penyebaran komunikasi word of mouth. Hal ini karena adanya pengaruh 

dari hubungan penelitian yang kuat antara setiap individu yang 

mengkomunikasikan sebuah produk, antar kelompok dan kepercayaan 

baik itu hubungan sosial yan terjadi karena faktor yang disengaja ataupun 

yang tidak disengaja.  

2. Brand Communication 

Komunitas terhadap merk ini maksudnya dimana seorang pemasar yang 

tanpa disengaja masuk pada komunitas tertentu yang mengakibatkan orang 

tersebut masuk pada gaya hidup mereka yang pengaruhnya cukup besar 

akan produk – produk yang bersifat unik, menarik dan beragam. 

3. Consumer massage brand and weblog 

Pesan konsumen yang luas yang tidak bisa dijangkau pada pertemuan 

pertama face to face yang memaksa orang untuk mengikuti penggunaan 

internet sebagai media yang menyediakan informasi yang mendunia secara 

luas yang sedang terjadi pada dunia nyata maupun dunia maya yang dapat 

diakses dengan menggunakan internet.  
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2.4 Keputusan Pembeliaan 

Dalam mempelajari keputusan pembeliaan konsumen, seorang pemasar 

harus melihat hal – hal yang berpengaruh terhadap keputusan pembeliaan dan 

membuat ketetapan bagaimana konsumen membuat keputusan pembeliannya. 

Keputusan pembelian adalah suatu proses pemecahan masalah seseorang dalam 

memenuhi keinginan atau kebutuhannya.  

2.4.1 Definisi Keputusan Pembelian  

Suharno (2010), menyatakan bahwa : 

 “Tahap di mana pembeli telah menentukan pilihannya dan melakukan 

pembelian produk, serta mengkonsumsinya”. 

Sofjan Assauri (2009) menyatakan: 

“Keputusan pembelian konsumen merupakan suatu proses pengambilan 

keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli 

atau tidak melakukan pembelian dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan-

kegiatan sebelumnya”. 

Schiffman dan Kanuk (2008) menyatakan bahwa:  

“Keputusan adalah seleksi terhadap dua pilihan atau lebih. Dengan kata 

lain, pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil 

keputusan”.  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan 

keputusan pembelian adalah tahapan – tahapan yang dapat diambil konsumen 

untuk membeli suatu produk tertentu setelah mengenali kebutuhan, mendapatkan 

informasi, dan membandingkan dengan produk merek lain. 

2.4.2 Tahap – Tahap Keputusan Pembelian 

Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan 

dalam pembelian mereka, proses tersebut merupakan sebuah pendekatan 

penyesuaian masalah yang terdiri dari lima tahap yang dilakukan konsumen, 

kelima tahap tersebut adalah pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. 
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Sumber :Kotler dan Keller (2009)  

Gambar 2.2 

Tahapan Keputusan Pembelian  

 

1) Pengenalan masalah 

Proses dimulai saat pembeli menyadari adanya masalah atau kebutuhan. 

Pembeli merasakan adanya perbedaan antara keadaan aktual dan sejumlah 

keadaan yang diinginkan. Kebutuhan ini disebabkan karena adanya 

rangsangan internal maupun eksternal. 

Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan 

tertentu. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlahkonsumen, para 

pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering 

membangkitkan minat akan kategori produk tertentu. Para pemasar 

kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat 

konsumen. 

2) Pencarian Informasi 

Konsumen yang ingin memenuhi kebutuhannya akan terdorong untuk 

mencari informasi produk. Pencarian informasi terdiri dari dua jenis 

menurut tingkatannya. Pertama adalah perhatian yang meningkat, yang 

ditandai dengan pencarian informasi yang sedang-sedang saja. Kedua, 

Pengenalan 

Masalah 

Prilaku 

Pasca 

Pembelian 
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Keputusan 

Pembelian 
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pencarian informasi secara aktif yang dilakukan dengan mencari informasi 

dari segala sumber. 

