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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Retailing 

2.1.1  Definisi Retailing 

Menurut Levy dan Weitz (2011)  “Retailing is the set of business 

activities that adds value to the products and services sold to costumers for 

their personal of  family  use”.  Sedangkan  pengertian  menurut  Berman  

dan  Evans  (2010) “Retailing consist of the business activities involved in 

selling goods and services to  costumers  for  their  personal,  family  or  

house  hold  use”.  Berdasarkan,  dua pendapat ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa  retailing  adalah suatu rangkaian aktifitas bisnis dalam 

rangka untuk memasarkan barang dan jasa untuk menambah nilai  guna  dari  

barang  dan  jasa  yang  dijual  kepada  konsumen  untuk  keperluan pribadi 

atau rumah tangga. 

2.1.2  Karakteristik dan Fungsi Retailing 

Menurut  Berman  dan  Evans  (2010)  terdapat  tiga  karakteristik  

retailing, diantaranya sebagai berikut: 

1. Small Average Sale, yaitu tingkat penjualan pada retailing tersebut 

relatif kecil dikarenakan memang target konsumen merupakan 

konsumen akhir yang membeli dalam jumlah sedikit. 

2. Impulse Purchases,  pembelian yang terjadi pada  retailing  sebagian 

besar merupakan pembelian yang tidak direncanakan. Disinilah letak 

kunci dari manajemen  pengecer  untuk  menarik  penjualan  dengan  

melakukan strategi yang dapat mendorong tingkat pembelian tidak 

terencana. 
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3. Popularity  of  Stores,  keberhasilan  dari  suatu  bisnis  retailing  

sangat tergantung dari popularitas toko atau perusahaan. Semakin 

popular maka tingkat kunjungan akan tinggi pula yang akan 

meningkatkan penjualan. 

Dalam penelitian Ryan Kurniawan (2012) mengungkapkan terkait 

Pengaruh Retail Mix dan Customer Relationship Marketing Terhadap 

Loyalitas Konsumen bahwasannya performance dari bauran ritel dimulai dari 

lokasi, prosedur pembelian, penawaran produk, harga barang, atmosfer 

minimarket/toko, karyawan, dan metode promosi yang baik. Selanjutnya 

performance dari bauran ritel dan Customer Relationship Marketing 

mempengaruhi loyalitas konsumen. 

 

2.2  Store Atmosphere 

2.2.1  Definisi Store Atmosphere 

Store  atmosphere  (suasana  toko)  adalah  suasana  terencana  yang  

sesuai dengan  pasar  sasarannya  dan  yang  dapat  menarik  konsumen  

untuk  membeli (Kotler,  2009).  Suasana  toko  mempengaruhi  keadaan  

emosi  pembeli  yang menyebabkan atau mempengaruhi pembelian. Keadaan 

emosional akan membuat dua perasaan yang dominan yaitu perasaan senang 

dan membangkitkan keinginan. Levy  dan  Weitz  (2011)  mengatakan  

“Customer  purchasing  behavior  is  also influenced  by  the  store  

atmosphere”.   Di  dalam  bisnis  yang  kompetitif  saat  ini pasar telah 

berkonsentrasi pada semua aspek produk mereka dari produksi untuk jual, 

diantara semua aspek lain, store atmosphere telah dianggap penting sebagai 

POP (titik pembelian) bagi pelanggan. 

Bagi  seorang  konsumen,  suasana  yang  aman  dan  nyaman  menjadi  

bahan pertimbangan sendiri sebelum memutuskan untuk datang atau 
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mengunjungi toko tertentu.   Identitas  sebuah  toko  dapat  dikomunikasikan  

terhadap  konsumen melalui dekorasi toko atau secara lebih luas  dengan 

suasana tokonya. Meskipun Store atmosphere  tidak  secara  langsung  

mengkomunikasikan  kualitas  produk dibandingkan  dengan  melalui  iklan,  

Store atmosphere merupakan  komunikasi secara diam-diam yang dapat 

menunjukkan kelas sosial dari produk-produk yang ada di dalamnya. 

Sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai alat untuk membujuk konsumen 

membeli produk yang dijual di toko tersebut. 

Menurut  Berman  dan  Evans  (2010)  Store Atmosphere memiliki  

elemen-elemen yang semuanya berpengaruh terhadap suasana toko yang 

ingin diciptakan. Elemen-elemen tersebut  terdiri dari  Exterior, General 

Interior, Store Layout  dan Interior  Displays.  Konsep  atmosfer  toko  juga  

erat  kaitannya  dengan  citra  toko. Berbagai faktor yang dikombinasikan 

untuk membentuk citra toko adalah produk yang  dijual,  pelayanan  dalam  

toko,  pelanggan,  toko  sebagai  tempat  menikmati kesenangan  hidup,  

aktivitas  promosi  toko  dan  suasana  toko.   Penciptaan  suatu citra  untuk  

sebuah  toko  tergantung  pada  penyesuaian  kombinasi  fisik  yang 

mengarah pada kemampuan untuk mengembangkan nilai artistik dan 

lingkungan toko sehingga mampu memicu daya tarik bagi konsumen. 

2.2.2  Ruang Lingkup Store Atmosphere 

Menurut  Berman  dan  Evans  (2010)  “Atmosphere  can  be  divided  

into several elements:  exterior, general interior, store layout, and displays. 

“Cakupan store  atmosphere  ini  meliputi:  bagian  luar  toko,  bagian  dalam  

toko,  tata  letak ruangan  dan  pajangan  (interior  point  of  interest  display)  

akan  dijelaskan  lebih lanjut dibawah ini: 

1. Exterior (Bagian luar toko) 

Karakteristik  eksterior  mempunyai  pengaruh  yang  kuat  pada  toko, 

sehingga  harus  direncanakan  sebaik  mungkin.  Kombinasi  dari  eksterior 

ini  dapat  membuat  bagian  luar  toko  menjadi  terlihat  unik,  menarik, 
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menonjol  dan  mengundang  orang  untuk  masuk  ke  dalam  toko.  Adapun 

variable-variabel eksterior meliputi: 

a)  Store front (Bagian muka toko) 

b)  Marquee (Simbol) 

c)  Entrance (Pintu masuk) 

d)  Display window (Tampilan jendela) 

e)  Height and size of building (Tinggi dan Ukuran Gedung) 

f)  Uniquenes (Keunikan) 

g)  Surrounding Area (Lingkungan sekitar) 

h)  Parking and Congestion (Tempat parker) 

2.  General Interior (Bagian dalam toko) 

Elemen penataan  General Interior  penting karena posisi inilah 

biasanya pengambilan  keputusan  untuk  membeli  diambil  sehingga  akan 

mempengaruhi  jumlah  penjualan.  Penataan  yang  baik  yaitu  yang  dapat 

menarik  perhatian  pengunjung  dan  membantu  mereka  agar  mudah 

mengamati,  memeriksa  dan  memilih  barang-barang  itu  dan  akhirnya 

melakukan  pembelian.  Ketika  konsumen  masuk  ke  dalam  toko,  ada 

banyak  hal  yang  akan  mempengaruhi  persepsi  pada  toko  tersebut. 

