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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1 Manajemen Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Salah satu dari cabang ilmu ekonomi adalah bidang ilmu pemasaran, 

dimana seiring dengan perubahan waktu ilmu pemasaran terus mengalami 

perkembangan. Para ahli dan praktisi pemasaran mengemukakan pendapat yang 

berbeda mengenai pengertian pemasaran, namun pada dasarnya pengertian 

pemasaran mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu bagaimana barang dan 

jasa dalam waktu yang tepat dengan pengeluaran biaya yang se-efisien mungkin 

dapat diproduksi dan nantinya dapat diminati konsumen. 

Pemasaran menurut Kotler dan Keller yang diterjemahkan oleh Sabran 

(2012) definisi pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan di mana individu 

dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa 

yang bernilai dengan orang lain. Sedangkan menurut pendapat Buchory dan 

Saladin (2010:2) pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial 

menyangkut individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran (nilai) produk 

dengan yang lain”. 
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Berdasarkan definisi tersebut bahwa pemasaran merupakan suatu proses 

individu dan kelompok memperoleh kebutuhan dan keinginan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan suatu produk atau jasa yang 

bernilai dengan orang lain. 

     

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran  

Manajemen merupakan suatu usaha dalam pengelolaan fungsi-fungsi 

organisasi atau perusahaan. Menurut Hasibuan (2011) dalam bukunya Dasar, 

Pengertian, dan Masalah, mengatakan bahwa : 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu”. 

 

Sedangkan menurut Glover (2011) yang diartikan oleh Alma dalam 

bukunya Manajemen Pemasaran Jasa, mengatakan : 

“Manajemen sebagai suatu kepandaian manusia menganalisa, 

merencanakan, memotivasi, menilai dan mengawasi penggunaan secara 

efektif sumber-sumber manusia dan bahan yang digunakan untuk 

mencapai tujuan tertentu”. 

 

Definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen mempunyai tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, tujuan itu merupakan sasaran yang 

hendak dicapai melalui kegiatan yang telah diatur manajemen untuk pencapaian 

tujuan organisasi. 
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Manajemen pemasaran adalah suatu proses yang berkaitan dengan analisa, 

perencanaan dan kontrol yang mencakup ide-ide, barang-barang, dan jasa-jasa. 

Menurut Kotler dan Keller yang diterjemahkan oleh Sabran (2012:5) adalah 

sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Sedangkan menurut Kotler dan 

Armstrong (2012:29) yang menyatakan bahwa Manajemen pemasaran adalah 

serangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan suatu nilai 

bagi para pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka agar 

tercipta suatu nilai dari para pelanggan tersebut. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran 

merupakan proses awal perencanaan sampai dengan evaluasi hasil dari kegiatan 

atau implementas dari perencanaan, dengan tujuan agar sasaran yang telah 

disepakati dapat dicapai melalui perencanaan yang efektif dan terkendali. 

 

2.2 Bauran Pemasaran 

2.2.1 Pengertian Bauran Pemasaran  

Seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai 

tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya disebut bauran pemasaran atau 

marketing mix. Elemen-elemen pemasaran terdiri dari semua variabel yang dapat 

dikontrol perusahaan dalam komunikasinya dan akan dipakai untuk memuaskan 

konsumen sasaran. Pengertian dari bauran pemasaran yang dikemukakan oleh 

Kotler dan Amstrong (2012:62) yang dialihbahasakan oleh Sabran yaitu bauran 



21 

pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan 

perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. 

Sedangkan definisi bauran pemsaran yang diungkapkan oleh Kotler dan Keller 

(2012) Bauran pemasaran adalah sebagai perangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya.” 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah 

alat-alat pemasaran yang terdiri dari sekelompok elemen-elemen (product, price, 

place and promotion) yang dikendalikan dan saling berkaitan satu sama lain yang 

merupakan inti sistem pemasaran. 

Menurut Kotler dan Keller (2012:18) perangkat atau elemen dari bauran 

pemasaran 4P. Berikut ini adalah penjelasan tentang elemen-elemen bauran 

pemasaran: 

1. Produk (Product) 

Produk adalah kombinasi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan 

kepada pasar sasaran yang mencakup keragaman produk, kualitas produk, 

design, ciri, fitur, warna, merek, kemasan, ukuran, garansi dan imbalan. 

2. Harga (Price) 

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk 

memperoleh produk. Harga yang diberikan dimaksudkan untuk 

menyesuaikan harga dengan situasi persaingan yang ada dan membawa 

produk tersebut agar sejalan dengan persepsi pembeli tentang nilai suatu 

produk.harga yang diberikan perusahaan berupa harga eceran, diskon, 

potongan harga khusus, syarat kredit dan harga lainnya. 
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3. Tempat (Place) 

Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagai 

pelanggan sasaran. Tempat ini meliputi saluran pemasaran, cakupan pasar, 

pengelompokkan, lokasi ,persediaan dan transportasi. 

4. Promosi (promotion) 

Promosi adalah aktivitas menyampaikan manfaat produk dan membujuk 

pelanggan membelinya. Promosi meliputi promosi penjualan, periklanan, 

tenaga penjualan, publik relation dan pemasaran langsung. 

 

2.2.2 Elemen-elemen Bauran Pemasaran  

Elemen-elemen bauran pemasaran untuk produk jasa perlu ditambah 

dengan people, physical evidence dan process. Menurut Zeithaml dan Bitner 

(2013) yaitu sebagai berikut: 

1. Orang (people) 

Orang adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa 

sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. 

2. Bukti fisik (physical evidence) 

Bukti fisik ini merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi 

keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang 

ditawarkan, unsur-unsur yang termasuk dalam bukti fisik antara lain: 

lingkungan fisik, dalam hal ini bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, 

warna, barang-barang lainnya yang disatukan dengan service yang diberikan. 
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3. Proses (process) 

Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme dan aliran aktivitas yang 

digunakan untuk menyampaikan atau menyajikan jasa. 

 

2.3 Keragaman Produk 

2.3.1 Pengertian Produk 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan (Kotler, 2012). Menurut Kotler, setiap produk secara 

hirarkis berhubungan dengan produk tertentu lainnya. Hirarki produk dimulai dari 

kebutuhan dasar sampai dengan tipe produk yang akan memuaskan kebutuhan 

tersebut. Berikut ini identifikasi tujuh hirarki produk: 

1. Kelompok kebutuhan.  

Kelompok kebutuhan merupakan kebutuhan inti yang nantinya akan 

membentuk kelompok produk.  

2. Kelompok produk. 

Kelompok produk merupakan seluruh kelas produk yang dapat memuaskan 

suatu kebutuhan inti dengan tingkat efektivitas yang kurang lebih memadai.  