Sumber informasi konsumen digolongkan kedalam empat kelompok: 

A. Sumber pribadi           :  keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

B. Sumber komersial : iklan, penjual, pengecer, pajangan di toko. 

C. Sumber publik            : media masa, organisasi pemberi peringkat. 

D. Sumber pengalaman : penanganan, pengkajian dan pemakaian  

produk. 

3) Evaluasi Alternatif 

Setelah pencarian informasi, konsumen akan menghadapi sejumlah pilihan 

mengenai produk yang sejenis. Pemilihan alternatif ini melalui beberapa 

tahap suatu proses evaluasi tertentu. Sejumlah konsep dasar akan 

membantu memahami proses ini. Yang pertama adalah sifat-sifat produk, 

bahwa setiap konsumen memandang suatu produk sebagai himpunan dari 

sifat atau ciri tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Kedua 

adalah konsumen mencari keuntungan dari produk-produk yang 

ditawarkan tersebut. Ketiga adalah konsumen memandang setiap produk 

sebagai kumpulan atribut yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam 

memberikan keuntungan yang dapat memuaskan kebutuhan. 

4) Keputusan Pembelian 

Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas produk-produk 

yang ada dalam kumpulan pilihan. Selanjutnya konsumen membuat 

keputusan untuk membeli produk yang telah dipilih melalui berbagai 

pertimbangan. 

5) Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengalami level kepuasan 

dan ketidakpuasan. Tugas pemasar tidak berakhir begitu saja ketika 

produk dibeli. Para pemasar harus memantau kepuasan pasca pembelian, 

tindakan pasca pembelian, dan pemakaian produk pasca pembelian. 
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a. Kepuasan pasca pembelian 

Konsumen mendasarkan harapannya kepada informasi yang 

mereka terima tentang produk. Jika kenyataan yang mereka dapat 

ternyata berbeda dengan yang diharapakan, maka mereka merasa 

tidak puas. Bila produk tersebut memenuhi harapan, mereka akan 

merasa puas. 

b. Tindakan pasca pembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi 

perilaku konsumen selanjutnya jika konsumen tersebut puas, ia 

akan menunjukan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli 

kembali produk tersebut. Para pelanggan yang tidak puas mungkin 

akan membuang atau mungkin mengembalikan produk tersebut. 

Pemasar dapat menggunakan berbagai cara untuk mengurangi 

ketidak puasan ini. Komunikasi pasca pembelian dengan pembeli 

telah terbukti menghasilkan penurunan pengembalian produk dan 

pembatalan pesanan. Selain itu juga merupakan cara yang sangat 

tepat untuk mempertahankan pelanggan. Misalnya dengan sistem 

saran, mengirim sepucuk surat atau menelpon orang yang telah 

membeli produknya. 

c. Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian 

Pemasar juga harus memantau para pembeli memakai dan 

membuang produk tertentu. Jika para konsumen menyimpan 

produk itu kedalam lemari untuk selamanya, produk tersebut 

mungkin tidak begitu memuaskan. Jika para konsumen tersebut 

menjual atau mempertukarkan produk tersebut, penjualan produk 

baru akan menurun. Jika para konsumen membuang produk 

tertentu, pemasar harus mengetahui cara mereka membuangnya, 

terutama jika produk tersebut dapat merusak lingkungan. 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah Penelitian terdahulu yang telag dilakukan oleh beberapa 

peneliti yang ada kaitannya dengan Store Atmosphere dan Word Of Mouth 

terhadap Keputusan Pembelian. 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Variabel yang 

digunakan 

Temuan Penelitian 

1 Fitriansyah Budi 

Prabowo (2015) 

Variabel Independent  

X1 : Exterior, 

 X2 : General,  

X3 : Interior store layout, 

X4 : Interior display 

 

Variabel Dependent : 

Y : Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian menunjukan 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. 