General Interior meliputi: 

a)  Flooring (Lantai) 

b)  Colors and Lighting (Warna dan Pencahayaan) 

c)  Scents and sounds (Aroma dan Musik) 

d)  Fixtures (Penempatan) 

e)  Wall textures (Tekstur tembok) 
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f)  Temperature (Suhu Udara) 

g)  Width of aisle (Lebar Gang) 

h)  Dead area 

i)  Personnel and self-service (Karyawan dan Pelayanan) 

j)  Price (level and displays) and cash register placement  (Harga dan  

Penempatan Kasir) 

k)  Technology/Modernizations (Teknologi) 

l)  Cleanlines (Kebersihan) 

3.  Store Layout (Penataan Toko) 

Store  Layout  adalah  salah  satu  elemen  penting  yang  ada  dalam  

faktor suasana  toko,  karena  dengan  melakukan  Store  Layout  yang  benar, 

seorang  pengusaha  ritel  mendapatkan  perilaku  konsumen  yang 

diharapkan.  Layout  toko  mengundang  masuk  atau  menyebabkan 

pelanggan menjauhi toko tersebut ketika konsumen melihat bagian dalam 

toko  melalui  jendela  atau  pintu  masuk.  Penataan  toko  yang  baik  akan 

mampu  mengundang  konsumen  untuk  betah  berkeliling  lebih  lama  dan 

membelanjakan  uangnya  lebih  banyak.  Oleh  karena  itu  seorang 

pengusaha  ritel  harus  dapat  melakukan  penataan  toko  dengan  baik  dan 

benar, supaya tujuan konsumen tercapai. Store Layout meliputi: 

a)  Allocation space for selling, personnel and costumers 

b)  Product Grouping 

c)  Traffic flow  

d)  Space Merchandise 

e)  Department Location 
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f)  Arrangement Within Department 

Untuk lebih jelasnya tentang Store Layout  akan dibahas di sub bab 

berikutnya. 

4.  Interior (Point of Purchase) Display (Dekorasi pemikat dalam 

toko) 

Setiap jenis point of purchase display menyediakan pelanggan 

informasi, menambah  suasana  toko  dan  melayani  promosi.  Hal  ini  dapat 

meningkatkan penjualan dan laba toko.  Interior point of interest display 

terdiri dari: 

a.  Theme setting Display (Dekorasi sesuai tema) 

b.  Wall decoration (Dekorasi ruangan) 

Beberapa contoh wall decoration adalah sebagai berikut: 

1.  Assortment Display 

2.  Ensemble 

3.  Racks Display 

4.  Cut Cases 

5.  Posters, signs and cards 

 

2.3  Store Layout 

2.3.1 Definisi Store layout 

Menurut Berman dan Evans (2010)  Store Layout 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.  Store Layout 
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merujuk pada perlengkapan lokasi ruang,  pengelompokkan  produk,  arus  

lalu  lintas,  departemen  lokasi  dan  alokasi dalam  departemen  menurut 

Turley  dan  Miliman (2000).  Dari  kedua  pernyataan  ahli tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa  Store Layout adalah salah satu elemen penting 

dalam faktor suasana toko karena dengan membentuk  Store Layout yang 

baik  seperti  pengaturan  lebar  jalan  antar  gang  yang  cukup  atau  

penyediaan fasilitas umum yang nyaman, peritel akan mendapatkan perilaku 

konsumen yang diharapkan. Store Layout dapat mengundang masuk atau 

menyebabkan pelanggan menjauhi  toko  tersebut  ketika  konsumen  melihat  

bagian  dalam  toko  melalui jendela  atau  pintu  masuk.  Penataan  toko  

yang  baik  akan  mampu  mengundang konsumen untuk betah berkeliling 

lebih lama dan membelanjakan uangnya lebih banyak. Oleh karena itu 

seorang pengusaha ritel harus dapat melakukan penataan toko dengan baik 

dan benar, supaya tujuan konsumen tercapai. 

Ketika  mendesain  atau  memperbaiki  ulang  desain  toko,  pengelola  

toko harus  memperhatikan  lima  tujuan  dari  desain  toko  menurut Levy  

dan  Weitz (2011),  yaitu sebagai berikut: 

1. Design  should  be  consistent  with  image  and  strategy  (Desain  

harus konsisten dengan citra toko dan strategi secara keseluruhan) 

Untuk  tujuan  yang  pertama  ini,  pengelola  toko  harus  mencari  

target konsumen,  mencari  tahu  apa  yang  mereka  butuhkan  dan  

kemudian mendesain  toko  yang  dapat  melengkapi  kebutuhan  

konsumen.  Pengelola toko harus mampu membuat desain toko yang 

dapat mewakili citra toko. Seperti  misalnya  sebuah  toko  terkenal  

dengan  barang-barang  branded namun, suasana toko yang disediakan 

biasa saja atau bahkan buruk maka konsumen  pun  akan  merasakan  

ketidak  sesuaian  antara  lingkungan  fisik yang ditawarkan toko 

dengan barang dagangan yang dijual ataupun harga barang yang 

ditawarkan tersebut. 
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2. Design should positively influence consumer behavior (Desain harus 

dapat mempengaruhi perilaku konsumen kearah yang positif)  

Untuk  mencapai  tujuan  yang  kedua  ini  dalam  mempengaruhi  

keputusan pembelian  konsumen,  peritel  harus  mampu  untuk  

berkonsentrasi  pada permasalahan  tata  letak  toko  dan  perencanaan  

ruang  di  dalam  toko. Khusus untuk toko yang menjual produk seperti 

makanan dan kebutuhan sehari-hari  seperti  di  BORMA  Cikutra,  

toko  harus  mampu  mengatur desain  toko  yang  dapat  memberikan  

kesan  bahwa  toko  memfasilitasi kegiatan  berbelanja  konsumen  

yaitu  dengan  cara  memperlihatkan  atau memamerkan banyak jenis 

produk dengan berbagai jenis pilihan. 

3. Design  should  consider  costs  versus  value  (Desain  harus 

mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dan nilai yang diperoleh) 

Dalam  mendesain  atau  memperbaiki  ulang  desain  toko  juga  

harus mempertimbangkan beberapa hal salah satunya yaitu biaya. 

Pengelola toko sebaiknya  dapat  mengatur  desain  toko  sesuai  

dengan  budget  yang  sudah dianggarkan,  tentunya  dengan  

memperhatikan  nilai  yang  akan  diperoleh toko  dari  konsumen  

yaitu  mengenai  hal  peningkatan  penjualan  dan keuntungan yang 

dapat diraih toko. 

