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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

 Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan 

perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yaitu mempertahankan kelangsungan 

hidup untuk berkembang, dan mendapatkan laba. Pemasaran juga merupakan faktor 

penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk itu kegiatan pemasaran 

harus dapat memberikan kepuasan konsumen jika perusahaan tersebut 

menginginkan usahanya tetap berjalan terus atau menginginkan konsumen 

mempunyai pandangan yang baik terhadap perusahaan. Selain itu pemasaran 

ditunjukan untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Menurut Kotler dan 

Keller (2012:5) “Marketing is a societal process by which individuals and groups 

obtain what they need and want through creating, offering, and freely exchanging 

products and services of value with others”. Pemasaran adalah sebuah proses 

kemasyarakatan dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan ingin menciptakan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara 

bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. 

 Menurut AMA (Asosiasi Pemasaran Amerika) yang dikutip oleh Kotler 

dan Keller (2012:5) definisi pemasaran adalah “Marketing is the activity, set of 

institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and 

exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society 

at large”. Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan dan untuk 

mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi. 

 Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran merupakan 

hal yang sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. Pemasaran 

mempunyai arti yang lebih luas daripada penjualan, pemasaran mencakup usaha 
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perusahaan yang ditandai dengan mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang perlu 

dipuaskan, menentukan harga produk yang sesuai, menentukan cara promosi dan 

penjualan produk tersebut. Jadi, pemasaran juga merupakan kegiatan saling 

berhubungan sebagai suatu system untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. 

2.1.2  Pengertian Promosi 

 Salah satu yang menunjang keberhasilan penjualan adalah promosi, 

promosi digunakan perusahaan untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat 

luas agar kesadaran terhadap suatu produk perusahaan lebih meningkat. Promosi 

juga digunakan perusahaan untuk menginformasikan manfaat dari suatu produk. 

Terdapat beberapa pengertian promosi menurut para ahli. 

 Menurut Hermawan (2012:38) pengertian promosi adalah, “Promosi 

adalah salah satu komponen prioritas dari kegiatan pemasatan yang 

memberitahukan kepada konsumen bahwa perusahaan meluncurkan produk baru 

yang menggoda konsumen untuk melakukan kegiatan pembelian”. 

Sedangkan menurut Daryanto (2011:94), penegrtian promosi adalah 

“Promosi adalah kegiatan terakhir dari marketing mix yang sangat penting karena 

kebanyakan pasar lebih banyak bersifat pasar pembeli dimana keputusan terakhir 

terjadinya transaksi jual beli sangat dipengaruhi oleh konsumen”. 

 

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa promosi merupakan 

hal yang penting dalam memasarkan suatu produk sehingga konsumen akan 

tertarik dan melakukan pembelian terhadap produk tersebut, sehingga suatu 

promosi perlu di rancang dapat dimengerti dengan mudah oleh masyarakat. 

 

2.1.2.1 Tujuan Promosi 

 

 Promosi dirancang semenarik mungkin untuk menjangkau masyarakat luas 

melalui bermacam-macam media, hal ini bertujuan agar perusahaan dapat 

berkomunikasi dengan konsumen. Tujuan promosi secara sederhana menurut 
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Kuncoro (2010:134) terbagi menjadi tiga jenis yaitu: 

 

1. Memberikan informasi pelanggan tentang produk atau fitur baru. 

2. Mengingatkan pelanggan tentang merek perusahaan. 

3. Mempengaruhi pelanggan untuk membeli. 

 

Sedangkan menurut Rangkuti (2009;51-53) perusahaan melakukan kegiatan 

promosi dengan tujuan utamanya untuk mencari laba. Pada umumnya kegiatan 

promosi yang dilakukan oleh perusahaan harus mendasarkan kepada tujuan 

sebagai berikut: 

 Modifikasi tingkah laku. Pasar merupakan suatu tempat pertemuan 

orang-orang yang hendak melakukan suatu pertukaran di mana 

orang-orang nya terdiri atas berbagai macam tingkah laku yang satu 

sama yang lain berbeda. Demikian juga pendapat mereka mengenai 

suatu barang dan jasa, selera, keinginan, motivasi, dan kesetiaannya 

terhadap barang dan jasa tersebut saling berbeda. Dengan demikian, 

tujuan dari promosi ini adalah berusaha untuk mengubah tingkah 

laku dan pendapat individu tersebut, dari tidak menerima suatu 

produk menjadi setia terhadap suatu produk. 

 Memberitahu. Kegiatan promosi yang ditujukan untuk memberitahu 

informasi kepada pasar yang dituju tentang perusahaan, mengenai 

produk tersebut berkaitan dengan harga, kualitas, syarat pembeli, 

kegunaan, keistimewaan, dan lain sebagainya. Promosi yang bersifat 

informasi ini umumnya lebih disukai dan dilakukan pada tahap-

tahap awal dalam siklus kehidupan produk. Promosi yang bersifat 

informasi ini dapat membantu konsumen dalam mengambil 

keputusan untuk membeli. 

 Membujuk. Promosi yang bersifat membujuk atau persuasif ini pada 

umumnya kurang disenangi oleh sebagian masyarakat. Tetapi 

kenyataannya, sekarang ini yang banyak muncul justru adalah 
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promosi tersebut. Promosi seperti itu terutama untuk mendorong 

pembeli. Perusahaan tidak ingin memperoleh tanggapan secepatnya, 

tetapi lebih mengutamakan untuk menciptakan kesan positif. Hal ini 

dimaksudkan agar promosi dapat memberi pengaruh dalam waktu 

yang lama terhadap perilaku pembelian. 

 Mengingatkan. Promosi yang bersifat mengingatkan ini dilakukan 

terutama untuk mempertahankan merek produk di hati masyarakat 

dan dilakukan selama tahap kedewasaan dalam siklus kehidupan 

produk. Ini berarti perusahaan berusaha memperhatikan untuk 

mempertahankan pembeli yang ada sebab pembeli tidak hanya 

sekali saja melakukan transaksi, melainkan harus berlangsung 

secara terus-menerus. 

 

Dari kedua penjelasan tersebut promosi menjadi hal penting bagi 

perusahaan untuk berkomunikasi dengan konsumen dan bertahan hidup baik saat 

produk baru mulai diperkenalkan, dipasarkan hingga produk sudah dikenal 

masyarakat. 

 

2.1.3 Pengertian Iklan 

 

Salah satu alat untuk menyampaikan informasi kepada konsumen dapat 

melalui iklan, media iklan dapat menyampaikan fitur dari produk dan maanfaat 

yang didapatkan oleh konsumen. Perusahaan dapat menyesuaikan iklan dengan 

target konsumen dan kemampuan perusahaaan memasang iklan disuatu media. 

 

 

Menurut Kotler dan Keller (2012;500) “Iklan adalah semua bentuk 

terbayar dari persentasi nonpersonal dan promosi ide, barang atau jasa melalui 

sponsor yang jelas melalui media cetak (koran, dan majalah), media penyiaran 

(radio dan televisi), media jaringan (telepon, kabel, satellite, wireless), dan media 

elektronik (rekaman suara, rekaman video, CD- ROM, halaman website), dan media 
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pameran (billboard, papan petunjuk jalan, dan poster)”. 

Sedangkan menurut Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) 

dalam situsnya, terdapat definisi bahwa secara umum, iklan merupakan suatu 

bentuk komunikasi nonpersonal yang menyampaikan informasi berbayar sesuai 

keinginan dari institusi/sponsor  tertentu melalui media massa yang bertujuan 

memengaruhi/mempersuasi khalayak agar membeli suatu produk atau jasa. 

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa iklan 

merupakan salah satu jenis komunikasi komersial dengan menggunakan suatu 

media untuk menyiarkan informasi produk kepada konsumen. 

 

2.1.3.1 Tujuan Iklan 

 

 Iklan yang digunakan melalui suatu media berfungsi membujuk konsumen 

untuk melakukan pembelian produk. 

 Menurut Liliweri (2011) iklan bertujuan untuk mempersuasi para 

pendengar, pemirsa dan pembaca agar mereka memutuskan untuk melakukan 

tindakan tertentu. 

 Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2012:500), adapun tujuan dari 

iklan yaitu: 

 

1. Iklan informatif: bertujuan menciptakan kesadaran merek dan 

mengetahui tentang produk atau fitur baru produk yang ada.  
 

2. Iklan persuasif: bertujauan menciptakan kesukaan, preferensi, 

keyakinan, dan pembelian produk atau jasa.  
 

3. Iklan pengingat: bertujuan menstimulasikan pembelian berulang produk 

dan jasa.  

4. Iklan penguat: bertujauan meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka 

melakukan pilihan tepat. 

 

 Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi iklan adalah 

untuk menarik perhatian konsumen sehingga tertarik untuk mencoba produk agar 
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melakukan pembelian dan apabila konsumen puas menjadi konsumen yang loyal 

pada produk perusahaan, iklan juga digunakan sebagai sarana penyampaian 

informasi produk. 

 

2.1.3.2 Langkah-Langkah Dalam Menentukan Keputusan Iklan 

 

 Menurut Kotler dan Keller (2012;526) dalam megembangkan program 

iklan, terdapat lima keputusan utama dalam mengembangkan program iklan yang 

dikenal dengan “lima M” yaitu: 

 

1. Menetapkan tujuan iklan (mission) 

2. Memutuskan anggaran iklan (money)  
 

3. Mengembangkan kampanye iklan (message)  
 

4. Menetapkan media dan mengukur efektifitas (media)  
 

5. Mengevaluasi efektivitas iklan (measurement)  

 
 

Dengan menjalankan langka-langkah di atas diharapkan pelaksanaan iklan 

dapat menyamapikan informasi produk dengan baik sebagai sarana promosi 

perusahaan. 

 

2.1.4 Pengertian Media Sosial 

Dengan berkembangnya teknologi, media promosi semakin bertambah 

salah satunya melalui media internet dengan menggunakan media ini perusahaan 

tidak membutuhkan banyak biaya untuk mempromosikan produk, jangkauannya 

pun lebih luas. 

 Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller (2012;568), media sosial 

merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio, dan 

video dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya. Sedangkan, 

definisi lain mengenai media sosial menurut Henderi, Muhammad Yusuf, 

Yuliana Isma Graha (2007;2), media sosial adalah situs jaringan sosial seperti 
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layanan berbasis web yang memungkinkan individu untuk membangun profil 

publik atau semi-publik dalam sistem terbatasi, daftar pengguna lain dengan siapa 

mereka yang dibuat oleh orang lain dengan suatu sistem. 

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

pengguna media sosial merupakan sarana pertukaran informasi antar individu dan 

dapat digunakan sebagai sarana promosi perusahaan. 

2.1.4.1 Manfaat Media Sosial 

Untuk mempermudah promosi penjualan perusahaan kini lebih memilih 

cara yang praktis, salah satunya menggunaka social media. Menurut Gunelius 

(2011: 15) tujuan paling umum penggunaan social media adalah sebagai berikut: 

 

 Membangun hubungan: manfaat utama dari pemasaran media sosial 

adalah kemampuan untuk membangun hubungan dengan konsumen 

secara aktif. 