3. Kelas produk  

Kelas produk merupakan sekumpulan produk di dalam kelompok yang 

dianggap memiliki hubungan fungsional tertentu.  
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4. Lini produk  

Lini produk merupakan sekumpulan produk di dalam kelas produk yang 

berhubungan erat, karena fungsinya yang sama atau karena dijual pada 

kelompok konsumen yang ada atau karena dipasarkan melalui saluran 

distribusi yang sama, atau karena harganya berada dalam skala yang sama. 

5. Tipe Produk 

Tipe produk adalah barang atau hal yang berada dalam lini produk dan 

memiliki bentuk tertentu dari sekian banyak kemungkinan bentuk.  

6. Merek  

Merek adalah nama yang dapat dihubungkan dengan satu atau lebih barang 

atau hal yang melihat dalam lini produk dan digunakan untuk mengenal 

sumber atau ciri barang/hal tersebut.  

7. Jenis produk  

Jenis produk adalah sesuatu yang khusus di dalam suatu merek atau lini 

produk yang dapat dibedakan dengan ukuran, harga, penampilan, atau atribut 

yang lain.  

Kotler (20012:55) mendefinisikan variasi produk sebagai unit tersendiri 

dalam suatu merek atau lini produk yang dapat dibedakan berdasarkan ukuran, 

harga, penampilan atau suatu ciri lain.  
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2.3.2 Klasifikasi Produk 

 Produk   dapat   diklasifikasikan   berdasarkan   beberapa   kriteria, adapun  

klisifikasi  produk  berdasarkan  konsumen  dan  manfaatnya  adalah: (Kotler, 

2012)  

1. Barang Konsumsi  

1) Convenience  Goods,  yaitu  barang  yang  dibeli  konsumen  dalam 

frekuensi  tinggi,  dibutuhkan  dalam  waktu  yang  segera  dan  hanya 

memerlukan  usaha  yang  minimum  dalam  membandingkan  dan 

pembeliannya. Contoh: sabun mandi.  

2) Shopping   Goods,   barang   yang   dalam   proses   pemilihan   dan 

pembeliannya dibandingkan dengan karakteristiknya untuk melihat 

kecocokannya   baik   dalam   hal   mutu,   harga,   maupun   model. 

Contoh: sepatu, baju.3)  

3) Specialty  Goods, barang  yang  memilki  karateristik  yang  unik  atau 

identifikasi    merk    yang    sedemikian    rupa    sehingga    untuk 

mendapatkannya  pembeli  bersedia  untuk  membeli  dengan  harga 

mahal. Contoh : sepeda motor, mobil. 

4) Unsought  Goods,  barang  yang  diketahui  pembeli  ataupun  kalau 

sudah  diketahui  pada  umunya  mereka  belum  terpikirkan  untuk 

membelinya. Contoh : ensiklopedia, asuransi.    

2. Klasifikasi  Barang Industri  

Produk  ini  diklasifikasikan  atas  dasar  bagaimana  mereka  memasuki  

proses produksi dan dari segi biaya relatif yaitu:   
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1) Bahan baku dan suku cadang barang yang seluruhnya masuk dalam 

barang jadi. 

2) Barang  modal   yaitu  barang   yang  memberi   kemudahan  dalam 

mengelola dan mengembangkan produk jadi. 

3) Perlengkapan dan jasa yaitu barang yang tidak tahan lama dan jasa 

memberikan  kemudahan  dalam  mengembangkan  dan  mengelola 

keseluruhan produk jadi. 

 

2.3.3 Pengertian Keragaman Produk 

Keragaman produk adalah kelengkapan produk yang menyangkut 

kedalaman, luas dan kualitas produk yang ditawarkan juga ketersediaan produk 

tersebut setiap saat di toko (Engels et al, 2010). Keragaman produk adalah 

macam-macam produk dalam artian kelengkapan produk mulai dari merk, ukuran, 

dan kualitas serta ketersediaan produk tersebut setiap saat pada suatu toko. 

 

2.3.4 Lebar dan Panjang Keragaman Produk 

Menurut Kotler dan Keller (2012), keragaman produk merupakan 

kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada 

pembeli. Untuk dimensi keragaman produk tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Lebar  yaitu mengacu  pada  berapa  banyak  lini  produk  yang  berbeda  

dilimiki perusahaan itu. Contoh:  P&G memiliki banyak lini perupa produk 

perawatan rambut, produk perawatan kesehatan, produk  kebersihan  pribadi,  

minuman ringan, makanan.  
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2. Kedalaman yaitu  mengacu  pada  jumlah  seluruh  jenis dalam  bauran  

tersebut.  

3. Keluasan  yaitu  mengacu  pada  berapa  banyak  jenis  yng  ditawarkan  

masing-masing  produk  dalam  lini  tersebut.  

Contoh:  Produk  pasta  gigi  P&G  yang bermerek Crest memiliki tiga ukuran 

dan dua formula yaitu regular dan mint. 

4. Konsistensi  bauran  produk  yaitu  mengacu  pada  seberapa  erat  hubungan 

berbagai  lini  produk  dalam  penggunaan  akhir,  ketentuan  produksi,  

saluran distribusi,  atau  hal  lainnya.  Contoh:  berbagai  lini  produk  P&G  

memang konsisten  dalam  hal  barang  konsumsi  yang  melalui  saluran  

distribusi  yang sama. 

 

2.4 Store atmosphere 

2.4.1 Pengertian Store atmosphere  

Kotler dalam Foster (2008:61) mendefinisikan store atmosphere ialah 

setiap toko mempunyai tata letak fisik yang memudahkan atau menyulitkan 

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

mau 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. 
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Atmosphere (suasana toko) adalah suasana toko merupakan kombinasi dari 

karakteristik fisik toko seperti arsitektur, tata letak, pencahayaan, pemajangan, 

warna, temperatur, musik, aroma yang secara menyeluruh akan menciptakan citra 

dalam benak konsumen. (Utami, 2010:238) 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa store atmosphere adalah 

kondisi fisik yang dapat mempengaruhi emosi dan keputusan pembelian 

pelanggan, kondisi fisik tersebut dapat berupa pencayaan, tata letak, bebauan, luas 

lorong dll. 

 

2.4.2 Elemen-elemen Store atmosphere 

Menurut Berman dan Evan (2007) Store atmosphere memiliki elemen-

elemen   yang   semuanya   berpengaruh   terhadap   suasana toko   yang   ingin 

diciptakan. Elemen-elemen store atmosphere dibagi ke dalam 4 (empat) elemen, 

yaitu : 

1. Exterior (bagian luar toko)  

Karakteristik eksterior mempunyai pengaruh yang kuat pada citra toko 

tersebut, sehingga harus direncanakan dengan sebaik mungkin. Kombinasi 

dari eksterior ini dapat membuat bagian luar toko menjadi terlihat unik, 

menarik, menonjol, dan mengundang orang untuk masuk dalam toko, adapun 

elemen-elemennya adalah:  

a. Storefont (bagian muka toko)  

b. Marque (simbol)  

c. Extrance (pintu)  
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d. Display window (tampilan jendela)  

e. Height and size building (tinggi dan ukuran gedung)  

f. Uniqueness (keunikan)  

g. Surrounding area (lingkungan sekitar)  

h. Parking (tempat parkir)  

2. General Interior (bagian dalam toko)  

Yang paling utama yang dapat membuat penjualan setelah pembeli berada di 

dalam toko adalah display. Desain interior di dalam toko haruslah dirancang 

untuk memaksimalkan visual merchandising. Display yang baik adalah 

display yang dapat menarik perhatian pengunjung dan membantu mereka agar 

mudah mengamati, memeriksa, memilih barang. 