4. Design Should be Flexible 

Layaknya produk yang memerlukan inovasi, begitupun desain 

toko. Peritel harus  mampu  menerapkan  desain  toko  yang  fleksibel.  

Fleksibel  yang dimaksudkan  yaitu  keadaan  dimana  komponen-

komponen  fisik  dapat dengan mudah dipindahkan.  

5. Design should recognize the needs of the disables 

Modifikasi  komponen  toko  juga  dibutuhkan  dengan   

memperhatikan ketersediaan ruang bagi para penyandang cacat. 

Seperti misalnya jika toko tersusun  atas  beberapa  tingkat,  toko  

menyediakan  media  untuk  naik  ke lantai  atas  tidak  hanya  dengan  
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tangga,  misalnya  dengan  memberikan sedikit ruang jalan yang bisa 

dilalui oleh mereka yang menggunakan kursi roda. 

2.3.2  Tujuan Store Layout 

Menurut  Levy  dan  Weitz  (2011)  dalam  rangka  Store Layout  yang  

baik,  pelaku  ritel  perlu  menyeimbangkan  antara  beberapa  tujuan, 

diantaranya:  

1. Store Layout harus  menarik  konsumen  untuk  berkeliling  toko  dan 

membeli beberapa barang di luar yang telah direncanakan 

2. Memberikan  keseimbangan  antara  ruang  yang  tersedia  untuk 

berbelanja  secara  produktif.  Karena  kadang  konsumen  merasa  

lelah dan  bingung  jika  mereka  berbelanja  di  toko  dengan  penataan  

layout yang terlalu sempit dengan banyak rak dan barang pajangan. 

Dalam membangun Store Layout yang baik, peritel harus mampu 

mencapai tujuan-tujuan pada pembangunan desain toko. Karena pada 

dasarnya jika  Layout dari toko terlihat padat dan tidak rapi, konsumen 

mungkin akan merasa kesulitan untuk  mencari  produk  yang  mereka  

butuhkan  dan  akan  berpikir  bahwa penyediaan  barang  di  toko  tersebut  

kurang  lengkap.  Begitupun  sebaliknya,  jika layout dari toko terlihat sepi, 

dapat memberikan kesan negatif di benak konsumen. Maka  dari  itu,  dalam  

melakukan Store Layout harus  benar-benar  terencana  dan 

mempertimbangkan banyak hal agar tujuan utama toko dapat tercapai. 

2.3.3 Elemen – Elemen Store Layout 

Pengelola  toko  harus  mempunyai  rencana  dalam  penentuan  lokasi  

dan penyusunan letak dari  fixtures  (perabotan toko),  merchandise, width of 

aisles  dan fasilitas  toko.  Pengelola  toko  juga  harus  memanfaatkan  

ruangan  toko  yang  ada seefektif  mungkin.  Layout  toko  yang  baik  akan  

mampu  mengundang  konsumen untuk  betah  berkeliling  lebih  lama  dan  

membelanjakan  uangnya  lebih  banyak. Dalam  merancang  Store Layout 
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perlu  diperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut menurut Berman dan Evans, 

(2010): 

a) Allocation  of  floor  space  for  selling,  merchandise,  personnel  and 

costumers 

Dalam suatu toko, ruangan yang ada harus dialokasikan untuk: 

1.  Selling Space (Wilayah Penjualan) 

 Tempat untuk memajang barang dagangan, tempat untuk 

berinteraksi antara  wiraniaga  dan  konsumen,  tempat  untuk  

mendemonstrasikan produk dan sebagainya. 

2.  Merchandise Space (Tempat Barang Dagangan) 

 Tempat dimana barang-barang yang tidak dipajang disimpan atau 

bisa disebut gudang. 

3.  Personnel Space (Ruangan Untuk Karyawan) 

 Ruangan yang disediakan untuk meminimalisir luas ruangan ini 

harus diminimalisir  karena  luas  lantai  sangat  berharga.  Oleh  sebab  

itu biasanya ruangan karyawan diawasi dengan ketat, sehingga 

perusahaan juga  harus  mempertimbangkan  moral  karyawan  

sebelum menetapkan luas karyawan untuk karyawan. 

4.  Costumer Space (Wilayah Untuk Konsumen) 

 Dirancang  untuk  meningkatkan  minat  belanja  konsumen  

biasanya meliputi  ruang  tunggu,  bangku  dan  kursi,  kamar  pas,  

toilet, tempat parkir,  restoran,  lift  atau  elevator,  lorong  yang  lebar  

dan  lain sebagainya. 

b) Product Groupings (Pengelompokkan Barang) 

Barang yang dipajang dapat dikelompokkan sebagai berikut: 
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1. Functional  Product  Grouping  (Pengelompokkan  produk  

berdasarkan fungsinya)  

Pengelompokkan barang berdasarkan penggunaan akhir yang sama 

2. Purchase  Motivation  Product  Grouping  (Pengelompokkan  produk 

berdasarkan motif pembelian) 

Pengelompokkan  produk  dirancang  untuk  menarik  minat  

konsumen berbelanja dalam jumlah dan waktu tertentu yang dimiliki 

konsumen. 

3. Market  Segment  Product  Groupings  (Pengelompokkan  produk 

berdasarkan segmen pasar) 

Pengelompokkan  atas  barang-barang  yang  berbeda  secara  

bersamasama untuk menarik minat dan target pasar yang telah 

ditentukan  

4. Storability  product  groupings  (pengelompokkan  produk  

berdasarkan kemampuan toko mengelompokkan barang) 

Yaitu pengelompokkan barang yang didasarkan pada cara 

penanganan yang khusus. 

 

c) Traffic Flow (arus lalu lintas) 

Macam-macam penentuan arus lalu lintas toko, yaitu:  

1. Grid layout (Pola lurus) 

Bentuk ini umumnya digunakan pada supermarket, karena model Grid 

ini dapat mengarahkan pengunjung berkeliling mengikuti lorong rak, selain  

itu  melalui  cara  ini  toko  dapat  menampilkan  berbagai  macam barang 

dagangan pad arak-rak display tersebut. Adapun yang menjadi kelebihan 

Grid Layout, diantaranya : 

 Tampilan barang dagangan dapat maksimal. 

 Semua tempat/ lantai dapat termanfaatkan. 



24 

 

 Memudahkan  pembelian  untuk  menelusuri  setiap  jalan  antar 

rak/ gang (aisle) guna mencari barang. 

 Memudahkan pengawasan terhadap barang. 

Kekurangan Grid Layout, diantaranya: 

 Ruang gerak pembeli kurang bebas karena diarahkan jalurnya. 

 Pada saat padat pengunjung, suasana menjadi kurang nyaman 

karena padat pengaturan dan padat barang. 