 Membangun merek: percakapan melalui media sosial menyajikan cara 

sempurna untuk meningkatkan brand awareness, meningkatkan 

pengenalan dan ingatan akan merek dan meningkatkan loyalitas merek.

 Publisitas: pemasaran melalui media sosial menyediakan outlet di mana 

perusahaan dapat berbagi informasi penting dan memodifikasi persepsi 

negatif.

 Promosi: melalui pemasaran media sosial, memberikan diskon eksklusif 

dan peluang untuk audiens untuk membuat orang-orang merasa dihargai 

dan khusus, serta untuk memenuhi tujuan jangka pendek.

 Riset pasar: menggunakan alat-alat dari web sosial untuk belajar tentang 

pelanggan, membuat profil demografi dan perilaku pelanggan, belajar 

tentang keinginan dan kebutuhan konsumen, serta belajar tentang 

pesaing.

 

Selain itu terdapat pendapat lain menurut Puntoadi (2011:5) penggunaan 

media sosial berfungsi sebagai berikut: 
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 Keunggulan membangun personal branding melalui media sosial 

adalah tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena audienslah 

yang akan menentukan. Berbagai media sosial dapat menjadi media 

untuk orang berkomunikasi, berdiskusi, bahkan mendapatkan 

popularitas di media sosial.  

 Media sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat 

dengan konsumen. Media sosial menawarkan bentuk komunikasi yang 

lebih individual. Melalui media sosial para pemasar dapat mengetahui 

kebiasaan konsumen mereka dan melakukan interaksi secara personal 

serta membangun keterikatan yang lebih dalam. 

 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial 

merupakan sarana penyampaian informasi baik antar orang dan kelompok 

berdasarkan pengalamannya, dan dengan penggunaan media sosial dapat 

mempermudah proses penyampaian informasi tersebut dalam waktu yang lebih 

cepat dan lebih personal. 

 

2.1.4.2 Macam-Macam Media Sosial 

 

 Menurut Kotler dan Keller (2012;568-570) ada tiga platform utama untuk 

media sosial: 

 

1. Online Communities and Forums 

Komunitas online dan forum datang dalam segala bentuk dan ukuran. 

Banyak yang dibuat oleh pelanggan atau kelompok pelanggan tanpa bunga 

komersial atau afiliasi perusahaan. Sebagian disponsori oleh perusahaan 

yang anggotanya berkomunikasi dengan perusahaan dan dengan satu sama 

lain melalui posting, instant messaging, dan chatting diskusi tentang minat 

khusus yang berhubungan dengan produk perusahaan dan merek. 

 

2. Blogs 

Ada tiga juta pengguna blog dan mereka sangat bervariasi, beberapa pribadi 
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untuk teman-teman dekat dan keluarga, lainnya dirancang untuk 

menjangkau dan mempengaruhi khalayak luas. 

 

3. Social Networks 

Jaringan sosial telah menjadi kekuatan penting baik dalam bisnis ke 

konsumen dan pemasaran bisnis ke bisnis. Salah satunya Facebook, Twitter, 

Blackberry Messanger, dan lain-lain. Jaringan yang berbeda menawarkan 

manfaat yang berbeda untuk perusahaan. 

 

 Selain itu, menurut Puntoadi (2011: 34) beberapa macam media sosial 

adalah Bookmarking, Content Sharing, Wiki, Flikcr, Connecting, Creating-opinion, 

dan Blog. 

 

1. Bookmarking  
 

Berbagi alamat website yang menurut pengguna bookmark sharing menarik 

minat mereka. Social bookmarking memberikan kesempatan untuk share 

sebagai link dan tag yang mereka minati, hal ini bertujuan agar lebih banyak 

orang menikmati apa yang kita sukai. Beberapa contoh bookmarking site 

yakni www.dig.com, www.muti.com, www.reddit.com. 

 

2. Content Sharing 

Melalui situs-situs content sharing orang-orang menciptakan berbagai 

media dan mempublikasikannya dengan tujuan berbagi kepada orang lain. 

Youtube dan Flicker adalah situs content sharing yang sering dikunjungi 

oleh khalayak. Youtube menyajikan fasilitas bagi orang-orang yang ingin 

berbagi video dari Youtube ke website/blog, demikian juga Flickr 

memberikan kesempatan untuk dapat mem-print out berbagai gambar dari 

Flickr. 

3. Wiki 

Beberapa situs Wiki yang memiliki berbagai karakteristik yang berbeda 

seperti Wikipedia yang merupakan situs knowledge sharing, Wikitravel 

yang memfokuskan diri dalam informasi tempat, ada juga yang menganut 

konsep komunitas secara lebih eksklusif. 

http://www.reddit.com/


19 
 

4. Flickr 

Situs milik Yahoo yang mengkhususkan pada image sharing dengan 

kontributor yang ahli dibidang fotografi dari seluruh dunia. Flickr dapat 

dijadikan sebagai “photo catalog” bagi produk yang ingin dipasarkan. 

5. Social Network  

Aktivitas yang menggunkan berbagai fitur yang disediakan oleh situs 

tertentu untuk menjalin hubungan, interaksi dengan sesama. Situs social 

networking adalah facebook, MySpace, Linkedin. 

6. Creating Opinion  

Sosial media yang memberikan sarana untuk berbagi opini dengan orang 

lain di seluruh dunia. Melalui social media creating opinion, semua orang 

dapat menulis, jurnalis sekaligus komentator. Blog merupakan website yang 

memiliki sifat creating-opinion. 

 
Dari beberapa peenjelasan di atas dapat disimpulkan banyak berbagai jenis 

media sosial yang bisa digunakan sebagai sarana promosi, media sosial juga bisa 

menjangkau masayarakat luas. 

 

2.1.4.3 Iklan Melalui Media Sosial 

 

 Sebagai media baru untuk menjangkau konsumen kini suatu perusahaan 

menggunakan iklan melalui media sosial sebagai sarana promosi untuk 

mempermudah memperkenalkan produk baru kepada konsumen. 

 

 Menurut S. Goya dalam jurnal yang berjudul “Advertising on Social Media” 

(2013), promosi media sosial adalah cara untuk mendapatkan perhatian dari 

pengguna media sosial melalui situs. Kini, ketika pengguna berpikir tentang 

membeli sesuatu, pertama kali melihat internet, mencari produk tersebut, 

membandingkan harga dengan merek lain dan mengambil keputusan, yang salah 

satunya untuk membeli. 

 

 Selain itu menurut Peter (2013:3) “social ads reach the audience in which 

you've invested a lot of money and time into nurturing. you can see which audience 
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are engaging the most, so you can ensure that your ads are being bought correctly 

and you're actually growing your fan based on true data”. 

 

“Iklan media sosial menjangkau audience yang telah anda investasikan 

banyak uang dan waktu ke dalam pemeliharaan. Anda dapat melihat audience yang 

paling terlibat, sehingga anda dapat memastikan bahwa iklan yang dibeli dengan 

benar dan penggemar Anda benar-benar berkembang berdasarkan data yang 

sebenarnya ". 

 
Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa iklan social 

media ditujukan untuk menarik perhatian atau menjangkau konsumen melalui suatu 

situs web yang terhadap produk perusahaan. 



 International Journal of Market Research, dalam jurnal Nick Hajli (2013) 

“A Study of The Impact of Social Media on Consumers”, menyatakan bahwa : 

 

“Social media have provided new opportunities to consumers to engage in 

social interaction on the internet. Consumers use social media, such as online 

communities, to generate content and to network with other users. The study of 

social media can also identify the advantages to be gained by business”. 

 

Artinya, “Sosial media telah memberikan peluang baru kepada konsumen untuk 

terlibat dalam interaksi sosial di internet. Konsumen menggunakan media sosial, 

seperti komunitas online, untuk menghasilkan konten dan untuk berkomunikasi 

dengan pengguna lain. Pembelajaran media sosial juga dapat mengidentifikasi 

keuntungan yang bisa diperoleh dengan bisnis”. 

 

2.1.4.4 Promosi Melalui Jejaring Sosial Facebook 

 

 Facebook di Indonesia sudah menjadi tren mutakhir sebagai status simbol 

sehingga apabila seseorangmengatakan tidak atau belum menjadianggota Facebook 

dianggap sebagai orangyang ketinggalan jaman. Facebook kelihatannya situs 

jejaring sosial yangpaling populer di Indonesia dan dalam salah satu blog di internet 
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disebutkanbahwa pengguna Facebook di Indonesiaada pada peringkat terbanyak 

nomor empat di dunia. Situmorang (2010). 

 Facebook (www.facebook.com) digunakan oleh lebih dari 350 juta orang, 

dan facebook adalah situs jejaring sosial paling populer di Indonesia. Sebuah profil 

facebook adalah ruang orang individu di facebook. Orang dapat “mengupload” 

berbagai media, berpartisipasi dalam permainan, bergabung dengan grup, 

menambahkan halaman ke daftar yang mereka suka dan masih banyak lagi. 

Pengguna facebook juga dapat mengirim pesan ke teman-teman hingga 20 pesan 

pada waktu yang sama. (Gurnelius,2011:100). 

 Jejaring sosial facebook memudahkan bgai setiap orang untuk membuat 

profil untuk dapat berbagi informasi, berkomunikasi dengan orang-orang, 

mengupload foto dan video, dan banyak lagi. Berkat alat jaringan sosial, ratusan 

juta orang berada dalam jangkauan dan tersedia untuk terhubung serta mendengar 

dan berbagi pesan (Gurnelius,2011:99). Menurut Wikipedia, jejaring sosial adalah 

suatu jaringan web dimana para pengguna dapat terhubung dalam komunitas seperti 

kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan 

orang lain. Orang juga dapat menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan 

dan memperbaharui profil pribadi mereka agar orang lain dapat melihat tentang 

dirinya. 

 Situs jejaring sosial facebook sangat bermanfaat bagi pegawai pemasaran 

karena menyediakan sejumlah layanan untuk berinteraksi dengan pelanggan, 

misalnya melalui plug-in application, group, dan halaman fan (Zarella,2010). 

 

Jejaring sosial facebook memberikan manfaat bagi manajemen perusahaan 

yaitu, (Puntoadi:2011) : 

 

 Cara murah promosi: penggunaan media sosial merupakan cara murah 

dalam iklan online. Dengan biaya yang relatif gratis yang digunakan 

perusahaan, perusahaan dapat melakukan promosi produk mereka ke 

banyak konsumen.

 Identifikasi target pasar juga dapat dilakukan dengan mudah dengan 

bergabung ke grup-grup yang mempunyai minat dan kebutuhan yang sama. 

http://www.facebook.com/
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Facebook juga membantu perusahaan untuk berpromosi dengan 

memanfaatkan fitur yang ada di facebook yaitu: update status, upload foto 

dan video, wall, chatt atau obrolan yang semuanya termuat di dalam akun 

facebook.



Fitur-fitur facebook dapat digunakan sebagai alat berpromosi seperti, 

(Puntoadi:2011) : 

 

1. Connecting (koneksi): peran terpenting dari jejaring sosial adalah 

menghubungkan (connecting) dua orang atau lebih. Facebook menekankan 

hubungan antara pemasar dengan masyarakat luas. Facebook memudahkan 

konsumen terhubung dengan pemasar. 