Ada banyak hal yang mempengaruhi persepsi konsumen pada toko tersebut. 

Menurut Berman dan Evans (2004). Elemen-elemen dalam interior meliputi :  

a. Flooring (lantai)  

b. Color and lightening (warna dan pencahayaan)  

c. Scent and sound (aroma dan musik)  

d. Fixture (penempatan)  

e. Wall texture (teksture tembok)  

f. Temperature (suhu udara)  

g. Width of aisless (lebar gang)  

h. Dead area (ruang mati)  

i. Personel (pramusaji)  

j. Service level (tingkat pelayanan)  
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k. Price (harga)  

l. Cash refister (kasir)  

m. Techonology modernization (teknologi)  

n. Cleaness (kebersihan)  

3. Store Layout (tata letak toko)  

Pengelola harus mempunyai rencana dalam penentuan lokasi dan fasilitas 

toko. Pengelola toko juga harus memanfaatkan ruangan toko yang seefektif 

mungkin.  

a. Allocation of floor space for selling, personal, and customer  

1) Selling space (ruang penjualan)  

2) Personel space (ruang pegawai)  

3) Customer space (ruang pelanggan)  

b. Traffic flow  

1) Grid layout (pola lurus)  

2) Loop/ racetrack layout (pola memutar)  

3) Spine layout (pola berlawanan arah)  

4) Free-flow layout (pola bebas)  

4. Interior Point Of Purchase (POP) Display  

Mempunyai dua tujuan utama dalam penataannya yaitu memberikan 

informasi kepada konsumen dan menambah store atmosphere. Hal ini dapat 

meningkatkan penjualan dan laba toko. Interior POP Display terdiri dari:  

a. Theme setting display (dekorasi sesuai tema)  

b. Wall decoration (dekorasi ruangan)  
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2.4.3 Tujuan dan Pengaruh Store atmosphere 

Jika perusahaan hendak menata atau menata ulang sebuah tempat usaha, 

pihak manajemen harus memperhatiakan tiga tujuan. Menurut Levy dan Weitz 

(2009:45), tujuan dilaksanakannya store atmosphere adalah : 

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

dari keseluruhan. 

2. Membantu konsumen dalam menentukan keputusan pembelian. 

3. Ketika membuat suatu keputusan mengenai desain, para manajer harus 

mengingat mengenai biaya yang diperlukan dengan desain tertentu yang 

sebaiknya sesuai dengan dana yang dianggarkan. 

Dalam konteks store atmosphere, penataan suasana (atmosphere) mempunyai 

pengaruh yang besar bagi konsumen, diantaranya yaitu : 

1. Membantu mengarahkan perhatian konsumen. 

2. Memperhatikan siapa konsumen sasarannya dan positioning yang 

dilakukannya. 

3. Mampu menggerakkan emosi konsumen, seperti perasaan senang atau suka, 

yang mana perasaan seperti itu mampu mempengaruhi jumlah uang dan 

waktu yang dihabiskan konsumen selama melakukan proses pembelian.  

 

2.5 Ritel 

2.5.1 Pengertian Ritel 

 Menurut Utami (2010:5) kata ritel berasal dari bahasa Perancis, ritellier 

yang berarti memotong atau memecahkan terkait dengan aktivitas yang 



32 

dijalankan, maka ritel menunjukan upaya untuk memecah barang atau produk 

yang dihasilkan dan didistribusikan oleh manufaktur atau perusahaan dalam 

jumlah besar dan massal untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen akhir dalam 

jumlah kecil sesuai kebutuhan 

Ritel Usaha ritel atau eceran (retailing) adalah semua kegiatan yang 

melibatkan penjualan barang dan jasa langsung kepada konsumen akhir untuk 

penggunaan yang sifatnya pribadi, bukan bisnis. Salah satu retailer atau badan 

usaha yang melakukan usaha ritel adalah toko dengan segala macam bentuknya. 

Pada dasarnya sebuah ritel mempunyai dua hal penting yang dapat ditawarkan 

kepada konsumen, yaitu produk dan teknik menampilkan produk tersebut 

sehingga terlihat menarik. Store environment adalah suasana lingkungan toko 

yang hendaknya terasa nyaman dan menyenangkan bagi para pengunjung 

sehingga merangsang konsumen untuk menghabiskan waktu dan berbelanja di 

toko, seperti supermarket, minimarket, dan sejenisnya (Husein Umar, 2000:60). 

 

2.5.2 Pengertian Retailing Mix (Bauran Eceran) 

Menurut  Kotler (2012) dalam Melisa, retailing  mix adalah sekelompok 

perlengkapan  pemasaran  yang  digunakan  perusahaan  untuk  mencapai  sasaran 

pemasarannya  dalam  pasar  sasaran,  bauran  eceran  meliputi  semua  tindakan  

yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan akan 

produknya itu sendiri  dan  semua  tindakan  yang  mungkin  dilakukan  oleh  

perusahaan  itu  dapat disimpulkan  sebagai  satu  kelompok  variabel  yang  

diantaranya  adalah  produk,lokasi, harga, dan promosi. 
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2.5.3 Jenis Retailing 

Menurut Kotler (2012) mengelompokkan pengecer ke dalam tiga jenis 

yaitu pengecer toko, pengecer bukan toko, dan organisasi pengecer. 

A. Pengecer Toko (Store Retailing) yang termasuk dalam kategori ini adalah:   

1. Toko Khusus (Specialty Store)  

Merupakan toko khusus yang menjual lini produk yang terbatas dengan 

macam barang yang banyak dalam lini tersebut. Dalam hal ini, retailer 

mencoba untuk melayani konsumen dari satu atau sejumlah kecil segmen 

pasar dengan cara menyediakan produk-produk khusus. Pada umumnya 

volumenya tidak terlalu besar, milik pribadi, dan badan hukumnya 

berbentuk usaha perorangan, Firma atau CV. Toko khusus dapat 

diklasifikasikan lagi menurut tingkat kekhususan lini produknya. 