 

Gambar 2.1 Grid Layout 

2. Loop/ Racetract layout (Pola memutar) 

Terdiri dari gang utama yang dimulai dari pintu masuk, mengelilingi 

seluruh  ruangan  dan  biasanya  berbentuk  lingkaran  atau  persegi kemudian  

kembali  ke  pintmasuk.  Adapun  kelebihan  dari  tipe  layout yang  satu  ini  

yaitu  dapat  memperlihatkan/  memamerkan  sebanyak mungkin  produk  

kepada  konsumen  sehingga  memungkinkan konsumen  untuk  membeli  

produk  yang  semula  tidak  direncanakan oleh konsumen.  
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Gambar 2.2 Loop Layout 

3. Spine layout (Pola berlawanan arah)  

Pada  Spine Layout  gang utama terbentang dari depan sampai 

belakang toko. Membawa pengunjung dalam dua arah. Biasanya dalam tipe 

ini ada  sebuah  jalan  besar  yang  dihubungkan  dengan  jalan-jalan  kecil 

untuk  melihat  barang-barang  yang  sudah  dikategorikan.  Karena  tipe ini 

namanya tipe  spine/tulang belakang. Tipe ini bisa juga berbentuk sebuah  

jalan  besar  yang  dihubungkan  dengan  jalan-jalan  kecil.  Tipe ini biasanya 

digunakan dalam sebuah department store yang besar. 

 

Gambar 2.3 Spine Layout 
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4. Free-flow layout (Pola arus bebas) 

Pola  yang  paling  sederhana  dimana  fixture  dan  barang-barang 

diletakkan  dengan  bebas.  Bentuk  ini  umumnya  digunakan  pada 

departemen  store  atau  toko-toko  fashion  lainnya.  Dalam  bentuk  ini 

pengunjung  bebas  dan  tidak  diarahkan  mengikuti  jalur  tetapi  dapat 

memilih  dan  mencari  barang  yang  diperlukan.  Untuk  itu  pada  titiktitik  

tertentu  harus  ditempatkan  pajangan-pajangan  yang  berkaitan dengan 

produk yang dipromosikan. 

Kelebihan Free Flow: 

 Suasana terbuka dan terasa santai 

 Memudahkan  pembeli  untuk  berkeliling  melihat  dan  mencari 

barang kebutuhan 

 Mudah untuk mengatur barang yang dipromosikan 

 Mudah  untuk  mengatur  display  dengan  menggunakan  tema 

tertentu  misalnya  lebaran,  natal  dan sebagainya 

Kekurangan Free Flow: 

 Memerlukan banyak tenaga untuk melayani pembeli 

 Pembeli akan membuang banyak waktu untuk berkeliling atau 

menjadi bingung/ ragu dengan apa yang dilihat 

 

Gambar 2.4 Free Flow Layout 
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d) Space/ Merchandise Category 

Menentukan kebutuhan akan kebutuhan luas lantai. Setiap kategori 

produk telah  ditentukan  tempatnya.  Pendekatan  model  persediaan  juga  

dapat menentukan  jumlah  luas  lantai  yang  diperlukan  untuk  memajang  

barang dagangan yang dibutuhkan. 

e)   Departemen Location (Lokasi Departemen) 

Lokasi tiap departemen harus dipetakan. Untuk toko yang bertingkat 

harus dapat diberi tanda ke setiap lantai dimana letak setiap departemen 

berada. Produk  apa  saja  yang  harus  berada  di  setiap  lantai  dan  

bagaimana  tata letak setiap lantai. Untuk toko dengan satu luas lantai harus 

menentukan bagaimana tata letak setiap harinya. 

f) Arrangement within Department (Pengaturan di Departemen) 

Penyusunan  barang  dalam  departemen  berdasarkan  ukuran,  harga,  

warna pengguna barang dan minat konsumen. Merek barang yang paling 

banyak memberi  keuntungan,  mempunyai  tempat  yang  paling  banyak  

untuk dilalui konsumen. 

 

2.4 Brand Equity 

Menurut Kotler (2004:263) ekuitas merek (brand equity) adalah nilai 

tambah yang diberikan pada produk dan jasa yang dapat tercermin dalam cara 

konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan 

merek, dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek 

bagi perusahaan. Dalam memasarkan produk, perusahaan tidak sekedar 

mempunyai merek, tetapi benar-benar memperjuangkan merek tersebut 

supaya mempunyai kekayaan (ekuitas) karena ekuitas merek inilah yang 

menjadi aset utama bagi perusahaan. Menurut Aaker, (1991) variabel brand 

equity diukur melalui:  
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1) Kesadaran Merek ( Brand Awareness ) 

Menurut Aaker (1997) kesadaran merek adalah kesanggupan 

seorang pembeli untuk mengenali dan mengingat kembali bahwa suatu 

merek merupakan perwujudan kategori produk tertentu. 

2) Persepsi Kualitas (Perceived Quality) 

Menurut Aaker dalam Rangkuty (2002:41), persepsi kualitas 

adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau 

keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang sama dengan maksud 

yang diharapkannya. 

3) Asosiasi Merek (Brand Associations) 

Menurut Aaker (1997), asosiasi merek adalah segala sesuatu yang 

berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan ingatan 

konsumen terhadap suatu merek. 

4) Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

Simamora (2001:70), menyatakan bahwa loyalitas merek adalah 

ukuran kedekatan pelanggan pada sebuah merek. Sedangkan Loyalitas 

merek sangat berpengaruh terhadap kerentanan pelanggan dari serangan 

pesaing, hal ini sangat penting dan berkaitan erat dengan kinerja masa 

depan perusahaan. 

Adapun menurut Aaker, (1991) variabel brand equity diukur melalui:  

1) Kesadaran Merek (Brand Awareness)  

 Menurut Aaker (1997) kesadaran merek adalah kesanggupan 

seorang pembeli untuk mengenali dan mengingat kembali bahwa suatu 

merek merupakan perwujudan kategori produk tertentu.  
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2) Persepsi Kualitas (Perceived Quality)  

 Menurut Aaker dalam Rangkuty (2002:41), persepsi kualitas 

adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau 

keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang sama dengan maksud 

yang diharapkannya.  

3) Asosiasi Merek (Brand Associations)  

 Menurut Aaker (1997), asosiasi merek adalah segala sesuatu yang 

berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan ingatan 

konsumen terhadap suatu merek.  

4) Loyalitas Merek (Brand Loyalty)  

 Simamora (2001:70), menyatakan bahwa loyalitas merek adalah 

ukuran kedekatan pelanggan pada sebuah merek. Sedangkan loyalitas 

merek sangat berpengaruh terhadap kerentanan pelanggan dari 

serangan pesaing, hal ini sangat penting dan berkaitan erat dengan 

kinerja masa depan perusahaan. 