2. Update status: status yang biasa digunakan untuk menuangkan ide atau 

tulisan apapun untuk berpromosi, dengan cara menuliskan sesuatu yang 

berhubungan dengan produk atau jasa suatu perusahaan, selain itu update 

status dapat mencantumkan link yang menuju ke website perusahaan. 

3. Upload foto atau video: menu upload foto atau video di facebook dapat 

digunakan untuk berpromosi. Dengan upload foto atau video produk yang 

ingin ditawarkan, pemasar dapat memberi tag pada foto atau video produk 

yang ingin ditawarkan, pemasar dapat memberi tag pada foto dengan nama-

nama teman di facebook. Dengan demikian, anggota-anggota dalam 

facebook dapat melihat foto yang telah di upload. 

 

4. Wall: wall bisa digunakan tautan domain untuk diberi tulisan yang sesuai 

dengan topik web anda. Baik wall sendiri maupun wall orang lain. Dengan 

demikian anggota lain yang melihat akan tertarik untuk mengklik sehingga 

akan diarahkan ke dalam website. 

5. Group: buat group komunitas yang sesuai dengan topik webiste perusahaan 

kemudian group dapat mengundang teman-teman untuk bergabung di group 

milik perusahaan. Tuliskan di wall sesuatu yang menarik dan bermanfaat. 

Jika semakin banyak yang masuk ke grup maka semakin besar yang akan 

berkunjung ke website perusahaan. 
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6. Foto: fitur photo-sharing facebook salah satu membuat situs jejaring sosial 

facebook menjadi popular. Anda dapat mengunggah foto/gambar dan tag 

orang-orang di foto/gambar tersebut dengan nama-nama mereka dan difitur 

foto juga tersedia tempat untuk mengomentari foto-fotonya. Promosi juga 

dapat dilakukan dengan mendorong pengguna jejaring sosial untuk berfoto 

dengan produknya dan mengeposkan foto tersebut. (Zarrella, 2010:63). 

7. Halaman penggemar (fan page): promosi website atau bisnis online juga 

bisa menggunakan halaman penggemar (fan page). Buatlah halaman 

penggemar yang terhubung ke website perusahaan. 

8. Chat atau obrolan: fitur chat tersebut bisa digunakan untuk mempromosikan 

website dengan cara sisipkan alamat website jika sedang bediskusi dengan 

anggota. 

 

 

Promosi melalui jejaring sosial facebook mengandung 3S (social, share, 

dan speed) yang dapat membantu tercapainya kesuksesan perusahaan 

mempromosikan produknya. Social berarti bagaimana seseorang terhubung dengan 

orang lain dan saling berbagi. Kemudian dari keterhubungan tersebut, lahirlah 

aktivitas “share” dimana seseorang membagikan pengalamannya pada orang lain 

dapat melalui teks, video, photo yang dilakukan melalui facebook. Selain aspek 

“sosial” dan “share”, pemanfaatan media sosial sebagai tempat mempromosikan 

produk melalui kecepatan atau “speed” yaitu bagaimana facebook dapat 

memberikan informasi secara cepat melebihi kecepatan promosi melalui media 

cetak (blogdetik.com). 

 

2.1.4.5 Promosi Melalui Mikroblogging Twitter 

 

 Kebanyakan perusahaan-perusahaan hadir di twitter, twitter itu mudah, 

hanya memerlukan sedikit waktu, dan dapat membuat anggotanya dengan cepat 

menjadi “buah bibir”, serta meningkatkan penjualan dan pengetahuan konsumen. 

Perusahaan dapat memanfaatkan twitter untuk menyampaikan tawaran atau 

memberitakan peristiwa, mempromosikan post-post baru diblog, atau 
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menhubungkan para pembaca dengan tautan-tautan yang berisi berita-berita 

penting (Zarrella, 2010). 

 Menurut Wikipedia, adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring 

yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis 

teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet). Di Twitter, 

pengguna tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar 

bisa menulis kicauan melalui antarmuka situs web, pesan singkat (SMS), atau 

melalui berbagai aplikasi untuk perangkat seluler. Kicauan adalah teks tulisan 

hingga 140 karakter yang ditampilkan pada halaman profil pengguna. Kicauan bisa 

dilihat secara luas, namun pengirim dapat membatasi pengiriman pesan ke daftar 

teman-teman mereka saja. Pengguna dapat melihat kicauan penulis lain yang 

dikenal dengan sebutan pengikut (followers) (Puntoadi, 2011: 129). 

Sebuah aspek penting dari penggunaan twitter adalah menghubungkan 

dengan pengguna lain melalui fitur tindak twitter. Ketika mengikuti orang lain di 

twitter, tweet orang tersebut muncul dalam aliran pembaruan ditampilkan pada 

halaman rumah twitter, sehingga mudah untuk membaca pikiran “ikutan” 

(following) dalam menghubungkan dengan pengikut (follower). Demikian juga, 

ketika pengikut (follower) meng-update maka akan muncul di twitter ikutan 

(following), sehingga mudah bagi mereka untuk melihat dan mungkin me-retweet 

postingan yang menarik. Jenis paparan sangat berharga dalam hal membangun 

kesadaran merek dan mengembangkan hubungan dengan audiens yang lebih luas 

secara online (Gurnelius, 2011: 82). Twitter memberikan kesempatan bisnis 

perusahaan dalam hubungannya dengan pelanggan yaitu memantau, 

mendengarkan, dan menanggapi percakapan online tentang produk, jasa, merek, 

pelanggan, pesaing, dan industri, sebagai panduan online tentang bisnis mereka, 

menyampaikan pesan dan informasi secara langsung kepada pengguna secara 

online, membangun hubungan dengan khalayak global, dan mempromosikan 

produk dan layanan mereka secara langsung dan tidak langsung. Periklanan melalui 

twitter menawarkan kesempatan bisnis yang luar biasa dengan memungkinkan 

mereka untuk terhubung dengan khalayak yang besar dan membangun hubungan. 

Jika pelanggan menggunakan twitter (dan kemungkinan besar bahwa beberapa 

pelanggan sudah aktif di twitter), maka perusahaan harus berada di sana juga 



25 
 

(Gurnelius, 2011: 84). 

Twitter memiliki konten-konten yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk 

mempromosikan produknya yaitu: 

1. Following: ketika seseorang pengguna mengikuti (following) 

seseorang di twitter, pengguna itu akan melihat tweets orang yang 

diikutinya tersebut di timeline-nya, dan jika orang yang diikuti 

tersebut juga mengikuti pengguna, dia juga akan melihat tweets 

milik pengguna. Jumlah pengikut (followers) adalah jumlah orang 

yang berpotensi akan terkena tweets pengguna sehingga 

meningkatkan jangkauan, pengguna harus lebih banyak pengikut. 

2. Tweeting: twitter pada awalnya dimaksudkan sebagai cara untuk 

menjawab pertanyaan “apa yang kamu lakukan? ” namun, pada 

prakteknya banyak orang melakukan tweet tentang kehidupan 

mereka sehingga hal ini membuat tweet lebih bermanfaat bagi 

pemasar untuk melakukan tweet tentang konten baru, menawarkan, 

posting berita, serta menjawab pertanyaan dari pengguna lain. 

3. Replies: percakapan di twitter dilakukan dengan karakter “@” untuk 

balasan tweet. Jika tweet dimulai dengan tanda @, hanya orang yang 

mengikuti pengguna dan orang yang melakukan tweet yang akan 

melihat isi tweet pada timeline. 

 

4. Retweets: mekanisme yang paling kuat untuk pemasar dimana jika 

pengguna ingin menyalin dan menyisipkan tweet pengguna lain, 

dengan cara ini, pesan dapat menyebar melalui twitter, mencapai 

puluhan atau ratusan kali lebih. Hal ini berguna untuk meminta 

pengikut untuk retweet sesuatu yang telah di posting. TweetDeck 

adalah twitter client yang memiliki tombol retweet, sehingga 

memiliki format de facto standar untuk retwetting. 

5. Trending topics: twitter mengembangkan suatu alogaritma yang 

dapat mendeteksi kata-kata dan frasa sampai tiga kata yang panjang 

dan menyoroti kata-kata yang paling banyak dibicarakan pada satu 

waktu tertentu. Trending topic adalah barometer dari masyarakat 
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twitter tentang topic apa yang sedang banyak dibicarakan orang di 

twitter. 

 

Menurut Zarrella (2010: 190) keberhasilan twitter sebagai media promosi 

adalah dengan melihat jumlah orang yang mengikuti anda. Jumlah ini 

merepresentasikan potensi jangkauan anda dan menunjukkan bagaimana 

kebanyakan daftar pengguna teratas biasanya diperingkat. Untuk tujuan pemasaran, 

jelas semakin banyak pengikut anda, semakin baik tetapi ini bukan satu-satunya 

yang menjadi penentu keberhasilannya. Ketika orang-orang aktif mengikuti 

percakapan mikro anda, mereka akan menaggapi percakapan anda. Artinya 

beberapa kali user name anda disebut dalam tweet-tweet orang lain merupakan data 

yang jauh lebih baik untuk memahami kedekatan-kedekatan hubungan dalam 

twitter. Serta fitur retweet pada twitter menjadi jendela terbaik untuk mengetahui 

tingkat pengaruh anda di twitter dan jangkauan anda. Ketika me-retweet konten 

orang lain, secara implisit sedang melakukan voting pada kontennya sebagai konten 

yang bernilai dan penting untuk disebarluaskan. 

Menurut Gurnelius (2011: 95) yang paling penting yang dapat anda 

lakukan di twitter adalah untuk berbagi konten dan terlibat dalam percakapan yang 

menambah nilai bagi kehidupan anggota audiens anda . Apakah anda berbagi 

keahlian anda, menjawab pertanyaan, atau hanya menawarkan pendapat anda, 

konten anda sangat penting untuk kesuksesan twitter anda. Jika konten anda 

dipenuhi dengan tidak penting atau tidak relevan dengan bisnis anda dan target 

pembaca, maka tidak akan membantu anda membangun bisnis anda. Sebaliknya, 

fokus pada nilai tambah dan menjadi menarik, sama seperti jika anda mulai atau 

bergabung dengan percakapan secara pribadi. Microbloggoing menjadi cara yang 

mudah dan cepat untuk masuk ke media sosial dan mempromosikan konten anda 

sehingga buatlah akun untuk mengikuti dan membuat tweet secara optimal, dengan 

avatar dan bio yang bagus dan ikutilah orang-orang yang anda kenal, dan carilah 

orang-orang yang membuat tweet tentang bidang anda dan ikutilah mereka. Twitter 

merupakan layanan untuk percakapan dua arah; bercakap-cakaplah dengan orang-

orang, jangan hanya mengirim pesan, dam mintalah retweet untuk bercakap-cakap, 

amatilah daftar trending topic untuk mengetahui isu terbaru di twittersphere, dan 
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gunakan clientclient twitter untuk mengatur akun anda lewat komputer dan telepon 

seluler. 