Toko pakaian merupakan toko lini tunggal, toko pakaian pria merupakan 

toko sangat khusus. Toko khusus bervariasi menurut:  

a. Tipe, pilihan, dan mutu produk  

b. Harga  

c. Ukuran dan lokasi toko  

2. Toko Serba Ada (Department Store)  

Merupakan pengecer yang menawarkan berbagai macam lini produk 

dengan kualitas pilihan. Biasanya toko seperti ini mempunyai volume 

usaha yang besar, kondisi keuangannya lebih kuat, dan badan hukumnya 

berbentuk perseroan terbatas atau paling tidak berbentuk CV. Misalnya 

Ramayana dan Sarinah. Ada dua macam department store retailing, yaitu 

line department store dan limited line department store. 
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3. Toko Barang Kebutuhan Sehari-hari (Convenience Store)  

Merupakan toko yang relatif kecil dan terletak di daerah pemukiman atau 

di jalur high traffic, memiliki jam buka yang panjang (24 jam) selama 

tujuh hari dalam seminggu, dengan tingkat perputaran yang tinggi dan 

menjual lini produk convenience yang terbatas seperti minuman, 

makanan ringan, permen, rokok, dan sebagainya. Jam buka yang panjang 

dan karena konsumen hanya membeli di toko ini hanya sebagai 

“pelengkap”, menyebabkan toko ini menjadi suatu operasi dengan harga 

tinggi 

4. Toko Swalayan (Supermarket)  

Merupakan toko dengan operasi relatif besar, berbiaya rendah, margin 

rendah, volume tinggi. Swalayan dirancang untuk melayani semua 

kebutuhan konsumen seperti produk-produk bahan makanan, daging, 

ikan segar, sayur, buah-buahan, minuman kaleng, dan produk-produk 

perawatan rumah tangga. Kini banyak supermarket yang melengkapi 

tawarannya dengan barang-barang non food seperti deterjen, sabun 

mandi, sendok, dan garpu. 

5. Toko Diskon (Discount Store)  

Merupakan toko yang menjual secara reguler barang-barang standar 

dengan harga lebih murah karena mengambil marjin yang lebih rendah 

dan menjual dengan volume yang lebih tinggi. Umumnya menjual merek 

nasional, bukan barang bermutu rendah. Saat ini pengecer diskon telah 

bergerak dari barang dagangan umum ke khusus, seperti toko diskon alat-

alat olahraga, toko elektronik, dan toko buku. Contoh: Kmart, Wallmart. 
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6. Pengecer Potongan Harga (Off-Price Retailers)  

Merupakan pengecer yang membeli pada harga yang lebih rendah 

daripada harga grosir dan menetapkan harga pada konsumen lebih rendah 

daripada harga eceran. Mereka cenderung menjual persediaan barang 

dagangan yang berubah-ubah dan tidak stabil sering merupakan sisa, 

tidak laku, dan cacat yang diperoleh dengan harga lebih rendah dari 

produsen atau pengecer lainnya. Pengecer potongan harga telah 

berkembang pesat dalam bidang pakaian, aksesoris, dan perlengkapan 

kaki. Contoh: factory outlet, seperti Heritage dan Millenia.  

Ada tiga jenis utama pengecer potongan harga yaitu:  

a. Toko Pabrik (Factory Outlet)  

b. Pengecer Potongan Harga Independen (Independent Off- Price                 

Retailer)  

c. Klub Gudang/Klub Grosir 

7. Toko Super (Superstore)  

Merupakan kombinasi dari supermarket dan discount store (toko yang 

menyediakan sejumlah besar barang (full line product) dengan harga 

murah. Toko Super rata-rata memiliki ruang jual 35.000 kaki persegi dan 

bertujuan memenuhi semua kebutuhan konsumen untuk pembelian 

makanan maupun bukan makanan secara rutin.  
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8. Ruang Pamer Katalog (Catalog Show-Room)  

Merupakan toko yang menjual cukup banyak pilihan produk-produk 

dengan marjin tinggi, perputarannya cepat, bermerek dengan harga 

diskon. Produk-produk yang dijual meliputi perhiasan, alat-alat 

pertukangan, perkakas kecil, mainan, dan alat-alat olahraga. 

B. Pengecer Bukan Toko (Non-Store Retailing), yang termasuk pengecer bukan 

toko adalah:  

1. Penjualan Langsung (Direct Selling)  

Merupakan bentuk penjualan yang telah ada dari berabad-abad yang lalu 

dimulai dari pedagang keliling yang berkembang menjadi industri yang 

menjual produknya dari rumah ke rumah dan dari kantor ke kantor. 

2. Penjualan Satu-satu (One to One selling)  

Yaitu bentuk penjualan dimana wiraniaga mengunjungi dan mencoba 

menjual produk ke satu pembeli potensial. 

3. Penjualan Satu ke Banyak (One to Many Selling) 

Seorang wiraniaga datang ke rumah seseorang yang mengundang teman 

dan tetangganya ke satu acara demo promosi. Wiraniaga kemudian 

mendemonstrasikan produk itu kepada konsumen. Jika ada konsumen 

yang tertarik maka wiraniaga siap menerima pesanan. 

4. Pemasaran Bertingkat (Multi Level Marketing) 

Merupakan salah satu bentuk variasi penjualan langsung dimana 

perusahaan merekrut para usahawan independen yang bertindak sebagai 

distributor produk mereka. Para distributor itu seakan merekrut orang 

lain lagi untuk menjual produk mereka, biasanya ke rumah pelanggan. 
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C. Organisasi Pengecer (Retailer Organization) 

Terdapat lima jenis organisasi pengecer, yaitu: 

a. Jaringan Sukarela (Voluntary Cooperatif) 

Merupakan kelompok pengecer independen yang didukung oleh suatu 

pedagang besar, yang melakukan pembelian borongan dan perdagangan 

umum. 

b. Koperasi Pengecer (Retailing Cooperatif) 

Merupakan pengecer-pengecer independen yang membentuk organisasi 

pembelian terpusat dan melakukan promosi bersama. 

c. Koperasi Konsumen (Consumer Cooperatif) 

Merupakan suatu toko yang dikelola dan dimiliki oleh konsumen yang 

membentuk suatu komunitas. 

d. Organisasi Waralaba (Franchise Organization)  

Merupakan suatu organisasi yang membeli hak untuk mengoperasikan 

dan memiliki suatu aktivitas bisnis.  

e. Konglomerat Perdagangan (Merchandising Conglomerate)  

Perusahaan yang berbentuk bebas yang menggabungkan beberapa lini 

dan bentuk eceran yang berbeda-beda di bawah kepemilikan yang 

terpusat serta menyatukan fungsi distribusi dan manajemen.  

f. Jaringan Toko Koperasi (Corporate Chain Store)   

Merupakan dua atau lebih toko yang umumnya dimiliki dan dikontrol, 

mengerjakan pembelian dan perdagangan yang terpusat, dan menjual lini 

perdagangan yang sama. 
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2.6 Perilaku Konsumen  

2.6.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Sebagai objek utama dalam kegiatan pemasaran, konsumen merupakan 

suatu hal yang harus medapat perhatian dari seorang pemasar, karena tujuan dari 

kegiatan pemasaran adalah mempengaruhi pembeli untuk bersedia membeli 

barang dan jasa perusahaan. Hal yang sangat penting bagi manajer pemasaran                  

36 untuk memahami tingkah laku konsumen. Setelah memahami tingkah                     

laku konsumen, perusahaan dapat mengembangkan menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan produknya secara lebih baik.  