Tabel 2.1  

Dimensi Brand Equity 

 

Sumber : Aaker & Joachimsthaler (2000) dalam Ferinadewi (2008:41) 

Pengertian menurut David A. Aaker dalam bukunya Durianto 

(2004:5), ekuitas merek adalah sekumpulan aset dan liabilitas yang terkait 
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dengan nama merek dan simbol yang dapat menambah atau mengurangi nilai 

yang diberikan oleh suatu produk atau jasa kepada perusahaan atau 

pelanggan perusahaan. Munculnya konsep Brand equity dilatarbelakangi oleh 

pemikiran bahwa merek yang kuat adalah suatu aset yang dapat dikalkulasi. 

Artinya, merek tersebut dapat diperjualbelikan sebagaimana aset yang lain 

dalam perusahaan. Jika pelanggan tidak tertarik pada satu merek dan 

membeli karena karakteristik produk, harga, kenyamanan dan dengan sedikit 

memperdulikan merek, kemungkinan ekuitas merek rendah. Sedangkan jika 

para pelanggan cenderung membeli suatu merek walaupun dihadapkan pada 

para pesaing yang menawarkan pada produk yang lebih unggul, misalnya 

dalam hal harga dan kepraktisan, maka merek tersebut memiliki ekuitas yang 

tinggi. 

 

2.5  Proses Keputusan Pembelian 

2.5.1 Definisi Proses Keputusan Pembelian 

Keputusan  pembelian  adalah  tahap  dimana  pembeli  telah  

menentukan pilihannya dan melakukan pembelian produk, serta 

mengkonsumsinya (Suharno, 2010).  Senada  dengan  yang  dikatakan  

Schiffman  dan  Kanuk  (2010)  bahwa keputusan pembelian adalah  “the 

selection of an option from two or alternative choice”. Keputusan pembelian 

juga dapat dikatakan proses pengintegrasian yang mengkombinasikan  

pengetahuan  untuk  mengevaluasi  dua  atau  lebih  perilaku alternatif dan 

memilih salah satu diantaranya (Peter dan Olson, 2010).  

Pengambilan  keputusan  oleh  konsumen  untuk  melakukan  

pembelian  suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas kebutuhan dan 

keinginan. Selanjutnya jika  sudah  disadari  adanya  kebutuhan  dan  

keinginan,  maka  konsumen  akan mencari  informasi  mengenai  keberadaan  

produk  yang  diinginkannya.  Proses pencarian informasi ini  akan dilakukan 

dengan  mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan produk 
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yang diinginkan, dari berbagai informasi yang diperoleh konsumen 

melakukan seleksi atas alternatif yang tersedia. Proses seleksi ini yang 

disebut sebagai tahap evaluasi informasi. Dengan menggunakan berbagai 

kriteria yang ada dalam benak konsumen, salah satu merek produk dipilih 

untuk dibeli. Bagi konsumen yang mempunyai keterlibatan tinggi terhadap 

produk yang diinginkannya, proses pengambilan keputusan akan 

mempertimbangkan berbagai hal.  Kotler  dan  Amstrong  (2009) 

mengemukakan  bahwa  konsumen  banyak  membuat keputusan  pembelian  

setiap  hari,  maka  dari  itu  perusahaan  harus  mampu  untuk menarik  

perhatian  konsumen  di  setiap  waktu  secara  konsisten  agar  konsumen 

dapat mengambil segera dan sesering mungkin mengambil keputusan 

pembelian. 

Dari  pendapat-pendapat  menurut  ahli  di  atas  dapat  disimpulkan  

bahwa pengambilan keputusan konsumen adalah suatu proses pemilihan 

salah satu dari beberapa  alternatif  penyelesaian  masalah  yang  

dikumpulkan  oleh  seorang konsumen, dan mewujudkannya dengan tindak 

lanjut yang nyata.  

2.5.2 Komponen Keputusan Pembelian  

Keputusan  pembelian  yang  diambil  oleh  pembeli  sebenarnya  

merupakan kumpulan  dari  sejumlah  keputusan  yang  terorganisir.  Menurut  

Kotler  (2009) setiap  keputusan  pembelian  mempunyai  struktur  sebanyak  

tujuh  komponen.  

Komponen-komponen tersebut antara lain: 

1.  Keputusan tentang jenis produk 

2.  Keputusan tentang bentuk produk 

3.  Keputusan tentang merek 

4.  Keputusan tentang penjualan 
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5.  Keputusan tentang jumlah produk 

6.  Keputusan tentang waktu pembelian 

7.  Keputusan tentang cara pembayaran 

Komponen-komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1.  Keputusan tentang jenis produk 

Konsumen  dapat  mengambil  keputusan  pembelian  suatu  

produk  atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Dalam hal ini, 

perusahaan harus memusatkan  perhatiannya  kepada  orang-orang  

yang  berminat  membeli suatu produk serta alternatif lain yang mereka 

pertimbangkan. 

2.  Keputusan tentang bentuk produk 

Konsumen  dapat  mengambil  keputusan  pembelian  dalam  suatu  

produk. Keputusan tersebut menyangkut pula ukuran, mutu, corak dan 

sebagainya. Dalam  hal  ini,  perusahaan  harus  melakukan  riset  

pemasaran  untuk mengetahui  kesukaan  konsumen  tentang  produk  

yang  bersangkutan  agar dapat memaksimalkan daya tarik mereknya. 

3.  Keputusan tentang merek 

Konsumen  harus  mengambil  keputusan  tentang  merek  mana  

yang  akan dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan 

tersendiri. Dalam hal ini,  perusahaan  harus  mengetahui  bagaimana  

konsumen  harus  memilih sebuah merek dalam melakukan 

pembeliannya, merek yang sudah dikenal memiliki  nama  akan  

memudahkan  konsumen  dalam  mengambil keputusannya. 
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4.  Keputusan tentang penjualnya 

Konsumen  harus  mengambil  keputusan  dimana  produk  tersebut  

akan dibeli.  Dalam  hal  ini  produsen,  pedagang  besar  dan  pengecer  

harus mengetahui bagaimana konsumen menyukai barang tersebut. 

5.  Keputusan tentang jumlah produk 

Konsumen  dapat  mengambil  keputusan  tentang  seberapa  

banyak  produk yang  akan  dibelinya  pada  suatu  saat.  Dalam  hal  

ini,  perusahaan  harus mempersiapkan banyaknya produk sesuai 

dengan keinginan yang berbedabeda dari para pembeli. 

6.  Keputusan tentang waktu pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan ia harus 

melakukan pembelian.  Masalah  ini  menyangkut  tersedianya  uang  

untuk  membeli produk. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat 

mengukur waktu produksi dan kegiatan pemasaran. 

7.  Keputusan tentang cara pembayaran 

Konsumen  harus  mengambil  keputusan  tentang  metode  atau  

cara pembayaran produk yang akan dibeli, secara tunai atau kredit. 

Keputusan tersebut  akan  mempengaruhi  keputusan  tentang  penjual  

dan  jumlah pembelinya.  Dalam  hal  ini,  perusahaan  harus  

mengetahui  keinginan pembeli terhadap cara pembayarannya. 