Menurut Bagus Riyantoro dan Ati Harmoni (2013:3) yang dikutip dari 

jurnal berjudul efektivitas iklan melalui jejaring sosial sebagai salah satu strategi 

pemasaran keripik pedas maicih mengatakan Efektivitas iklan diukur dengan 

menggunakan Model EPIC. Model EPIC terdiri dari empat dimensi berikut: 

 

1. Dimensi empati 

Menginformasikan apakah konsumen menyukai suatu  bentuk komunikasi 

pemasaran dan menggambarkan bagaimana konsumen melihat hubungan 

antara suatu bentuk komunikasi pemasaran dengan pribadinya. 

2. Dimensi persuasi 

Menginformasikan apa yang dapat diberikan suatu bentuk komunikasi 

pemasaran untuk penguatan karakter suatu merek, sehingga pemasar 

memperoleh pemahaman tentang dampak komunikasi  pemasaran terhadap 

keinginan konsumen untuk membeli. 

3. Dimensi dampak 

Menunjukkan apakah suatu merek dapat terlihat menonjol dibandingkan 

merek lain pada kategori yang serupa. 

4. Dimensi komunikasi 

Memberikan informasi tentang kemampuan konsumen dalam mengingat 

pesan utama yang disampaikan, pemahaman konsumen dan kekuatan kesan 

yang ditinggalkan pesan tersebut. 



2.2 Store Atmosphere 

 Menurut Kotler (2005), atmosfer adalah suasana terencana yang sesuai 

dengan pasar sasarannya dan yang dapat menarik konsumen untuk membeli. 

Atmosfer dalam sebuah café dapat mempengaruhi emosi atau perasaan konsumen 

sehingga dapat menyebabkan terjadinya proses pembelian. Menurut Levy & Weitz 

(2012:490) pengertian dari store atmosphere adalah atmosfer mengacu pada desain 

lingkungan meskipun komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, dan aroma 
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untuk mensimulasikan respon persepsi dan emosi pelanggan dan pada akhirnya 

mempengaruhi perilaku pembelian mereka. 

 Menurut Utami (2006:238) Atmosphere toko adalah desain lingkungan 

melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, dan wangi-wangian untuk 

merancang respon emosional dan persepsi pelanggan dan untuk mempengaruhi 

pelanggan dalam membeli barang. 

 Menurut Sunarto (2007:92) pemilihan musik sebagai elemen atmosfer toko 

harus disesuaikan dengan event tertentu yang sedang berlangsung di toko tersebut. 

Selanjutnya Sunarto menyatakan bahwa pertunjukkan toko yang diselenggarakan 

oleh ritel akan menggugah keinginan konsumen untuk datang berbelanja dan 

melakukan pembelian ulang. 

 International Journal of Humanities and Social Science Invention, dalam 

jurnal Rahmat Madjid (2014) “The Influence Store Atmosphere Towards 

Customer Emotions and Purchase Decision”, menurut Gilbert (2003) : 

“Store atmosphere that the changes made to design of the environment buy that 

produce stock exchange emotional which then raised the possibility that will be 

held”. 

Artinya, “Suasana toko adalah perubahan yang dibuat untuk mendesain  lingkungan 

yang menghasilkan emosional konsumen kemudian dapat mengembangkan 

kemungkinan untuk diadakan”. 

 

2.2.1 Tujuan Store Atmosphere 

 Pengunaan store atmosphere mempunyai sejumlah tujuan, antara lain 

bahwa penampilan eceran toko membantu menentukan citra toko dan 

memposisikan eceran toko dalam benak konsumen, serta bahwa tata letak toko yang 

efektif tidak hanya akan menjamin kenyamanan dan kemudahan melainkan juga 
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mempunyai pengaruh yang besar pada pola lalu-lintas pelanggan dan perilaku 

berbelanja Lamb, Hair dan McDaniel (2001). 

2.2.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Store Atmosphere 

 Store atmosphere menurut Lamb, Hair dan McDaniel (2001:105) adalah 

Store atmosphere (suasana toko) yaitu suatu keseluruhan yang disampaikan oleh 

tata letak fisik, dekorasi dan lingkungan sekitarnya. 

Adapun faktor-faktor yang mempengarui store atmosphere menurut Lamb, 

Hair dan McDaniel (2001:108) yaitu: 

 Jenis kenyamanan dan kepadatan 

Maksudnya karakteristik umum karyawan sebagai contoh; rapih, ramah, 

berwawasan luas atau berorientasi pada pelayanan. 

 Jenis barang dagangan dan kepadatan 

Jenis barang dagangan yang dijual dan bagaimana barang tersebut dipajang 

sangat menentukan suasana toko yang ingin diciptakan. 

 Jenis perlengkapan tetap (fixture) dan kepadatan 

Perlengkapan tetap bisa elegan (terbuat dari kayu jati) trendy, perlengkapan 

tetap harus konsisten dengan suasana umum yang ingin diciptakan. 

 Bunyi suara 

Bunyi suara bisa menyenangkan atau menjengkelkan bagi seorang 

pelanggan. Musik juga bisa membuat konsumen tinggal lebih lama di toko. 

Musik dapat mengontrol lain lintas di toko, menciptakan suasana citra, dan 

menarik atau mengarahkan perhatian pembelinya. 

 Aroma 

Bau bisa merangsang maupun mengganggu penjualan. Penelitian 

menyatakan bahwa orang-orang menilai barang dagangan secara lebih 

positif, menghabiskan waktu yang lebih untuk berbelanja. dan umumnya 

bersuasana hati lebih baik bila ada aroma yang dapat disetujui. Para 

pengecer menggunakan wangi antara lain sebagai perluasan dan strategi 

eceran. 
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 Faktor visual 

Warna dapat menciptakan suasana hati atau memfokuskan perhatian, warna 

merah kuning atau oranges dianggap sebagai warna yang hangat dan 

kedekatan yang diinginkan. Warna-warna yang menyejukkan seperti bins 

hijau, dan violet digunakan untuk membuka tempat yang tertutup, dan 

menciptakan suasana yang elegan dan bersih. Pencahayaan juga dapat 

mempunyai pengaruh penting pada suasana toko. Konsumen takut untuk 

berbelanja pada malam hari di daerah tertentu dan lebih merasa senang bila 

tempat itu memiliki pencahayaan yang kuat untuk alasan keselamatan. 

Tampak luar .suatu toko juga mempunyai pengaruh pada suasana yang 

diinginkan dan hendaknya tidak menerbitkan kesan pertama yang 

mengkwatirkan bagi pembelanja. 

 

2.2.3 Elemen Store Atmosphere pada Cafe 

Menurut Berman dan Evans (2010) terdapat empat elemen store 

atmosphere yang berpengaruh terhadap suasana toko yang ingin diciptakan yaitu 

Store Exterior, General Interior, Store Layout dan Interior Display. Adapun 

keempat elemen tersebut akan dijelaskan lebih lengkap sebagai berikut: 

1. Store exterior 

Menurut Devi Puspitasari (2012) mengemukan penjelasan dari eksterior 

adalah elemen yang sangat penting dalam bisnis retail, sabagai media perantara 

yang menampilkan image perusahaan dan masyarakat. Menurut Berman dan 

Evans (2010), store exterior adalah bagian depan toko mencerminkan kemantapan 

dan kekokohan spirit perusahaan dan sifat kegiatan yang ada di dalamnya, serta 

dapat menciptakan kepercayaan dan goodwill bagi konsumen. Store exterior 

berfungsi sebagai identifikasi atau tanda pengenalan, sehingga sering menyatakan 

lambang. Yang termasuk dalam bagian elemen-elemen store exterior terdiri dari : 
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a. Bagian depan toko 

Bagian depan toko meliputi kombinasi dari marquee (papan nama), pintu 

masuk dan konstruksi gedung. Storefront harus mencerminkan keunikan, 

kemantapan, kekokohan, atau hal-hal lain yang sesuai dengan citra toko 

tersebut. Konsumen baru sering menilai toko dari penampilan luarnya 

terlebih dahulu sehingga exterior merupakan faktor penting yang dapat 

mempengaruhi konsumen untuk mengunjungi toko. 

b. Papan nama (Marquee) 

Marquee adalah suatu tanda yang digunakan untuk memajang nama atau 

logo suatu toko. Marquee dapat dibuat dengan teknik pewarnaan, penulisan 

huruf atau penggunaan lampu neon dan dapat terdiri dari nama atau logo 

saja atau dikombinasikan dengan slogan dan informasi lainnya. Supaya 

efektif, marquee harus diletakkan di luar, terlihat berbeda dan lebih menarik 

atau mencolok daripada toko lain. 

c. Pintu masuk 

Pintu masuk harus direncanakan sebaik mungkin, sehingga dapat 

mengundang konsumen untuk masuk melihat ke dalam toko dan 

mengurangi lalu lintas kemacetan keluar masuk konsumen. Pintu masuk 

mempunyai tiga masalah utama yang harus diputuskan: 

1) Jumlah pintu masuk, disesuaikan dengan besar kecilnya 

bangunan salah satu faktor yang membatasi jumlah pintu masuk 

adalah masalah keamanan. 

2) Jenis pintu masuk yang akan digunakan, apakah akan 

menggunakan pintu otomatis atau pintu tarik dorong. 

3) Lebar pintu masuk, pintu masuk yang lebar akan menciptakan 

suasana dan kesan yang berbeda dibandingkan dengan pintu masuk 
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yang sempit, kecil, dan berdesak-desakan. Menghindari kemacetan 

arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar toko. 

d. Tinggi dan luas bangunan 

Dapat mempengaruhi kesan tertentu terhadap toko tersebut, misalnya 

tingginya langit-langit toko dapat membuat ruangan seolah-olah terlihat 

lebih luas. 

e. Keunikan 

Dapat dicapai melalui desain toko yang lain daipada yang lain, seperti papan 

nama yang mencolok, etalase yang menarik, tinggi dan ukuran gedung yang 

berbeda dari sekitarnya. 

f. Lingkungan sekitar 

Citra toko dipengaruhi oleh keadaan lingkungan masyarakat dimana toko 

itu berada. 

g. Parking (tempat parkir) 

Tempat parkir merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen. Tempat 

parkir yang luas, aman, gratis dan mempunyai yang dekat dengan toko akan 

menciptakan atmosphere yang positif bagi toko. 

2. General interior 

General interior dari suatu toko harus dirancang untuk memaksimalkan 

visual merchandising. Seperti diketahui, iklan dapat menarik pembeli untuk datang 

ke toko, tapi yang paling utama yang dapat membuat penjualan setelah pembelian 

berada di toko adalah display. Display yang baik adalah yang dapat menarik 

perhatian para konsumen dan membantu mereka agar mudah mengamati, 

memeriksa dan memilih barang-barang, dan akhirnya melakukan pembelian ketika 

konsumen masuk ke dalam toko. 
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Kesan general interior ini dapat diciptakan melalui elemen-elemen general 

interior terdiri dari: 

1. Tata letak toko 

Penentuan jenis lantai (kayu, keramik, karpet) ukuran, desain, dan 

warna lantai penting karena konsumen dapat mengembangkan 

persepsi mereka berdasarkan apa yang mereka lihat. 

2. Pewarnaan dan pencahayaan 

Warna dan tata cahaya dapat memberikan image pada pelanggan. 