Menurut Kotler dan Keller (2012:166) pengertian Perilaku konsumen 

adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, 

membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.  

Sedangkan menurut Pindyck dan Rubinfeld (2007:72) pengertian Perilaku 

konsumen yaitu deskripsi tentang bagaimana konsumen mengalokasikan 

pendapatan antara barang dan jasa yang berbeda-beda untuk memaksimalkan 

kesejahteraan konsumen tersebut.  

Dan menurut Schiffman dan Kanuk (2010:8) pengertian Perilaku 

konsumen adalah perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk yang diharapkan akan 

memuaskan kebutuhan hidupnya.  
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Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah 

perilaku dimana konsumen mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan 

produk dan jasa sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Studi perilaku 

konsumen terpusat pada cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan 

sumber daya mereka yang tersedia (waktu, uang, usaha) guna membeli 

barangbarang yang berhubungan dengan konsumsi. Hal ini mencakup apa yang 

mereka beli, mengapa mereka membeli, kapan mereka membeli, di mana mereka 

37 membeli, seberapa sering mereka membeli, dan seberapa sering mereka 

menggunakan.  

 

2.6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen  

Kotler dan Keller (2012:166) mengemukakan bahwa perilaku pembelian 

konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi dari 

konsumen.  

1. Faktor Budaya  

Budaya (culture) adalah determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang.  

a. Subbudaya (Subculture)  

Setiap budaya terdiri dari beberapa subbudaya (subculture) yang lebih 

kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik 

untuk anggota mereka. Subbudaya meliputi kebangsaan, agama, 

kelompok ras, dan wilayah geografis.  
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b. Kelas Sosial  

Kelas sosial didefinisikan sebagai sebuah stratifikasi sosial atau divisi 

yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, 

tersusun secara hierarki dan mempunyai anggota yang berbagi nilai, 

minat, dan perilaku yang sama.  

2. Faktor Sosial  

Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, serta 

peran sosial dan status mempengaruhi perilaku pembelian.  

a. Kelompok Referensi  

Kelompok referensi (reference group) seseorang adalah semua kelompok 

yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap 

atau perilaku orang tersebut.  

b. Keluarga 

Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat, dan anggota keluarga merepresentasikan kelompok 

referensi utama yang paling berpengaruh.  

c. Peran dan Status  

Orang berpartisipasi dalam banyak kelompok, keluarga, klub, organisasi. 

Kelompok sering menjadi sumber informasi penting dan membantu 

mendefinisikan norma perilaku.  
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3. Faktor Pribadi  

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor pribadi 

meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli, pekerjaan dan keadaan 

ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai.  

a. Usia dan Tahap Siklus Hidup  

Selera dalam makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi sering 

berhubungan dengan usia.  

b. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi 

Pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang 

mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka.   

c. Kepribadian dan Konsep Diri  

Setiap orang mempunyai karakteristik pribadi yang mempengaruhi 

perilaku pembeliannya. Yang dimaksudkan dengan kepribadian, adalah 

sekumpulan sifat psikologis manusia yang menyebabkan respons yang 

relatif konsisten dan tahan lama terhadap rangsangan lingkungan 

(termasuk perilaku pembelian).  

d. Gaya Hidup dan Nilai  

Orang-orang dari subbudaya dan kelas sosial yang sama mungkin 

mempunyai gaya hidup yang cukup berbeda. Gaya hidup (lifestyle) 

adalah pola hidup seseorang di dunia yang tercermin dalam kegiatan, 

minat, dan pendapat.  
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4. Faktor Psikologis  

Pemilihan barang yang dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi oleh empat 

faktor psikologis, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan serta kepercayaan.  

a. Motivasi  

Motivasi merupakan kebutuhan yang cukup menekan untuk 

mengarahkan seseorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan 

tersebut. Beberapa kebutuhan bersifat biogenik, kebutuhan ini timbul dari 

suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti rasa lapar, rasa haus, rasa tidak 

nyaman. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan lain bersifat psikogenik yaitu 

kebutuhan yang timbul dari keadaan fisologis  tertentu, seperti kebutuhan 

untuk diakui, kebutuhan harga diri atau kebutuhan diterima.  

b. Persepsi  

Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengorganisasi, dan 

menerjemahkan informasi untuk membentuk sebuah gambaran yang 

berarti dari dunia. Orang dapat membentuk berbagai macam persepsi 

yang berbeda dari rangsangan yang sama.  

c. Pembelajaran  

Pembelajaran adalah suatu proses, yang selalu berkembang dan berubah 

sebagai hasil dari informasi terbaru yang diterima (mungkin didapatkan 

dari membaca, diskusi, observasi, berpikir) atau dari pengalaman 

sesungguhnya, baik informasi terbaru yang diterima maupun pengalaman 

pribadi bertindak sebagai feedback bagi individu dan menyediakan dasar 

bagi perilaku masa depan dalam situasi yang sama.  
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d. Keyakinan dan Sikap Keyakinan merupakan gagasan deskriptif yang 

dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Melalui tindakan serta belajar, 

konsumen akan mendapatkan keyakinan dan sikap yang nantinya akan 

dapat mempengaruhi perilaku pembelian. 

 

2.7 Keputusan Pembelian 

2.7.1 Proses Keputusan Pembelian 

Dalam melakukan pembelian, konsumen dihadapkan pada dua atau lebih 

alternatif pilihan untuk membuat keputusan. Keputusan yang dipilih konsumen 

tersebut akan dilanjutkan dengan tindakan.  

Menurut Kotler dan Keller (2012:185) yang dialihbahasakan oleh 

Benyamin Molan dalam buku Manajemen Pemasaran, keputusan pembelian 

pelanggan secara penuh merupakan suatu proses yang berasal dari semua 

pengalaman mereka dalam pembelajaran, memilih, menggunakan, dan bahkan 

menyingkirkan suatu produk. Sedangkan menurut Tjiptono (2012:19) dalam buku 

Strategi Pemasaran, pengertian keputusan pembelian yaitu keputusan pembelian 

konsumen merupakan tindakan individu yang secara langsung atau tidak langsung 

terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan suatu produk atau jasa yang 

dibutuhkan. Sedangkan menurut Setiadi (2010) perilaku membeli mengandung 

makna yakni kegiatan-kegiatan individu secara langsung terlibat dalam pertukaran 

uang dengan barang dan jasa serta dalam proses pengambilan keputusan yang 

menentukan kegiatan tersebut. Keputusan konsumen untuk membeli suatu produk 

selalu melibatkan aktivitas secara fisik (berupa kegiatan langsung konsumen 



44 

melalui tahapan-tahapan proses pengambilan keputusan pembelian) dan aktivitas 

secara mental (yakni saat konsumen menilai produk sesuai dengan kriteria tertentu 

yang ditetapkan oleh individu). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan 

pembelian konsumen adalah suatu proses memilih satu dari beberapa alternatif 

pilihan yang dibutuhkan konsumen dan kemudian dilanjutkan dengan tindakan 

nyata. 