2.5.3 Tahapan Pengambilan Keputusan Pembelian 

Pengambilan  keputusan  merupakan  suatu  kegiatan  individu  yang  

secara langsung  terlibat  dalam  mendapatkan  dan  mempergunakan  barang  

yang ditawarkan.  Tahap-tahap  proses  keputusan  pembelian  (Kotler,  

2009)  adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.5 Tahapan Pengambilan Keputusan Pembelian 

1.  Pengenalan masalah 

Proses  pembeli  dimulai  dengan  pengenalan  masalah  atau  

kebutuhan. Pembeli  menyadari  suatu  perbedaaan  antara  keadaan  

sebenarnya  dan keadaan  yang  diinginkannya.  Kebutuhan  itu  dapat  

digerakkan  oleh rangsangan  dari  dalam  diri  pembeli  atau  dari  

luar.  Para  pemasar  perlumengenal  berbagai  hal  yang  dapat  

menggerakkan  kebutuhan  atau  minat tertentu  dalam  konsumen.  

Para  pemasar  perlu  meneliti  konsumen  untuk memperoleh  

jawaban,  apakah  kebutuhan  yang  dirasakan  atau  masalah yang  

timbul,  apa  yang  menyebabkan  semua  itu  muncul  dan  bagaimana 

kebutuhan  atau  masalah  itu  menyebabkan  seseorang  mencari  

produk tertentu ini. 
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2.  Pencarian informasi 

Setelah melakukan pencarian informasi sebanyak mungkin tentang 

banyak hal,  selanjutnya  konsumen  harus  melakukan  penilaian  

tentang  beberapa alternatif  yang  ada  dan  menentukan  langkah  

selanjutnya.  Penilaian  ini tidak  dapat  dipisahkan  dari  pengaruh  

sumber-sumber  yang  dimiliki  oleh konsumen  (waktu,  uang  dan 

informasi)  maupun  resiko  keliru  dalam penilaian. 

3.  Penilaian alternatif 

Setelah melakukan pencarian informasi sebanyak mungkin tentang 

banyak hal,  selanjutnya  konsumen  harus  melakukan  penilaian  

tentang  beberapa alternatif  yang ada dan menentukkan langkah 

selanjutnya. Penilaian ini tidak  dapat  dipisahkan  dari  pengaruh  

sumber-sumber  yang  dimiliki  oleh konsumen  (waktu,  uang  dan  

informasi)  maupun  resiko  keliru  dalam penilaian. 

4.  Keputusan membeli 

Setelah  tahap-tahap  awal  tadi  dilakukan,  sekarang  tiba  saatnya  

bagi pembeli  untuk  menentukan  pengambilan  keputusan  apakah  

jadi  membeli atau tidak. Jika keputusan menyangkut jenis produk, 

bentuk produk, merk, penjual, kualitas dan sebagainya. Untuk setiap 

pembelian ini, perusahaan atau pemasar perlu mengetahui jawaban atas 

pertanyaan yang menyangkut perilaku konsumen, misalnya: berapa 

banyak usaha yang harus dilakukan oleh  konsumen  dalam  pemilihan  

penjualan  (motif  langganan/ patronage motive),  faktor-faktor  apakah  

yang  menentukan  kesan  terhadap  sebuah toko, dan motif langganan 

yang sering menjadi latar belakang pembelian konsumen. 
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5.  Perilaku setelah pembelian 

Setelah  membeli  suatu  produk,  konsumen  akan  mengalami  

beberapa tingkat  kepuasan  atau  tidak  ada  kepuasan.  Ada  

kemungkinan  bahwa pembeli  memiliki  ketidakpuasan  setelah  

melakukan  pembelian,  karena mungkin harga barang dianggap terlalu 

mahal atau mungkin karena tidak sesuai  dengan  keinginan  atau  

gambaran  sebelumnya  dan  sebagainya. Untuk  mencapai  

keharmonisan  dan  meminimumkan  ketidakpuasan pembeli  harus 

mengurangi  keinginan-keinginan  lain  sesudah  pembelian atau  juga  

pembeli  harus  mengeluarkan  waktu  lebih  banyak  lagi  untuk 

melakukan evaluasi sebelum membeli. 

2.5.4 Peranan Pengambilan Keputusan Pembelian 

Beberapa  peranan  dalam  keputusan  pembelian  menurut  Kotler  

(2009) adalah sebagai berikut: 

1.  Initiator (Pemrakarsa) 

Individu  yang  mempunyai  kebutuhan/  keinginan  tetapi  tidak  

mempunyai kebutuhan/ keinginan tetapi tidak mempunyai wewenang 

untuk melakukan sendiri. 

2.  Influencer (Pembawa pengaruh) 

Individu yang mempunyai pengaruh keputusan untuk membeli 

baik secara sengaja atau tidak sengaja. 

3.  Decider (Pengambil keputusan) 

Individu  yang  memutuskan  membeli  atau  tidak,  apa  yang  

akan  dibeli, bagaimana membelinya, kapan dan dimana membelinya. 

4.  Buyer (Pembeli) 

Individu yang melakukan transaksi pembelian sesungguhnya. 
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5.  User (Pemakai) 

Individu yang menggunakan produk atau jasa yang dibeli. 

2.5.5 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Menurut  Kotler  (2009)  perilaku  pembelian  konsumen  dipengaruhi  

oleh empat faktor, diantaranya sebagai berikut: 

1. Faktor Budaya 

Budaya,  sub  budaya  dan  kelas  sosial  sangatlah  penting  bagi  

pelaku pembelian.  Budaya  merupakan  penentu  keinginan  dan  

perilaku  paling dasar.  Anak-anak  yang  sedang  tumbuh  akan  

mendapatkan  seperangkat nilai, persepsi, preferensi dan perilaku dari 

keluarga dan lembaga-lembaga penting  lainnya.  Pada  dasarnya  

dalam  sebuah  tatanan  kehidupan  dalam masyarakat  terdapat  sebuah  

tingkatan  (strata)  sosial.  Tingkatan  sosial tersebut dapat berbentuk 

sebuah sistem kasta yang mencerminkan sebuah sistem kasta yang 

mencerminkan sebuah kelas sosial yang relatif homogen dan  

permanen  yang  tersusun  secara  hirarkis  dan  para  anggotanya 

menganut  nilai  minat  dan  perilaku  serupa.  Kelas  sosial  tidak  

hanya mencerminkan  penghasilan,  tetapi  juga  indikator  lain  seperti  

pekerjaan, pendidikan,  perilaku  dalam  berbusana,  cara  bicara,  

rekreasi  dan  lainlainnya. 