Warna cerah dan terang akan memberikan image berbeda dengan 

warna lembut dan kurang terang. Tata cahaya bisa memberikan 

dampak langsung maupun tidak langsung. Tata cahaya yang baik 

mempunyai kualitas dan warna yang dapat membuat produk -produk 

yang ditawarkan terlihat lebih menarik, terlihat berbeda bila 

dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya. 

3. Fixtures 

Memilih peralatan penunjang dan cara penyusunan barang harus 

dilakukan dengan baik agar didapat hasil yang sesuai dengan 

keinginan karena barang-barang tersebut berbeda bentuk, karakter, 

maupun harganya, sehingga penempatannya berbeda. 

4. Temperature 

Pengelola toko harus mengatur suhu udara, agar udara di dalam 

ruangan jangan terlalu panas atau dingin. Suhu udara juga 

berpengaruh pada kenyamanan konsumen. Konsumen cenderung 

tidak nyaman dengan ruangan panas dibandingkan dengan toko 

dengan suhu ruangan dingin. Sehingga image toko juga dipengaruhi 

dengan penggunaan AC baik sentral maupun unit, kipas angin, dan 

jendela terbuka. 
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5. Jarak antar rak 

Jarak antara rak barang harus diatur sedemikian rupa agar cukup 

lebar dan membuat konsumen merasa nyaman dan betah tinggal di 

toko. 

6. Dead areas 

Dead area merupakan ruangan di dalam toko dimana display yang 

normal tidak bisa diterapkan karena akan terasa janggal, misalnya 

pintu masuk, toilet, dan sudut ruangan. Pengelola harus dapat 

menerapkan barang-barang pajangan biasa untuk memperindah 

ruangan seperti tanaman atau cermin. 

7. Personal 

Karyawan yang sopan, ramah, berpenampilan menarik dan 

mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai produk yang dijual 

akan meningkatkan citra perusahaan dan loyalitas konsumen dalam 

memilih toko untuk berbelanja. 

8. Merchandise 

Barang dagangan yang dijual pengecer juga mempengaruhi citra 

toko. Pengelola toko harus memutuskan mengenai variasi, warna, 

ukuran, kualitas, lebar, dan kedalaman produk yang akan dijual. 

Pedagang besar biasanya menjual bermacam-macam barang 27 

dagangan, sehingga dapat meningkatkan keinginan konsumen untuk 

berbelanja. 

9. Lebel harga 

Label harga juga mempengaruhi persepsi konsumen. Label harga 

bisa dicantumkan pada kemasan produk tersebut, pada rak tempat 

produk tersebut, dipajang atau kombinasi dari keduannya. 
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10. Kasir 

Pengelola toko harus memutuskan dua hal yang berkenaan dengan 

kasir. Pertama adalah penentuan jumlah kasir yang memadai agar 

konsumen tak terlalu lama antri atau menunggu untuk melakukan 

proses pembayaran. Kedua adalah penentuan lokasi kasir, kasir 

harus ditempatkan di lokasi yang strategis dan sedapat mungkin 

menghindari kemacetan/antrian antara konsumen yang keluar 

masuk toko. 

11. Technology / modernization 

Pengelola toko harus dapat melayani konsumen secanggih mungkin. 

Misalnya dalam proses pembayaran harus dibuat secanggih 

mungkin dan cepat baik pembayaran secara tunai atau menggunakan 

pembayaran dengan cara lain seperti kartu kredit atau debet, diskon 

dan voucher. 

12. Kebersihan 

Kebersihan dapat menjadi pertimbangan utama bagi konsumen 

untuk berbelanja di toko. Pengelola toko harus mempunyai rencana 

yang baik dalam pemeliharaan kebersihan toko walaupun exterior 

dan interior baik apabila tidak dirawat kebersihannya akan 

menimbulkan penilaian negatif dari konsumen. 

3. Store layout 

Menurut Devi Puspitasari (2012), layout toko adalah gambar 

tampak atas yang berskala dari sebuah area toko yang memperlihatkan 

pembagian area. Tujuan layout toko adalah untuk menciptakan lalu lintas 

yang hidup di dalamnya dengan mengekspos barang dagangan sebanyak 

mungkin kepada konsumen agar penjualan optimal. Store layout atau tata 

letak toko, merupakan rencana untuk menentukan lokasi tertentu dan 

pengaturan dari jalan/gang di dalam toko yang cukup lebar yang 
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memudahkan para konsumen untuk berlalulalang di dalamnya. Store layout 

akan mengundang masuk atau menyebabkan konsumen menjauhi toko 

tersebut ketika konsumen tersebut melihat bagian dalam toko melalui 

jendela etalase atau pintu masuk. Layout yang baik akan mampu 

mengundang konsumen untuk betah berkeliling lebih lama dan 

membelanjakan uangnya lebih banyak. Yang termasuk store layout meliputi 

elemen-elemen berikut ini: 

1) Alokasi lantai ruangan, dalam suatu toko, ruangan yang ada harus 

dialokasikan untuk: 

a. Selling Space (ruangan untuk penjualan) 

Area yang digunakan untuk memajang barang dagangan, 

interaksi antara karyawan bagian penjualan dengan 

pelanggan, demonstrasi dan sebagainya. Alokasi ruangan 

untuk penjualan memiliki porsi terbesar dari total ruangan. 

b. Ruangan untuk barang dagangan 

Area bukan untuk display yang digunkan untuk persediaan 

barang atau gudang. Misalkan pada toko sepatu yang 

memiliki tempat untuk penyimpanan barang.  

 

 

c. Ruangan untuk karyawan 

Area yang digunakan untuk tempat berganti baju seragam, 

untuk istirahat, maupun makan siang. Ruangan ini harus 

mimiliki kontrol ketat karena hal ini dipengaruhi oleh moral 

dari karyawan dan tingkat keimanan karyawan. 

d. ruangan untuk pelanggan 
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Area yang dibuat untuk meningkatkan kenyamanan 

konsumen seperti toilet, cafe, ruang tunggu, area merokok 

dan lain-lain. 

2) Pengelompokan produk, barang yang dipajang dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Pengelompokan produk fungsional. Pengelompokan 

barang dagangan berdasarkan penggunaan akhir yang sama. 

b. Pengelompokan produk berdasarkan motivasi pembelian. 

Pengelompokan barang yang menunjukkan sifat konsumen 

pada saat membeli yaitu meliputi jumlah yang dibeli, 

pembelian dilakukan pada waktu mendadak atau telah 

direncanakan. Hal ini menimbulkan dorongan pada 

konsumen untuk membeli dan menghabiskan waktu yang 

lebih banyak dalam berbelanja. 

c. Pengelompokan produk berdasarkan segmen pasar. 

Meletakkan barang dagangan sesuai pasar sasaran yang 

ingin dicapai. 

d. Pengelompokan produk berdasarkan penyimpanan. 

Peneglompokan barang dagangan yang memerlukan 

penanganan khusus. Supermarket memiliki kulkas dan 

ruangan bersuhu dingin. 

3) Traffic Flow (pola arus lalu lintas), dibagi menjadi dua dasar 

yaitu: 

a. Arus lalu lintas lurus. Pengaturan pola lalu lintas yang 

mengarahkan pelanggan sesuai gang-gang dan perabot di 

dalam toko. 
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b. Arus lalu lintas membelok. Pengaturan ini memungkinkan 

pelanggan membentuk pola lalu lintasnya sendiri. 

4. Interior display 

Interior display merupakan tanda-tanda yang digunakan untuk 

memberikan informasi kepada konsumen untuk mempengaruhi suasana 

lingkungan toko, dengan tujuan utama untuk meningkatkan penjualan dan 

laba toko tersebut. Yang termasuk interior display terdiri dari: 

1) Assortment display 

Menyajikan barang-barang dagangan secara campuran atau 

bermacam-macam barang untuk pelanggan. Dengan berbagai 

macam barang secara terbuka memberikan kesempatan pada 

pelanggan untuk merasakan dan mencoba beberapa produk. 

2) Theme-setting display 

Display ini menyesuaikan dengan lingkungan/musiman. Pengecer 

display tergantung tren maupun even khusus. Seluruh atau beberapa 

toko diadaptasi untuk even tertentu, seperti Lebaran Sale atau 

Chirstmas Sale yang digunakan untuk menarik konsumen. Setiap 

tema spesial yang dihadirkan membuat toko lebih menarik perhatian 

dan membuat berbelanja lebih menyenangkan. 

3) Ensemble display 

Display ini cukup popular pada akhir-akhir ini, yaitu dengan 

melakukan pengelompokan dan memajang dalam kategori terpisah 

(misal bagian kaos kaki, pakaian dalam dan lain -lain), kemudian 

secara lengkap dipajang pada suatu tempat, misal dalam satu rak. 
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4) Rack and cases display 

Biasanya digunakan untuk penjual pakaian, perlengkapan rumah 

dan lainnya. Rak ini memiliki fungsi utama yaitu untuk memajang 

dan meletakkan barang dagangan secara rapi. Case berfungsi untuk 

memajang barang yang lebih berat atau besar daripada barang di rak. 

5) Posters, signs, and cards display 

Tanda-tanda yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang 

lokasi barang di dalam toko. Iklan yang dapat mendorong konsumen 

untuk berbelanja barang adalah iklan promosi barang baru atau 

diskon khusus untuk barang tertentu. Tujuan dari tanda-tanda itu 

sendiri untuk meningkatkan penjualan barang melalui informasi 

yang diberikan konsumen secara baik dan benar. Daerah belanja 

yang kurang diminati biasanya dibuat menarik dengan tampilan 

tandatanda yang sifatnya komunikatif pada konsumen. 

Menurut Levi dan Weitz (2000), Ketika hendak menata atau mendekorasi 

ulang sebuah toko manajer harus memperhatikan tiga tujuan dari atmosphere 

berikut: 

1. Atmosphere harus konsisten dengan citra toko dan strategi secara 

keseluruhan. 

2. Membantu konsumen dalam menentukan keputusan pembelian. 

3. Ketika membuat suatu keputusan mengenai desain, manajer harus 

mengingat mengenai biaya yang diperlukan dengan desain tertentu 

yang sebaik-baikanya sesuai dengan dana yang dianggarkan. 
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Tabel 2.2 

Indikator Store Atmosphere 

Berman dan Evan (2001:604) 

“Store Atmosphere memiliki elemen-elemen 

yang semuanya berpengaruh terhadap suasana 

toko yang ingin diciptakan.” 

Indikator di dalam penelitian 

ini 

1. Store Exterior (bagian depan toko) 

Adalah bagian depan toko mencerminkan 

kemantapan dan kekokohan spirit perusahaan dan 

sifat kegiatan yang ada di dalamnya, serta dapat 

menciptakan kepercayaan dan goodwill bagi 

konsumen. 

2. General interior 

Berbagai motif konsumen memasuki toko, 

hendaknya memperoleh kesan yang 

menyenangkan. Kesan ini dapat diciptakan 

misalnya dengan warna dinding toko yang 

menarik, musik yang diperdengarkan, serta 

aroma/bau dan udara di dalam toko. 