 

2.7.2 Tahap-tahap Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Dalam melakukan pembelian, terdapat tahap-tahap proses yang sebaiknya 

dilakukan konsumen dalam mengambil keputusan. Menurut Kotler dan Keller 

(2012:185) yang dilihbahasakan oleh Benyamin Molan dalam buku Manajemen 

Pemasaran, proses keputusan konsumen diuraikan sebagai berikut : 

 

 

 
Sumber : Kotler dan Keller (2008:185), “Manajemen Pemasaran”  

Gambar 2.1 

Proses Keputusan Pembelian 
 

Gambar 2.1 menunjukkan jika terdapat lima proses dalam mengambil 

sebuah keputusan pembelian. Proses yang pertama adalah : 
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1. Pengenalan Masalah (Problem Recognition) 

Proses dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan 

tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal (lapar, haus, dan 

sebagainya) dan eksternal (menonton iklan televisi) 

2. Pencarian Informasi (Information Searching) 

Perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang 

menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap 

keputusan pembelian selanjutnya. Sumber informasi konsumen digolongkan 

ke dalam empat kelompok : 

a. Sumber pribadi : Keluarga, teman, tetangga, rekan. 

b. Sumber komersil : Iklan, situs web, wiraniaga, tampilan. 

c. Sumber publik : Media massa. 

d. Sumber eksperimental : Penanganan, penggunaan produk. 

3. Evaluasi Alternatif 

Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan dan model-model terbaru                

yang memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang               

berorientasi kognitif. Model tersebut menganggap konsumen membentuk 

penilaian atau produk dengan sangat sadar dan rasional. Bebrapa konsep 

dasar akan membantu memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, 

konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, konsumen mencari 

manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen memandang masing-

masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang 
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berbeda-beda dalam memberi manfaat yang digunakan untuk memuaskan 

kebutuhan itu. 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk preferensi atas merek-

merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga dapat 

membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Dalam 

melaksanakan maksud pembelian, konsumen bisa mengambil lima sub 

keputusan yaitu merek, dealer, kualitas, waktu, dan metode pembayaran. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Tugas pemasar tidak berakhir begitu saja ketika produk dibeli. Para pemasar 

harus memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan 

pemakaian produk pasca pembelian. 

a. Kepuasan Pasca Pembelian 

Kepuasan pembelian adalah fungsi dari seberapa sesuainya harapan 

pembeli produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atas produk 

tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan, pembeli 

akan kecewa, jika ternyata sesuai dengan harapan, pembeli pun akan 

puas, jika melebihi harapan, pembeli akan sangat puas. Perasaan-

perasaan itu akan membedakan apakah pembeli akan membeli kembali 

produk tersebut dan membicarakan hal-hal yang menguntungkan atau 

tidak menguntungkan tentang produk tersebut dengan orang lain. 

b. Tindakan Pasca Pembelian 
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Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi 

perilaku konsumen selanjutnya. Jika konsumen puas, ia akan 

menunjukan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali 

produk tersebut. Para pelanggan yang tidak puas mungkin membuang 

atau mengembalikan produk tersebut. Mereka mungkin mengambil 

tindakan publik seperti mengajukan keluhan ke perusahaan tersebut. 

Komunikasi pasca pembelian dengan pembeli ternyata menghasilkan 

berkurangnya pengembalian produk dan pembatalan lainnya. 

c. Pemakaian dan Pembuangan Pasca Pembelian 

Para pemasar juga harus memantau cara pembeli atau memakai dan 

membuang produk tertentu. Dalam kasus ini, konsumen harus diyakinkan 

tentang keuntungan penggunaan secara lebih teratur, dan rintangan 

potensial terhadap penggunaan yang ditingkatkan harus di atasi. Jika para 

konsumen membuang produk tertentu, pemasar harus mengetahui cara 

mereka membuangnya, terutama jika prouk tersebut dapat merusak 

lingkungan.  

Namun yang lebih diteliti disini lebih pada proses keputusan pembelian 

tersebut, sehingga perilaku pasca pembelian tidak dimasukan dalam indikator 

proses keputusan pembelian. 
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2.7.3 Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen 

Kotler dan Armstrong (2012) menyatakan “Keputusan pembelian dari 

pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi, psikologis 

pembeli, serta strategi pemasaran”. 

1. Faktor Budaya 

Faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada perilaku 

konsumen.Perusahaan harus mengetahui peranan yang dimainkan oleh 

budaya, subbudaya dan kelas sosial pembeli. Budaya adalah penyebab                   

paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Budaya                  

merupakan kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan dan perilaku yang 

dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga 

penting lainnya. 

Setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya-subbudaya yang lebih kecil yang 

memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para 

anggotanya. Sub-budaya dapat dibedakan menjadi empat jenis: kelompok 

nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, area geografis. Banyak 

subbudaya membentuk segmen pasar penting dan pemasar sering kali 

merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan 

kebutuhan konsumen. 

2. Faktor Sosial 

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok 

kecil, keluarga serta peranan dan status sosial konsumen.Perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil.Kelompok yang mempunyai 
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pengaruh langsung. Definisi kelompok adalah dua orang atau lebih yang 

berinteraksi untuk mencapai sasaran individu atau bersama. 

3. Faktor Pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur 

dan tahapan daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, serta 

kepribadian dan konsep diri pembeli. 

4. Faktor Psikologis 

Pemilihan barang yang dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi oleh empat 

faktor psikologis, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan serta kepercayaan. 

Motivasi merupakan kebutuhan yang cukup menekan untuk mengarahkan 

seseorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Beberapa 

kebutuhan bersifat biogenik, kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan 

fisiologis tertentu, seperti rasa lapar, rasa haus, rasa tidak nyaman.Sedangkan 

kebutuhan-kebutuhan lain bersifat psikogenik yaitu kebutuhan yang timbul 

dari keadaan fisologis tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan 

harga diri atau kebutuhan diterima. 