2. Faktor Sosial 

Selain faktor budaya, perilaku pembelian konsumen juga 

dipengaruhi oleh faktor sosialisasi diantaranya sebagai berikut: 

a.  Kelompok acuan 

Kelompok acuan dalam perilaku pembelian konsumen dapat 

diartikan sebagai kelompok yang dapat memberikan pengaruh secara 

langsung dan  tidak  langsung  terhadap  sikap  atau  perilaku  
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seseorang  tersebut. Kelompok ini biasanya disebut dengan kelompok 

keanggotaan,  yaitu sebuah  kelompok  yang  dapat  memberikan  

pengaruh  secara  langsung terhadap  seseorang.  Adapun  anggota  

kelompok  ini  biasanya merupakan  anggota  dari  kelompok  primer  

seperti  keluarga,  teman, tetangga  dan  rekan  kerja  yang  berinteraksi  

dengan  secara  langsung dan  terus  menerus  dalam  keadaan  yang  

informal.  Tidak  hanya kelompok  primer,  kelompok  sekunder  yang  

biasanya  terdiri  dari kelompok  keagamaan,  profesi  dan  asosiasi  

perdagangan  juga  dapat disebut sebagai kelompok keanggotaan. 

b.  Keluarga 

Dalam  sebuah  organisasi  pembelian  konsumen  keluarga  

dibedakan menjadi  dua  bagian.  Pertama  keluarga  yang  dikenal  

dengan  istilah keluarga orientas. Keluarga jenis ini terdiri dari orang 

tua dan saudara kandung  seseorang  yang  dapat  memberikan  

orientasi  agama, politik dan  ekonomi  serta  ambisi  pribadi,  harga  

diri  dan  cinta.  Kedua, keluarga  yang  terdiri  dari  pasangan  dan  

jumlah  anak  yang  dimiliki seseorang. Keluarga jenis ini biasa 

dikenal dengan keluarga prokreasi. 

c.  Peran dan status 

Hal  selanjutnya  yang  dapat  menjadi  faktor  sosial  yang  dapat 

mempengaruhi perilaku pembelian seseorang adalah peran dan status 

mereka di dalam masyarakat. Semakin tinggi peran seseorang didalam 

sebuah organisasi maka akan semakin tinggi pula status mereka dalam 

organisasi  tersebut  dan  secara  langsung  dapat  berdampak  pada 

perilaku pembeliannya. 
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3. Pribadi 

Keputusan  pembelian  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  karakteristik  

peibadi diantaranya usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan 

ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan konsep-diri pembeli. 

a.  Usia dan siklus hidup keluarga 

Orang  membeli  barang  dan  jasa  yang  berbeda-bedasepanjang 

hidupnya yang dimana setiap kegiatan  konsumsi ini dipengaruhi oleh 

siklus hidup keluarga. 

b.  Pekerjaan dan lingkungan ekonomi 

Pekerjaan  dan  lingkungan  ekonomi  seseorang  dapat  

mempengaruhi pola  konsumsinya.  Selain  itu,  biasanya  pemilihan  

produk  juga dilakukan  berdasarkan  oleh  keadaan  ekonomi  

seseorang  seperti besaran penghasilan yang dimiliki, jumlah tabungan, 

utang dan sikap terhadap belanja atau menabung. 

c.  Gaya hidup 

Gaya hidup dapat diartikan sebagai sebuah pola hidup seseorang 

yang terungkap dalam aktivitas. Minat dan opininya yang terbentuk  

melalui sebuah kelas sosial dan pekerjaan. Tetapi, kelas sosial dan 

pekerjaan yang sama tidak menjamin munculnya sebuah gaya hidup 

yang sama. Melihat  hal  ini  sebagai  sebuah  peluang  dalam  kegiatan  

pemasaran, banyak pemasar yang mengarahkan merek mereka kepada 

gaya hidup seseorang. 

d.  Kepribadian 

Setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik kepribadian 

yang berbeda-beda  yang  dapat  mempengaruhi  aktivitas  kegiatan 

pembeliannya.  Kepribadian  merupakan  ciri  bawaan  psikologis 

manusia  yang  berbeda  yang  menghasilkan  sebuah  tanggapan relatif 
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konsisten  dan  bertahan  lama  terhadap  rangsangan  lingkungannya. 

Kepribadian biasanya digambarkan dengan menggunakan ciri bawaan 

seperti  kepercayaan  diri,  dominasi,  kemampuan  bersosialisasi, 

pertahanan  diri  dan  kemampuan  beradaptasi.  Kepribadian  dapat 

menjadi  variable  yang  sangat  berguna  dalam  menganalisis  pilihan 

merek  konsumen.  Hal  ini  disebabkan  karena  beberapa  kalangan 

konsumen akan memilih merek yang cocok dengan kepribadiannya. 

4. Faktor Psikologis 

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen adalah faktor psikologis. Faktor ini dipengaruhi  oleh empat 

faktor utama diantaranya sebagai berikut: 

a.  Motivasi 

Seseorang  memiliki  banyak  kebutuhan  pada  waktu-waktu  

tertentu. Beberapa  dari  kebutuhan  tersebut  ada  yang  muncul  dari  

tekanan biologis  seperti  lapar,  haus  dan  rasa  ketidaknyamanan.  

Sedangkan beberapa  kebutuhan  yang  lainnya  dapat  bersifat  

psikogenesis,yaitu kebutuhan  yang  berasal  dari  tekanan  psikologis  

seperti  kebutuhan pengakuan,  penghargaan  atau  rasa  keanggotaan  

kelompok.  Ketika seseorang  mengamati  sebuah  merek,  ia  akan  

bereaksi  tidak  hanya pada kemampuan nyata yang terlihat pada merek 

tersebut, melainkan juga  melihat  petunjuk  lain  yang  samar  seperti  

wujud,  ukuran,  berat, bahan, warna dan nama merek tersebut yang 

memacu arah pemikiran dan emosi tertentu. 

b.  Persepsi 

Seseorang  termotivasi  siap  untuk  segera  melakukan  tindakan. 

Bagaimana  tindakan  seseorang  yang  termotivasi  akan  dipengaruhi 

oleh  persepsinya  terhdap  situasi  tertentu.  Persepsi  dapat  diartikan 

sebagai  sebuah  proses  yang  digunakan  individu  untuk  
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memilih,mengorganisasi  dan  menginterpretasi  masukan  informasi  

guna menciptakan sebuah gambaran (Bernard Barelson, dalam 

Kotler 2009) Persepsi  tidak  hanya  bergantung  pada  reangsangan  

fisik  tetapi  juga pada  rangsangan  yang  berhubungan  dengan  

lingkungan  sekitar  dankeadaan  individu  yang  bersangkutan.  Setiap  

persepsi konsumen terhadap  sebuah  produk  atau  merek  yang  sama  

dalam  setiap konsumen berbeda-beda karena adanya tiga proses 

persepsi yaitu: 

 Perhatian selektif 

Perhatian  selektif  dapat  diartikan  sebagai  proses 

penyaringan atas  berbagai  informasi  yang  didapat  oleh  

konsumen.  Dalam hal ini para pemasar harus bekerja keras 

dalam rangka menarik perhatian konsumen dan memberikan 

sebuah rangsangan nama yang akan diperhatikan orang. Hal ini 

disebabkan karena orang lebih  cenderung  memperhatikan  

rangsangan  yang berhubungan  dengan  kebutuhannya  saat  

ini,  memperhatikan rangsangan  yang  mereka  antisipasi  dan 

lebih  memperhatikan rangsangan  yang  memiliki  deviasi  

besar  terhadap  ukuran rangsangan normal. 