3. Store layout (tata letak) 

Merupakan rencana untuk menentukan lokasi 

tertentu dan pengaturan dari Jalan/gang di dalam 

toko yang cukup lebar dan memudahkan orang 

untuk berlalu-lalang, serta fasilitas toko seperti 

kelengkapan ruang ganti yang baik dan nyaman. 

1. Store Exterior 

 Bagian depan toko 

 Tampilan papan nama 

 Keunikan 

 Tempat parkir 

2. General Interior 

 Warna & pencahayaan 

 Aroma & musik 

 Suhu 

 Personal/karyawan 

 Kebersihan 

3. Store Layout 

 Alokasi ruangan 

 Pengelompokan 

produk 

 Traffict Flow 
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4. Interior Display 

Tanda-tanda yang digunakan untuk memberikan 

informasi kepada konsumen untuk 

mempengaruhi suasana lingkungan toko, dengan 

tujuan utama untuk meningkatkan penjualan dan 

laba toko tersebut. 

4. Interior Display 

 Assortment display 

 Theme-setting display 

 Ensemble display 

 Posters, signs, and 

cards display 

 

2.3 Minat Beli 

2.3.1 Keputusan Pembelian 

Menurut Basu Swata (2003), keputusan pembelian adalah 

mengidentifikasikan semua pilihan yang mungkin untuk memecahkan persoalan 

dan menilai pilihan secara sistematis dan obyektif serta sasaran yang menentukan 

kerugian masing-masing. 

2.3.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Kotler (2005;224) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian yaitu: 

1. Faktor-faktor Kebudayaan: 

 

a. Kebudayaan, merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan 

dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak 

berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari. Seorang 

anak yang sedang tumbuh mendapatkan seperangkat nilai, perseps, 

preferensi, dan perilaku melalui suatu proses sosialisasi yang melibatkan 

keluarga dan lembaga-lembaga sosial penting lainnya. 

b. Sub-budaya, setiap kebudayaan terdiri dari sub-budaya – subbudaya yang 

lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik 

untuk para anggotanya. Sub-budaya dapat dibedakan menjadi empat jenis: 
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kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, dan area 

geografis. 

c. Kelas Sosial, kelas-kelas sosial adalah kelompok-kelompok yang relatif 

homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara 

hierarki dan keanggotaannya mempunyai nilai, minat dan perilaku yang 

serupa. 

2. Faktor-faktor Sosial 

 

a. Kelompok referensi, terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai 

hubungan lansung maupun tidak lansung terhadap sikap atau perilaku 

seseorang. Orang umumnya sangat dipengaruhi oleh kelompok referensi 

mereka karena tiga alasan. Pertama, kelompok referensi memperlihatkan 

kepada seseorang gaya hidup baru. Kedua, mereka juga mempengaruhi 

sikap dan konsep jati diri seseorang karena orang tersebut umumnya ingin 

menyesuaikan diri. Ketiga, mereka menciptakan tekanan untuk 

menyesuaikan diri yang dapat mempengaruhi pilihan produk dan merek 

seseorang. 

b. Keluarga. Kita dapat membedakan antara dua keluarga dalam kehidupan 

pembeli, yang pertama adalah keluarga orientasi,yang merupakan orang tua 

seseorang. Dari orang tualah seseorang mendapatkan pandangan tentang 

agama, politik, ekonomi, dan merasakan ambisi pribadi nilai atau harga diri 

dan cinta. Yang kedua adalah keluarga prokreasi, yaitu pasangan hidup 

anak-anak seseorang keluarga merupakan organisasi pembeli dan 

konsumen yang paling penting dalam suatu masyarakat dan telah diteliti 

secara intensif. 

c. Peran dan Status. Seseorang pada umumnya berpartisipasi dalam 

kelompok. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasikan 

dalam peran dan status. 
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3. Faktor Pribadi 

a. Umur dan tahapan dalam siklus hidup. Konsumsi seseorang juga dibentuk 

oleh tahapan siklus hidup keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah 

mengidentifikasi tahapan-tahapan salam siklus psikologis. Orang-orang 

dewasa biasanya mengalami perubahan atau transformasi tertentu pada saat 

mereka menjalani hidupnya. 

b. Pekerjaan. Para pemasar berusaha mengidentifikasikan kelompok-

kelompok pekerja yang memiliki minat diatas rata-rata terhadap produk 

tertentu. 

c. Keadaan ekonomi. Yang dimaksud dengan keadaan ekonomi seseorang 

adalah terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan dan 

hartanya, kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap mengeluarkan 

lawan menabung. 

d. Gaya hidup. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup di dunia yang 

diekspresikan oleh kegiatan, minat dan pendapatan seseorang. Gaya hidup 

menggambarkan seseorang secara keseluruhan yang berinteraksi dengan 

lingkungan. Gaya hidup juga mencerminkan sesuatu dibbalik kelas social 

seseorang. 

e. Kepribadian dan konsep diri. Yang dimaksud dengan kepribadian adalah 

karakteristik psikologis yang berbeda darisetiap orang yang memandang 

responnya terhadap lingkungan yang relative konsisten. Kepribadian dapat 

merupakan sesuatu yang variable yang sangat berguna dalam menganalisa 

perilaku konsumen. Bila jenis-jenis kepribadian dapat diklasifikasikan dan 

memiliki korelasi yang kuat antara jenis-jenis kepribadian tersebut dengan 

berbagai pilihan produk atau merek. 

4. Faktor-faktor psikologis 

a. Motifasi. Beberapa kebutuhan bersifat biogenic, kebutuhan ini timbul dari 

suatu keadaan fisikologis tertentu, seperti lapar, rasa haus, rasa tidak 
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nyaman. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan lain bersifat psikogenik yaitu 

kebutuhan yang timbul dari keadaan fisikologis tertentu, seperti kebutuhan 

untuk diakui, kebutuhan harga diri atau kebutuhan diterima. 

b. Persepsi. Persepsi didefinisikan sebagai proses dimana sesorang memilih, 

mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan 

sesuatu gambaran yang berarti dari dunia ini. Orang dapat memiliki persepsi 

yang berbeda dari objek yang sama karena adanya tiga proses persepsi yaitu: 

perhatian yang selektif, gangguan yang selektif dan mengingat kembali 

yang selektif. Karena itu pemasar harus bekerja keras agar pesan yang 

disampaikan dapat diterima. 

c. Proses belajar. Peruses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku 

seseorang yang timbul dari pengalaman. 

d. Kepercayaan dan sikap. Kepercayaan adalah siatu gagasan deskriptif 

yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. 

2.3.1.2 Tahapan – Tahapan Pengambilan Keputusan 

Faktor-faktor tersebut diatas sangat menentukan dalam proses pengambilan 

keputusan membeli yang tahapannya adalah sebagai berikut: 

 

1. Pengenalan masalah, yaitu berupa desakan yang membangkitkan tindakan 

untuk cenderung memenuhi dan memuaskan kebutuhannya. Para pemasar 

perlu mengidentifikasi keadaan yang paling memicu kebutuhan tertentu. 

Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, para pemasar 

dapat mengidentifikasi ransangan 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 teransang kebutuhannya akan 

mendorong untuk ,mencari informasi yang lebih banyak. Pencarian 

informasi dapat dibagi kedalam dua level ransangan, yaitu: pertama adalah 
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situasi pencarian informasi yang lebih ringan yang dinamakan penguatan 

perhatian, pada level ini orang hanya sekedar lebih peka terhadap informasi 

produk. Yang kedua adalah situasi orang masuk ke pencarian informasi 

secara aktif. Mencari bahan bacaan, menelpon teman, dan mengunjungi 

toko untuk mempelajari produk tertentu. Yang menjadi perhatian utama 

pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan 

konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan 

pembelian selanjutnya. 

3. Evaluasi alternatif yang berupa penyeleksian. 

4. Keputusan pembelian. 

5. Perilaku setelah pembelian, dimana membeli lagi atau tidak, tergantung dari 

tingkat kepuasan yang didapat dari produk atau jasa tersebut. 

2.3.2 Pengertian Minat Beli 

Durianto (2003:58), mengungkapkan bahwa “Minat beli adalah keinginan 

untuk memiliki produk, minat beli akan timbul apabila seseorang konsumen sudah 

terpengaruh terhadap mutu dan kualitas dari suatu produk, informasi seputar 

produk, contoh: harga, cara membeli dan kelemahan serta keunggulan produk 

dibanding merek lain.” 

Sedangkan menurut Setiadi (2003:216), minat beli (niat beli) dibentuk dari 

sikap konsumen terhadap produk yang terdiri dari kepercayaan konsumen terhadap 

merek dan evaluasi merek, sehingga dari dua tahap tersebut muncullah minat untuk 

membeli”. Semakin rendah tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu produk 

akan menyebabkan semakin menurunnya minat beli konsumen. 

Menurut Kotler dalam buku Marketing Management (2003:568): “Minat 

beli adalah tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum merencanakan untuk 

membeli suatu produk.” 

Dari teori di atas, dapat disimpulkan bahwa minat beli merupakan dorongan 

pada seseorang atau perusahaan untuk melakukan pembelian pada suatu produk 

atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. 
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Berdasarkan jurnal internasional milik Fatima Gillani (2012) “Impact of 

Peer Pressure and Store Atmosphere on Purchase Intention: An Empirical Study on 

the Youngsters in Pakistan” mengatakan bahwa : 

“The most vital aspect of consumer behaviour is their purchase intention, 

which in literature is defined as the situation in which a customer is willing to make 

a transaction with the retailer”. 

Artinya, “Aspek yang paling penting dari perilaku konsumen adalah minat 

pembelian mereka, yang dalam literatur didefinisikan sebagai situasi di mana 

pelanggan bersedia untuk melakukan transaksi dengan pengecer”. 

 

2.3.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli 

Menurut Kotler (2000) faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli 

konsumen adalah: 

1. Harga 

Harga merupakan salah satu keputusan yang penting bagi manajemen. 

Harga yang ditetapkan harus dapat menutup semua ongkos dan dapat menghasilkan 

laba. Prinsipnya dalam penentuan harga ini adalah menitikberatkan pada kemauan 

pembeli untuk harga yang telah ditentukan dengan jumlah yang cukup untuk 

menutup ongkos-ongkos dan menghasilkan laba. Penentuan harga ini dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu: 

a. Faktor Internal Perusahaan. 

- Keputusan harga disesuaikan dengan sasaran misalnya sasaran 

untuk bertahan hidup, memaksimalkan laba jangka pendek, 

memaksimalkan pangsa pasar, atau standar mutu suatu produk. 

- Keputusan harga disesuaikan dengan strategi mix dimana 

manajemen harus mempertimbangkan marketing mix sebagai satu 

keseluruhan, jika produk diposisikan atas faktor-faktor bukan harga 
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maka keputusan mengenai itu, promosi dan distribusi akan 

mempengaruhi harga. 

b. Faktor Eksternal Perusahaan. 

- Pasar dan permintaan konsumen merupakan harga “tertinggi”. 

Konsumen akan membandingkan harga suatu produk atau jasa 

dengan manfaat yang akan diperolehnya. Hubungan antara harga 

dan permintaan terhadap produk atau jasa harus dipahami terlebih 

dahulu dan dianalisa. 