5. Faktor Marketing Strategy 

Merupakan variabel dimana pemasar mengendalikan usahanya dalam 

memberi tahu dan mempengaruhi konsumen. Variabel-variabelnya adalah: 

a. Barang, 

b. Harga, 

c. Periklanan, dan 

d. Distribusi yang mendorong konsumen dalam proses pengambilan 

keputusan. 
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Berkowitz dalam Dani (2009) menambahkan satu faktor lain yang 

memengaruhi keputusan pembelian konsumen, yakni faktor situasional. Faktor 

situasional adalah kondisi sesaat yang muncul pada tempat dan waktu 

tertentu.Kemunculanya terpisah dari diri produk maupun konsumen  

Belk dalam Dani (2009) mendifinisikan situasi sebagai semua faktor yang 

utama terhadap tempat dan situasi yang tidak menurut pengetahuan seseorang 

(intra-individual) dan stimuli (alternatif pilihan) dan memiliki bukti dan pengaruh 

sistematis pada perilaku saat itu. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Hubungan Antara Keragaman produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Keragaman memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Dari hasil 

penelitian sebelumnya terbukti bahwa keragaman produk memiliki pengaruh yang 

cukup kuat dan positif terhadap keputusan pembelian. Semakin baik perusahaan 

mengelola keragaman produk maka keputusan pembelian konsumen akan 

semakin baik juga. Penelitian sebelumnya terkait hal ini terangkum pada tabel 

berukut ini: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Metode Variabel Hasil dan Kesimpulan 

1. Ali.  Djoko, 

dan Listyorini 

(2013) 

Pengaruh 

Keragaman menu, 

Kualitas produk, 

citra merek, dan 
iklan terhadap 

Keputusan 

Pembelian  pada 

McDonald’ 

Deskriptif 

dan 

Verifikatif 

X1=  Keragaman 

menu 

X2=  Kualitas produk 

X3=  Citra merk 
X4= iklan 

Y  =  Pengambilan 

Keputusan 

Pembelian 

Pengaruh keragaman menu, 

kualitas produk, citra 

merek, dan iklan terhadap 

keputusan pembelian 
berdasarkan penelitian 

menunjukkan adanya 

pengaruh yang positif 

dibuktikan dengan hasil uji 
F hitung sebesar 48,868 

dengan signifikansi 0,000 < 

0,005 

2. Wakidah 

(2015) 

Pengaruh 

Keragaman produk, 

Lokasi dan promosi 
terhadap keputusan 

pembelian di 

Indomaret 

Deskriptif X1=  Keragaman 

Produk 

X2= Lokasi 
X3= Promosi 

Y =   Keputusan 

Pembelian  

Kesimpulan 1. Variabel 

keragaman produk memiliki 

pengaruh signifikan 
terhadap keputusan 

pembelian.  2. Variabel 

lokasi memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 
keputusan pembelian. 3. 

Variabel promosi memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap keputusan 
pembelian. 4. Variabel 

keragaman produk, lokasi 

dan promosi secara 

simultan berpengaruh 
signifikan terhadap 

kepuasan pembelian. 

3. Gautama 

(2012) 

Pengaruh  

Keragaman Produk, 

Pendapatan dan 

Pelayanan terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

elektronik merek 

Polytron 

Deskriptif X1= Keragaman 

Produk 

X2= Pendapatan 

X3= Pelayanan 

Y= Keputusan 

Pembelian 

Keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh 

keragaman produk, 

pendapatan dan pelayanan. 

Menurut konsumen apabila 

keragaman produk semakin 

meningkat, maka keputusan 

pembelian semakin 
meningkat. 

 

Dari tabel 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa keterkaitan variabel 

Keragaman produk dan keputusan berpengaruh signifikan. Dari tabel di atas maka 

digambarkan hubungan antara Keragaman produk terhadap keputusan pembelian 

konsumen seperti yang terlihat pada gambar berikut ini : 
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Gambar 2.2 

Hubungan Antara Variabel Keragaman produk dan Keputusan Pembelian 

 

b. Hubungan anatara variabel Store atmosphere dan Keputusan Pembelian 

Store atmosphere memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Dari 

hasil penelitian sebelumnya terbukti bahwa Store atmosphere memiliki pengaruh 

yang positif terhadap keputusan pembelian. Semakin baik perusahaan menetapkan 

strategi Store atmosphere maka keputusan pembelian konsumen akan semakin 

baik juga. Penelitian sebelumnya terkait hal ini terangkum pada tabel berukut ini: 
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Tabel 2.2 

Penelitian terdahulu terkait Variabel Store atmosphere terhadap keputusan pembelian 

No Peneliti Judul Metode Variabel Hasil dan Kesimpulan 

1. Sunarti 
(2014) 

Pengaruh Store 
atmosphere terhadap 

keputusan pembelian 

(Survei  pada 

Konsumen Distro 
Planet Surf Mall 

Olympic Garden kota 

Malang) 

Deskriptif  X1 =  Store 
atmosphere 

Y =  Keputusan 

pembelian 

garuh Store Atmosphere 
yang terdiri dari  Exterior 

(X1), Interior Display (X2), 

Store Layout (X3) dan 

Interior Display (X4) 
terhadap variabel 

Keputusan Pembelian (Y1) 

secara bersama-sama adalah 

signifikan 

2. Sugiman, 

Mandasari 
(2012) 

Pengaruh Store 

atmosphere terhadap 
keputusan pembelian 

pada Sanctuary di 

Surabaya 

Deskriptif  X1 =  Store 

atmosphere 
Y =  Keputusan 

pembelian 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan variabel 
general exterior (X1) secara 

parsial mempunyai 

pengaruh signifikan 

terhadap keputusan 
pembelian di Sanctuary  

3. Heryana 
(2014) 

Pengaruh Store 
atmosphere dan Gaya 

Hidup Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Konsumen pada 
Outlet The Secret 

Bandung 

Deskriptif X1=  Store 
atmosphere 

X2=  Gaya Hidup 

Y =   Keputusan 

Pembelian 
Konsumen 

Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh 

yang positif antara  

store atmosphere dan Gaya 
Hidup terhadap  

keputusan pembelian 

konsumen pada outlet The 

Secret Bandung 

 

Dari tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa keterkaitan variabel Store 

atmosphere dan keputusan berpengaruh signifikan. Dari tabel di atas maka 

digambarkan hubungan antara Store atmosphere terhadap keputusan pembelian 

konsumen seperti yang terlihat pada gambar berikut ini : 

   

 

 

 

       Gambar 2.3 

Hubungan Antara Variabel Store atmosphere 

dan Keputusan Pembelian 

 

Sugiman, Mandasari (2012) 

Sunarti (2014) 

Heryana (2014) Store atmosphere Keputusan 

Pembelian 
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c. Hubungan Antara Variabel Keragaman produk dan Store atmosphere 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Keragaman produk dan Store atmosphere memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Dari hasil penelitian sebelumnya terbukti bahwa keragaman 

produk dan Store atmosphere memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan 

pembelian. Semakin baik perusahaan mengelola keragaman produk dan 

menetapkan strategi Store atmosphere yang tepat maka keputusan pembelian 

konsumen akan semakin baik juga. Penelitian sebelumnya terkait hal ini 

terangkum pada tabel berukut ini: 
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Tabel 2.3 