2 Meitasari 

Purbarani 

NRP: 094010354 

(2013) 

Variabel Independent 

X : Word Of Mouth 

 

Variabel Dependent  

Y : Keputusan Pembelian 

Hasil Penelitian ini menunjukan 

pengaruh komunikasi word of mouth 

terhadap keputusan pembelian produk 

smartphone Blackberry mempunyai 

pengaruh positif secara simultan dan 

mempunyai pengaruh terbesar secara 

parsial adalah pada dimensi pembicara 

diikuti dimensi topik, berikutnya 

dimensi alat, partisipasi perusahaan dan 

terakhir pengawasan. 

3 Lily Harlina Putri 

(2014) 

 

Variabel Independent  

X : Store Atmosphere 

 

 

Variabel Dependent  

Y1 : Keputusan Pembelian 

Y2 : Kepuasan Pelanggan 

Store Atmosphere memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian di Monopoli Cafe and Resto, 

dengan koefisien jalur sebesar 0,659.  

Store Atmosphere tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

Pelanggan di Monopoli Cafe and Resto, 

dengan koefisien jalur sebesar 0,036.  

Keputusan Pembelian memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

Pelanggan di Monopoli Cafe and Resto, 

dengan koefisien jalur sebesar 0,789. 

4 Tarisna Darayani  

EM.11.1.0767 
Variabel Independen  

X1 : Word Of Mouth  

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa 

nilai t hitung variabel word of mouth dan 



30 

 

 
 

X2 : Store Atmosphere. 

 

Variabel Intervening 

Y1 : Purchase Decision 

 

Variabel Dependent  

Y2:Customer 

Satisfaction 

store atmosphere masing-masing 

sebesar 2.684 dan 2.139 > t tabel 

1.66462, maka hipotesis yang 

menyatakan bahwa word of mouth dan 

store atmosphere berpengaruh positif 

terhadap purchase decision dapat 

diterima. Nilai F hitung regresi tahap 1 

yaitu 12.048 > F tabel 3.12, maka 

hipotesis yang menyatakan bahwa word 

of mouth dan store atmosphere secara 

simultan berpengaruh positif terhadap 

purchase decision dapat diterima. Nilai t 

hitung unstandardized predicted value 

variabel purchase decision memiliki 

nilai t hitung 6.340 > t tabel 1.66462, 

maka hipotesis yang menyatakan bahwa 

purchase decision berpengaruh positif 

terhadap consumer satisfaction di Distro 

Quiet Riot Bogor dapat diterima. 

    

Tabel diatas merupakan rangkuman keseluran penelitian sebelumnya. Penulis 

menggunakanhasil – hasil penelitian yang menyatakan Store Atmosphere dan 

Word Of Mouth berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian sebagai referensi 

untuk menyelesaikan penelitian ini. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut diatas dinyatakan bahwa 

penelitian yang peneliti tulis berjudul Pengaruh Store Atmosphere dan Word of 

Mouth terhadap Keputusan Pembelian tidak memiliki kesamaan, bukan hasil 

jiplakan, adaptasi atau plagiat. Hal ini mempertegas originalitas penelitian yang 

peneliti tulis berdasarkan hasil pemikiran penulis. 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk menggambarkan paradigma 

penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran 

yang diteliti penulis berjudul pengaruh Store atmosphere dan Word of Mouth 

terhadap Keputusan Pembelian terdapat dua variabel bebas yaitu store atmosphere 

dan word of mouth yang mempengaruhi variabel tidak bebas yaitu keputusan 

pembeliaan konsumen. 
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Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis pengaruh store 