- Harga dan tawaran pesaing perlu diketahui untuk menentukan harga 

serta reaksi mereka setelah keputusan diberlakukan. 

- Kondisi ekonomi seperti inflasi, resesi, keputusan pemerintah dan 

tingkat bunga dapat mempengaruhi efektifitas strategi penetapan 

harga. 

2. Produk (Tingkat Efisiensi) 

Produk menurut Kotler (2000) produk adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dibeli, dikonsumsi, dan dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan, produk mencakup obyek secara 

fisik, jasa orang, tempat, organisasi, dan ide. 

Tjiptono (2000) menjelaskan bahwa efesiensi produk adalah segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, 

digunakan atau dikonsumsi pasar secara praktis, hemat dan efesien sebagai 

pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Pada 

dasarnya produk merupakan satu ikatan jasa yang disediakan untuk 

memuaskan kebutuhan konsumen. Berbagai atribut yang melekat pada 

produk hanya akan menghasilkan value jika atribut tersebut menghasilkan 

manfaat bagi konsumen. Oleh karena itu, maka jasa yang dihasilkan oleh 

suatu produk dimulai sejak saat pelanggan berusaha mencari produk sampai 

saat pelanggan menghentikan pemakaian produk. Atribut produk yang 

efesien adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen 

dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pembelian. 
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3. Pelayanan 

Kualitas layanan (service quality) sangat bergantung pada tiga hal, 

yaitu: sistem, teknologi, dan manusia. Faktor manusia memegang kontribusi 

terbesar sehingga kualitas layanan lebih sulit ditiru dibandingkan dengan 

kualitas produk dan harga. Salah satu konsep kualitas layanan yang popular 

adalah ServQual. Berdasarkan konsep ini, kualitas layanan diyakini 

memiliki lima dimensi, yaitu reliability, responsiveness, assurance, 

empathy dan tangible. 

a. Dimensi reliability adalah dimensi yang mengukur 

kehandalan perusahaan dalam memberikan pelayanan 

kepada pelanggan. Dibandingkan dengan empat dimensi 

kualitas layanan yang lain, dimensi ini dianggap paling 

penting dari berbagai industri jasa. Dimensi ini memiliki dua 

aspek, yaitu kemampuan perusahaan memberikan pelayanan 

sesuai yang dijanjikan dan seberapa jauh perusahaan mampu 

memberikan pelayanan yang akurat. 

b. Dimensi responsiveness adalah harapan pelanggan terhadap 

kecepatan pelayanan yang tidak dapat dipastikan akan 

berubah sesuai kecenderungannya dari waktu ke waktu. 

Harga pada suatu waktu berbeda antara satu pelanggan dan 

pelanggan yang lain. 

c. Dimensi assurance adalah dimensi kualitas layanan yang 

berhubungan dengan kemampuan perusahaan dan perilaku 

karyawan dalam menanamkan rasa percaya dan keyakinan 

kepada pelanggan. Berdasarkan riset, terdapat empat aspek 

dimensi ini, yaitu keramahan, kompetensi, kredibilitas dan 

keamanan (Sitinjak dkk, 2004). 

d. Dimensi empathy dapat dijelaskan dengan gambaran bahwa 

pelanggan dari kelompok menengah atas mempunyai 

harapan yang tinggi agar perusahaan penyedia jasa mengenal 

mereka secara pribadi. Perusahaan harus tahu nama mereka, 
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kebutuhan mereka secara spesifik, dan bila perlu mengetahui 

apa yang menjadi hobi dan karakter orang lainnya. 

e. Dengan mempertimbangkan bahwa service tidak bisa dilhat, 

dicium dan diraba, maka aspek tangible menjadi penting 

sebagai ukuran pelayanan. Dimensi ini umumnya lebih 

penting bagi karyawan baru. 

Layanan yang diberikan oleh produsen merupakan salah satu faktor 

penting yang dapat mempengaruhi dalam keputusan pembelian konsumen. 

Layanan yang diberikan bisa berupa sikap, kedisiplinan, profesionalisme, 

dan juga ketersediaan produk. Namun disini layanan yang diberikan juga 

dapat berupa pemberian bonus jika melewati tingkatan tertentu dalam 

pembelian. 

4. Kelompok Acuan 

Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang 

memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap 

sikap atau perilaku seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung 

terhadap seseorang dinamakan kelompok keanggotaan (Kotler, 2000). 

Kelompok acuan (Engel, 1995) adalah orang yang mempengaruhi secara 

bermakna perilaku individu dan memberikan standar norma serta nilai yang 

dapat menjadi perspektif penentu bagaimana seorang berfikir atau 

berperilaku. 
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2.3.2.2 Tahapan Minat Beli Konsumen 

Tabel 2.3 

AIDA MODEL 

 

 

COGNITIVE STATE 

 

 

 

 

ATTENTION 

 

 

Affective State 

 

 

 

Interest 

 

Desire 

 

 

Behaviour State 

 

 

 

 

Action 

 

Sumber: Philip Kotler (2003) “Marketing Management”, p568 
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Konsep/model AIDA pada gambar diatas merupakan rangkaian atau tahap 

pelanggan bisnis dalam menentukan minat beli atau menentukan dorongan 

konsumen dalam melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. 

Dimana tahap-tahap model AIDA, antara lain: 

1. Attention 

Tahap ini merupakan tahap awal dalam menilai suatu produk atau jasanya 

yang dibutuhkan calon pelangan, dimana dalam tahap ini calon pelanggan nilai 

mempelajari produk/jasa yang ditawarkan. 

2. Interest 

Minat calon pelanggan timbul setelah mendapatkan informasi mengamati 

produk/jasa. 

3. Desire 

Calon pelanggan memikirkan serta berdiskusi yang menyebabkan 

keinginan dan hasrat untuk membeli produk/jasa yang ditawarkan. Dalam tahapan 

ini calon pelanggan harus maju serta tingkat dari sekedar tertarik akan produk. 

Tahap ini ditandai dengan hasrat yang kuat dari calon pelangganuntuk membeli dan 

mencoba produk. 

4. Action 

Melakukan pengambilan keputusan yang pasif atas penawaran. Pada tahap 

ini calon pelanggan yang telah dikunjungi perusahaan akan mempunyai tingkat 

kemantapan akan membeli atau menggunakan suatu produk yang ditawarkan. 

2.3.2.3 Indikator Minat Beli 

Adapun indikator dari minat beli menurut Ferdinand (2013), yaitu: 

1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang dalam membeli 

produk. 
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2. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang mereferensikan produk 

kepada orang lain. 

3. Minat preferensial, yaitu menunjukkan perilaku seseorang yang memiliki 

preferensi utama pada produk tersebut. preferensi ini dapat terjadi jika 

terjadi sesuatu dengan produk preferensinya. 

4. Minat eksploratif, yaitu menunjukkan perilaku seseorang yang selalu 

mencari informasi mengenai produk yang diminati dan mencari informasi 

lain yang mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

Tabel 2.4 

Indikator Minat Beli 

Ferdinand 

(2013) 

Indikator di dalam 

penelitian ini 

1. Minat transaksional 

2. Minat refrensial 

3. Minat preferensial 

4. Minat eksploratif 

1. Minat transaksional 

2. Minat refrensial 

3. Minat preferensial 

4. Minat eksploratif 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Paramitha 

(2011) 

Analisis Faktor 

Pengaruh Promosi 

Berbasis Sosial 

Media terhadap 

Keputusan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh promosi melalui sosial media 

terhadap keputusan pembelian pelanggan 

dan untuk mengetahui jenis sosial media 

mana yang berpengaruh dominan dalam 
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Pembelian 

Pelanggan dalam 

Bidang Kuliner 

keputusan pembelian. Penelitian ini 

menggunakan pengaruh variabel promosi 

yang terdiri dari periklanan, promosi 

penjualan, hubungan masyarakat, dan 

pemasaran langsung dan keputusan 

pembelian diamati berdasarkan bentuk 

proses pengambilan keputusan. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah faktor analisis. Berbagai data 

analisis promosi berbasis sosial media dan 

keputusan pembelian diperoleh dengan 

melalui kuesoiner kepada 100 pengunjung 

dengan menggunakan skala likert dan 

diolah untuk memperoleh data mengenai 

keputusan pembelian pelanggan. Setelah 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas maka 

data yang telah valid dan reliabel digunakan 

dalam analisis faktor. Hasil penelitian 

menurut responden adalah setuju dengan 

penggunaan sosial media untuk kegiatan 

promosi dengan angka 3,56 dan keputusan 

pembelian dengan hasil responden 4,06 

menunjukkan kesetujuan. Dari keseluruhan 

reponden memberikan tanggapan rata-rata 

setuju terhadap pengaruh sosial media 

untuk melakukan keputusan pembelian. 

2. Andreani, 

Grace 

(2013) 

Pengaruh Promosi 

melalui Media 

Sosial terhadap 

Penelitian ini menguji tentang pengaruh 

promosi melalui media sosial terhadap 

minat beli Samsung berbasis android. Hasil 

yang didapat adalah variabel promosi 
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Minat Beli 

Samsung berbasis 

Android pada 

Mahasiswa 

Universitas 

Sumatera Utara 

melalui meda sosial, yang terdiri dari 

promosi melalui facebook, YouTube, dan 

twitter berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat pembelian handphone 

Samsung berbasis android berdasarkan uji 

F. Bahwa disini variabel promosi melalui 

media sosial dapat dijadikan variabel 

Independen karena berperan besar dalam 

kaitanya dengan minat beli konsumen untuk 

di uji kembali. 

3. Acmad 

Ardi 

Irawan 

(2010) 

Pengaruh Store 

Atmosphere 

(suasana toko) 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

1. Diketahui bahwa variabel exterior (X1), 

general interior (X2), store layout (X3), dan 

interior display (X4) berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan pembelian 

(Y). 

2. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui 

bahwa variabel exterior (X1), general 

interior 

(X2), store layout (X3), dan interior display 

(X4) berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian (Y). 

3. Diketahui bahwa variabel General 

Interior (X2) berpengaruh dominan 

terhadap keputusan pembelian di Giant 
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hypermarket, Mall Olypmpic Garden Kota 

Malang. 

4. Hidayati 

(2010) 

Hubungan Daya 

Tarik Kreative 

Iklan dan Store 

Atmosphere 

Terhadap Minat 

Beli Produk Kedai 

Digital 

Hubungan daya tarik kreatif iklan dan store 

Atmosphere terhadap minat beli produk 

kedai digital sangat signifikan apabila 

dilaksanakan secara bersamaan namun 

secara parsial antara store atmosphere 

terhadap minat beli produk kedai digital 

diketahui tidak signifikan. 

 

Tabel 2.6 

Jurnal Internasional 

No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Fatima 

Gillani 

(2011) 

Impact of Peer Pressure 

and Store Atmosphere on 

Purchase Intention: An 

Empirical Study on the 

Youngsters in Pakistan 

The study has targeted the young 

chunk of consumers in Pakistan 

as they make up a major and 

substantial part of the customer 

base for different organizations. 