Penelitian terdahulu terkait Variabel Keragaman produk dan  Store atmosphere terhadap 

keputusan pembelian 

No Peneliti Judul Metode Variabel Hasil dan Kesimpulan 

1. Prasetyo 

(2015) 

Pengaruh Store 

atmosphere,  

Keragaman 

produk, dan 

Harga terhadap  

Keputusan 

pembelian 

konsumen Mirota 

Batik Yogyakarta 

Deskriptif  X1 = Store 

atmosphere 

X2= Keragaman 

produk 

X3= harga 

Y = Keputusan 

pembelian 

konsumen 

Store atmosphere, 

keragaman produk, dan 

harga secara simultan  

berpengaruh posistif 

terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

Hal ini  

dibuktikan dengan nilai 

signifikansi F sebesar 

0,000 yang berarti lebih  

kecil dari 0,05. Nilai F-

hitung yang diperoleh 

yaitu 78,938 lebih besar 

dari  

F-tabel yaitu 2,687 

(78,938 > 2,687). 

2. Mardhikasai 

(2014) 

 

Pengaruh  

Store atmosphere, 

Lokasi Toko, dan 

Keragaman  

Produk Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen Mirota 

Kampus 

Deskriptif  X1=Store 

atmosphere 

X2= Lokasi Toko 

X3= Keragaman 

Produk 

Y= Keputusan 

Pembelian 

Konsumen 

Store atmosphere, lokasi  

toko,dan keragaman   

produk secara simultan 

berpengaruh  positif 

terhadap keputusan  

Pembelian konsumen 

.Hal  ini  dibuktikan  

Dengan nilai positifsi F 

sebesar 0,000  yang 

berarti lebih kecil dari 

0,05. Nilai 96F-hitung 

yang diperoleh yaitu 

40,014 lebih besar dari 

F-tabel yaitu 2,65 40,014 

> 2,65) 

3. Clarissa 

(2014) 

Analisis Pengaruh 

Store 

Atmosphere, 

Harga, 

Keragaman 

Produk Dan 

Lokasi Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen Di 

Goro Assalam 

Hypermart 

Deskriptif X1= Store 

atmosphere 

X2= harga 

X3= Keragaman 

produk 

X4= lokasi 

Y= Keputusan 

pembelian 

konsumen 

Analisis Regresi Linear 

Berganda, Uji t, Uji F, 

dan Uji R2. Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

dalam uji regresi linear 

berganda unsur yang 

berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap 

keputusan pembelian 

konsumen di Goro 

Assalam Hypermart Solo 

adalah variabel store 

atmosphere, harga, 

keragaman produk dan 

lokasi. 
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Dari tabel 2.3 diatas dapat dijelaskan bahwa keterkaitan variabel Store 

atmosphere dan keputusan berpengaruh signifikan. Dari tabel di atas maka 

digambarkan hubungan antara Store atmosphere terhadap keputusan pembelian 

konsumen seperti yang terlihat pada gambar berikut ini : 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Hubungan Antara Variabel Keragaman produk dan  Store atmosphere 

dan Keputusan Pembelian 

 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis 

besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat 

berdasarkan pertanyaan penelitian (research question), dan merepresentasikan 

suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep 

tersebut. Kerangka pemikiran penelitian ini terdapat dua variabel bebas 

(independent), yaitu Keragaman produk (X1) dan Store atmosphere (X2) 

sedangkan variabel terikat (dependent) terdapat satu variabel terikat yaitu, 

Keputusan pembelian konsumen (Y). Penelitian ini dimaksudkan untuk 

Prasetyo (2015) 

Mardhikasai (2014) 

Clarissa (2014) 

 

Keragaman 

produk dan Store 

atmosphere 

Keputusan 

Pembelian 
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mengetahui seberapa besar pengaruh keragaman produk dan store atmosphere 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada Widely Project Bandung. 

  

2.9.1 Pengaruh Keragaman Produk terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan Menurut (Kotler, 2012). Keragaman produk adalah 

kelengkapan produk yang menyangkut kedalaman, luas dan kualitas produk yang 

ditawarkan juga ketersediaan produk tersebut setiap saat di toko Menurut Engels 

et al, (2010). Keragaman produk adalah macam-macam produk dalam artian 

kelengkapan produk mulai dari merk, ukuran, dan kualitas serta ketersediaan 

produk tersebut setiap saat pada suatu toko. Semakin banyak variasi produk pada 

suatu toko, maka semakin besar pula dorongan konsumen untuk melakukan 

pembelian pada toko tersebut untuk memuaskan keinginan maupun kebutuhannya. 

 

2.9.2 Hubungan Store Atmosphere terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen 

Atmosphere berhubungan dengan bagaimana para manajer dapat 

memanipulasi desain bangunan, ruang interior, tata ruang lorong-lorong, tekstur 

karpet dan dinding, aroma, warna, bentuk, dan suara yang dialami para pelanggan 

yang semuanya bertujuan untuk mempengaruhi konsumen dalam keputusan 

pembeliannya (Mowen & Minor, 2007:139). Menurut Utami (2010), atmosphere 
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mampu mempengaruhi kenikmatan konsumen dalam berbelanja, dan mampu 

menciptakan pengalaman berbelanja yang nyaman dan menyenangkan. Konsumen 

akan menghabiskan waktu dan uang yang banyak dikarenakan oleh atmosphere 

belanja yang baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin baik 

pengelolaan store atmosphere maka semakin baik persepsi konsumen atas store 

atmosphere tersebut dan semakin besar dorongan konsumen untuk melakukan 

pembelian pada toko tersebut. 

 Berdasarkan teori-teori yang di uraikan tersebut, maka dapat disusun 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang tersaji dalam gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 

Paradigma 

Keragaman Produk (X1) 

1. Lebar 

2. Kedalaman 

3. Konsistensi 

4. keluasan 

Keputusan Pembelian 

Konsumen (Y) 

1. Pengenalan masalah 

2. Pencarian informasi 

3. Evaluasi alternatif 

4. Keputusan pembelian 

5. Perilaku pasca pembelian 

Store Atmosphere (X2) 

1. Eksterior 

2. General interior 

3. Store layout 

4. Interior display 
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2.10 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan 

jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. 

Dari penelitian ini yang berjudul : “Pengaruh Keragaman Produk dan 

Store atmosphere terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Widely 

Project”, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ha :  Adanya pengaruh antara keragaman produk terhadap keputusan pembelian 

konsumen di  Widely Project. 

Ha :  Adanya pengaruh antara store atmosphere terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Widely Project.  

Ha :  Adanya pengaruh antara keragaman produk dan store atmosphere terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Widely Project. 

 