atmosphere dan word of mouth terhadap keputusan pembeliaan di Mie Reman 

Braga Bandung, sehingga dengan adanya kedua hal tersebut akan menyebabkan 

konsumen atau pembeli akan tertarik dan memutuskan untuk melakukan 

keputusan pembelian terhadap produk Mie Reman Braga Bandung. Menurut 

Kotler, (2008) menyatakan store atmosphere adalah Suasana (amosphere) setiap 

toko mempunyai tata letak fisik yang memudahkan atau menyulitkan untuk 

berputar-putar didalamnya. Setiap toko mempunyai penampilan yang berbeda-

beda baik itu kotor, menarik, megah, dan suram. Suatu toko harus membentuk 

suasana terencana yang sesuai dengan pasar sasarannya dan dapat menarik 

konsumen untuk membeli di toko tersebut. Dimensi dari store atmosphere 

menurut Berman dan Evan (2010) elemen-elemen Store Atmosphere terdiri dari 

exterior, general exterior, store layout, dan interior display. 

Menurut Kotler dan Keller, (2009) menyatakan Word of mouth marketing 

adalah usaha pemasaran yang memicu konsumen untuk membicarakan, 

mempromosikan, merekomendasikan dan menjual produk atau merek kepada 

konsumen lainnya. Menurut WOMMA (Word of Mouth Marketing Association) 

dikutip oleh Ratna Dwi Kartika Sari (2012) menyatakan Word of Mouth adalah 

suatu aktifitas di mana konsumen memberikan informasi mengenai suatu merek atau 

produk kepada konsumen lain. Sedangkan menurut Sumardy dkk, (2011) 

menyatakan bahwa Worth of mouth marketing adalah suatu aktivitas dimana 

konsumen memberikan informasi tentang suatu merek kepada konsumen lainnya. 

WOMM adalah kegiatan pemasaran yang memicu seorang konsumen untuk 

membicarakan, mempromosikan, merekomendasikan hingga menjual merek suatu 

produk kepada konsumen lainnya. Dimensi word of mouth menurut Barry J; 

L,Yong-Kie; Kim,Eun-Fu; dan Griffin, Mitch (2005) adalah : Kemauan 

konsumen dalam membicarakan hal-hal positif tentang kualitas pelayanan 

perusahaan kepada orang lai, Rekomendasi jasa perusahaan kepada orang lain, 

Dorongan terhadap teman atau relasi untuk melakukan pembelian terhadap jasa 

perusahaan. 
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Keputusan  pembelian menurut Suharno (2010),  Tahap di mana pembeli 

telah menentukan pilihannya dan melakukan pembelian produk, serta 

mengkonsumsinya. Menurut (Sofjan Assauri, 2009) Keputusan pembelian 

konsumen merupakan suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang 

mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian dan 

keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Dimensi dari 

keputusan pembeliaan menurut Kotler & Keller (2009) yaitu Pengenalan 

masalah, Pencarian Informasi, Evaluasi Alternatif, Keputusan Pembelian dan 

Perilaku Pasca Pembelian. 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Paradigma Penelitian 

 

 

 

Store Atmosphere (X1) 

1. Exterior 

2. General Interior 

3. Store Layouts 

4. Interior 

Displays 

Berman & Evans 

(2010) 

Word Of Mouth (X2) 

1. Membicarakan 

2. Merekomendasikan 

3. Melakukan Pembelian 

Kim,Eun-Fu; dan Griffin, 

Mitch (2005). 

Keputusan Pembelian (Y) 

1. Pengenalan Masalah 

2. Pencarian Informasi 

3. Evaluasi Alternatif 

4. Keputusan 

Pembelian 

5. Prilaku Pasca 

Pembelian 

Kotler & Keller (2009) 
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2.7 Hipotesis 

Hipotesis penelitian menurut Sugiyono (2009) merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 

Berdasarkan uraian pustaka dan paradigma penelitian diatas, maka hipotesis 

penelitian yang dirumuskan sebagai berikut : 

H1   : Store atmosphere mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

H2 : Word of mouth mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

H3 : Store atmosphere dan Word of mouth mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

 

 

 

  

 

 