The research has investigated the 

impact of two factors i.e. peer 

pressure and store atmosphere 

on the purchase intentions of 

these youngsters and concluded 

that there is a significant and 

positive relationship between the 

two factors and purchase 

intention. This empirical study is 
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a contribution to theory and 

practice with an increased and 

detailed understanding on young 

Pakistani consumer behaviour 

and the underlying causes which 

are strong determinants of their 

purchase intentions. 

2. Sisira Neti 

(2011) 

Social Media And Its Role 

In Marketing 

The explosion of social media 

phenomenon is as mind boggling 

as that and the pace at which it is 

growing is maddening. Global 

companies have recognized 

social media marketing as a 

potential marketing platform, 

utilized them with innovations to 

power their advertising 

campaign with social media 

marketing. This paper discusses 

about the concepts of social 

media and social media 

marketing and other aspects like 

the growth and benefits, role and 

relevance of social media in 

marketing, social media 

marketing strategies. It also 

presents an overview on social 

media marketing in India. 
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3. Nick Hajli 

(2013) 

A Study of The Impact of 

Social Media on 

Consumers 

Social media have provided new 

opportunities to consumers to 

engage in social interaction on 

the internet. Consumers use 

social media, such as online 

communities, to generate content 

and to network with other users. 

The study of social media can 

also identify the advantages to be 

gained by business. A 

multidisciplinary model, building 

on the technology acceptance 

model and relevant literature on 

trust and social media, has been 

devised. The model has been 

validated by SEM-PLS, 

demonstrating the role of social 

media in the development of e-

commerce into social commerce. 

The data emerging from a survey 

show how social media facilitate 

the social interaction of 

consumers, leading to increased 

trust and intention to buy. The 

results also show that trust has a 

significant direct effect on 

intention to buy. The perceived 

usefulness (PU) of a site is also 

identified as a contributory 

factor. At the end of the paper, 

the author discusses the results, 
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along with implications, 

limitations and recommended 

future research directions. 

4. Rahmat 

Madjid 

(2014) 

The Influence Store 

Atmosphere Towards 

Customer Emotions and 

Purchase Decisions 

Research results showed the high 

store atmosphere has a 

significant effect towards 

customer emotions and purchase 

decisions; there for customer 

emotions has significant effect on 

purchase decisions. Finally, 

customer emotions act as a 

partial mediating the 

relationship between the store 

atmospheres on purchase 

decisions. The practical 

implications of these studies 

provide knowledge and 

information for supermarket 

Mega Matahari Kendari in an 

attempt to improve customer 

emotions and purchase decisions 

through the application of the 

concept of customer behavior. 

Research limitation, findings are 

limited to the cross-sectional 

design of the study and the 

supermarket. Originality of 

research can prove the test 

configuration model of 

integrated relationship between 
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the store atmosphere to 

increased customer emotions and 

purchase decisions. The role of 

mediation of customer emotions 

proved significant influence on 

increasing purchase decisions. 

5. Shahriar 

Ansari 

(2011) 

The Affect Of Sales 

Promotion On Consumer 

Interest To Purchase In 

IKCO Automotive 

Company 

Sales promotions are highly 

affective in exposing consumers 

to products for the first time and 

can serve as key promotional 

components in the early stages of 

new product presentation. The 

purpose of this paper is to study 

of the affect of sales promotion 

on consumer interest to purchase 

products of IKCO automotive 

company as well as Performance 

of sales promotion in introducing 

of new product to consumer is 

studied. 

 

2.4 Pengaruh Antar Variabel 

2.4.1 Hubungan Promosi Melalui Media Sosial (X1) dengan Minat Beli (Y) 

Hubungan antara promosi melalui media sosial dengan minat beli adalah 

bahwa promosi melalui media sosial berdasarkan promosi melalui facebook, dan 

promosi melalui twitter diharapkan konsumen akan mengetahui produk yang 

ditawarkan. Selanjutnya konsumen akan memperhatikan, memahami, dan 

merespon sehingga menimbulkan minat untuk melakukan pembelian. Minat 

konsumen merupakan akibat penilaian konsumen yang melibatkan emosi atau 
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perasaan tertentu dalam diri konsumen terhadap promosi yang ditawarkan (Belch, 

2009). 

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan uraian di atas maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara promosi melalui media sosial (X1) 

dengan minat beli (Y). 

 

2.4.2 Hubungan Store Atmosphere (X2) dengan Minat Beli (Y) 

 

 Elelmen-elemen dari kreatifitas penataan store atmosphere seringkali 

mempengaruhi proses pemilihan toko dan niat beli konsumen. Kreatifitas 

penciptaan store atmosphere yang baik melalui variabel-variabel store atmosphere 

yang meliputi store exterior, general interior, store layout, dan interior display, 

tidak hanya memberikan nilai tambah bagi produk yang dijual tetapi juga 

menciptakan suasana lingkungan pembelian yang menyenangkan bagi konsumen 

sehingga konsumen tersebut memilih toko yang disukai dan melakukan pembelian 

Berman dan Evans (2001). 

Rusdian (1999), menyatakan bahwa store atmosphere adalah suatu strategi 

dengan melibatkan berbagai atribut toko untuk menarik keputusan pembelian 

konsumen. Pendapat ini didukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa store 

atmosphere dapat mempengaruhi keadaan emosinal positif pembeli dan keadaan 

tersebutlah yang dapat menyebabkan pembelian terjadi. Keadaan emosional yang 

positif akan membuat dua perasaan yang dominan yaitu perasaan senang dan 

membangkitkan keinginan Sutisna dan Pawitra (2001). Schlosser (1998) 

mengatakan bahwa seorang konsumen sering menilai sebuah toko pada kesan 

pertamanya dilihat dari atmosfere toko tersebut, baik itu berupa tata letak, 

pencahayaan, musik, warna toko, dan tata ruangnya. Dan hal ini sering juga menjadi 

alasan mengapa seorang konsumen memiliki minat atau tidak untuk berbelanja di 

toko tersebut. 
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Greenberg, et al (1988) dan Rich & Portis (1964) juga menambahkan 

bahwa sebuah toko yang memiliki atmosfer, seperti toko yang memiliki 

“kepribadian” dan hal ini yang dapat menjadikan atmosfer tersebut sebagai alat 

komunikasi sebuah toko kepada konsumen. Sebuah toko yang memiliki 

“kepribadian” yang baik (dalam hal ini atmosfer) akan memiliki tingkat 

kemungkinan dipilih oleh konsumen lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak 

baik. Hal ini sesuai dengan teori perilaku konsumen yang menjelaskan tentang 

keterkaitan antara aspek afektif dan perilaku dalam manusia (Kotler 2005). Dalam 

teori tersebut dikatakan bahwa perilaku muncul akibat dari afektif (perasaan) yang 

dimiliki oleh konsumen. Mengacu pada teori tersebut maka jika konsumen 

memiliki afektif yang baik terhadap produk atau jasa, terdapat kemungkinan 

konsumen melakukan pembelian atas produk tersebut. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan antara dengan store atmosphere dan minat beli, karena store atmosphere 

dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Untuk itu, dipahami bahwa antara 

konsep store atmosphere dan minat beli konsumen saling berkorelasi karena 

diantara setiap variabel ini saling mempengaruhi hingga mampu membentuk 

sebuah keputusan pembelian oleh konsumen. 

 

Dari penjelasan tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

 

H2 : Terdapat hubungan yang signifikan antara store atmosphere (X2) dengan minat 

beli (Y). 

 

2.4.3 Hubungan Promosi Melalui Media Sosial (X1) dan Store Atmosphere 

(X2) dengan Minat Beli (Y) 

 

Dharmamesta dan Irawan (2010 : 349) promosi adalah arus informasi 

atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi 

kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Tujuan utama 
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promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta 

mengingatkan pelanggan sasaran tentang pemasaran dan bauran pemasaran. 

Dengan memperhatikan hal diatas maka dibutuhkan persiapan ataupun sarana 

promosi agar apa yang diinginkan perusahaan dapat memenuhi sasaran dan efisien. 

Store atmosphere merupakan unsur senjata lain yang dimiliki toko. Setiap 

toko mempunyai tata letak fisik yang memudahkan atau menyulitkan pembeli untuk 

berputar-putar didalamnya. Setiap toko mempunyai penampilan. Toko harus 

membentuk suasana terencana yang sesuai dengan pasar sasarannya dan yang dapat 

menarik konsumen untuk membeli. Penampilan toko memposisikan toko dalam 

benak konsumen (Mowen dan Minor, 2002). 

 

Penelitian Kartika Esthiningtyas Restu H. (2010) Hubungan Daya Tarik 

Kreatif Iklan Dan Store Atmosphere Terhadap Minat Beli Produk Kedai Digital, 

menunjukan adanya hubungan antara daya tarik kreatif iklan dan store atmosphere 

terhadap minat beli produk Kedai Digital diperoleh dengan menggunakan uji 

Kendall. Dari hasil program SPSS diperoleh nilai signifikansi dari variable dan 

dengan Y sebesar 0,000 dengan koefisien korelasi sebesar 0,841. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa secara signifikan ada hubungan antara daya tarik iklan dan 

store atmosphere dengan minat beli produk Kedai Digital. Hubungan antara daya 

tarik iklan dan store atmosphere dengan minat beli produk Kedai Digital adalah 

hubungan yang kuat karena nilai koefisien korelasi > 0,5. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa daya tarik kreatif iklan dan store atmosphere memiliki 

hubungan yang kuat terhadap minat beli produk Kedai Digital pada penelitian 

terhadap customer Kedai Digital. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini yaitu ada hubungan positif antara daya tarik kreatif iklan dan store 

atmosphere dengan minat beli produk Kedai Digital dapat diterima. 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 
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H3 : Terdapat hubungan yang signifikan antara promosi melalui media sosial (X1) 

dan store atmosphere (X2) dengan minat beli (Y). 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka konseptual atau kerangka pemikiran adalah suatu model yang 

menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang 

telah diketahui dalam suatu masalah tertentu (Kuncoro, 2009:45). Faktor yang 

diteliti dalam penelitian ini terdiri atas tiga variabel penelitian yang 

menggambarkan ruang lingkup dan pola hubungan serta sasaran yang akan dicapai 

dari penelitian ini, yaitu promosi melalui media sosial, store atmosphere dan minat 

beli. 

 Dalam penetapan strategi pemasaran yang tepat untuk menghadapi 

persaingan yang semakin ketat, promosi melalui media sosial dan store atmosphere 

dapat dijadikan sebagai instrumen. Promosi melalui media sosial merupakan 

variabel yang berada di Siete Cafe diduga dapat meningkatkan minat beli karena 

perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui sharing 

dengan konsumen secara langsung dengan memanfaatkan media sosial. Store 

Atmosphere yang berada di Siete Cafe merupakan variabel yang memiliki unsur-

unsur suasana toko seperti exterior, general interior, store layout, dan interior 

display. Atmosphere yang dibentuk Siete Cafe merupakan variabel yang berada di 

luar individu yang dapat berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Store 

atmosphere dapat mempengaruhi suasana hati seseorang dan mampu 

menambahkan nilai produk yang dapat menarik minat beli konsumen pada 

perusahaan tertentu. 
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Gambar 2.4 

Model Kerangka Pemikiran 
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