 Distorsi selektif 

Distorsi selektif merupakan proses pembentukan persepsi 

yang dimana  pemasar  tidak  dapat  berbuat  banyak  terhadap  

distorsi tersebut.  Hal  ini  karena  distorsi  selektif  merupakan 

kecenderungan  orang  untuk  mengubah  informasi  menjadi 

bermakna  pribadi  dan  menginterpretasikan  informasi  yang 

didapat  dengan  cara  yang  akan  mendukung  pra  konsepsi 

konsumen. 
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 Ingatan Selektif 

Mayoritas  orang  akan  melupakan  banyak  hal  yang  

mereka pelajari  namun  cenderung  akan  senantiasa  

mengingat informasi yang mendukung pandangan dan 

keyakinan mereka. Karena  adanya  ingatan  selektif,  kita  

cenderung  akan mengingat  hal-hal  baik  yang  disebutkan  

tentang  produk  yang kita sukai dan melupakan hal-hal baik 

yang disebutkan tentang produk yang bersaing.  

c.  Pembelajaran 

Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul 

dari pengalaman. Banyak ahli pemasaran yang yakin bahwa 

pembelajaran dihasilkan  melalui  perpaduan  kerja  antara  pendorong,  

rangsangan, isyarat  bertindak,  tanggapan  dan  penguatan.  Teori  

pembelajaran mengajarkan  kepada  para  pemasar  bahwa  mereka  

dapat  membangun permintaan atas suatu produk dengan mengaitkan 

pada pendorongnya yang  kuat,  menggunakan  isyarat  yang  

memberikan  motivasi  dan memberikan penguatan  positif karena 

pada dasarnya konsumen  akan melakukan generalisasi terhadap suatu 

merek. 

d.  Keyakinan dan Sikap 

Melalui tindakan dan sikap, orang mendapatkan keyakinan dan 

sikap. Keduanya  kemudian  mempengaruhi  perilaku  pembelian  

konsumen. Keyakinan  dapat  diartikan  sebagai  gambaran  pemikiran  

seseorang tentang  gambaran  sesuatu.  Keyakinan  orang  tentang  

produk  atau merek  akan  mempengaruhi  keputusan  pembelian  

mereka.  Selain keyakinan,  sikap  merupakan  hal  yang  tidak  kalah  

pentingnya.  Sikap adalah  evaluasi  perasaan  emosi  dan  

kecenderungan  tindakan  yang menguntungkan  atau  tidak  
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menguntungkan  dan  bertahan  lama  pada seseorang  terhadap  suatu  

objek  atau  gagasan  tertentu  (David  Kreh, dalam Kotler 2009) 

Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  proses  pembelian  

terdiri  dari beberapa  tahapan  yang  dengan  pengenalan  masalah  terhadap  

kebutuhan  dan keinginan  serta  tidak  berhenti  setelah  pembelian  

dilakukan.  Para  pemasar  telah mendalami  berbagai  hal  yang  

mempengaruhi  pembelian,  serta  pengembangan suatu  pengertian  tentang  

bagaimana  konsumen  dalam  kenyataannya  membuat keputusan itu dan 

bagaimana tipe keputusan membeli konsumen. 

2.5.6  Jenis-Jenis Perilaku Pembelian 

Pengambilan keputusan pembelian pada konsumen pada dasarnya 

berbedabeda,  hal  ini  dapat  bergantung  pada  jenis  keputusan  pembelian.  

Perilaku pembelian  menurut  Suharno  (2010:93)  dikelompokkan  menjadi  

empat  tipe perilaku pembelian, sebagaimana gambar berikut: 

 

Gambar 2.6 Jenis Perilaku Keputusan Pembelian 
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2.6 Hubungan Antara Variabel Store Layout Dan Brand Equity Terhadap 

Proses Keputusan Pembelian 

2.6.1 Store Layout 

Hubungan  antar  konsep  ini  menjelaskan  mengenai  hubungan  

antara  Store Layout terhadap  keputusan  pembelian.  Store Layout 

merupakan  salah  satu  elemen penting  dalam  Store  Atmosphere.  

Penciptaan  Store  Atmosphere  (suasana  toko) yang  menyenangkan,  

menarik  serta  bisa  membuat  konsumen  merasa  nyaman ketika  berada  di  

dalam  toko  merupakan  salah  satu  cara  agar  bisa  menarik konsumen  

melakukan  tindakan  pembelian  (Levy  &  Weitz,  2011).  Store  Layout 

merujuk  pada  perlengkapan  lokasi  ruang,  pengelompokkan  produk,  arus  

lalu lintas,  departemen  lokasi  dan  alokasi  dalam  departemen  (Turley  

dan  Miliman, 2000).  Store Layout dapat mempengaruhi keadaan emosional 

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. Perusahaan yang bergerak di bidang ritel modern dikenal sebagai 

kegiatan usaha yang dinamis sehingga diperlukan strategi agar  dapat  

bertahan  di  dalam  persaingan  industri  yang  ketat  ini.  Hal  ini  dapat 

diatasi  dengan  menciptakan  suasana  toko  yang  nyaman  melalui  penataan  

toko yang tepat sesuai dengan keinginan konsumen. Dengan penciptaan 

suasana toko yang  nyaman  bagi  konsumen  tentunya  akan  membuat  

konsumen  betah  untuk berlama-lama  di  toko  dan  mengelilingi  se isi  toko  

sehingga  kemungkinan  agar konsumen melakukan pembelian lebih banyak 

kepada toko akan tercapai, bukan tidak  mungkin  konsumen  pun  akan  

membeli  produk  yang  semula  tidak  ia rencanakan, namun karena store 

layout yang tepat konsumen jadi dapat menyadari kebutuhan yang semula 

tidak terencana di daftar belanja. 
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Menurut Levy dan Weitz (2011)  “costumer behavior also influenced 

by the store  atmosphere”  yang  artinya  adalah  perilaku  pembelian  

konsumen  juga dipengaruhi  oleh  suasana  toko.  Dari  pernyataan  tersebut  

dapat  diketahui  bahwa suasana  toko  bertujuan  untuk  menarik  perhatian  

konsumen  untuk  berkunjung. Membantu memudahkan para konsumen yang 

datang untuk mencari barang yang dibutuhkan,  mempertahankan  mereka  

untuk  berlama-lama  di  dalam  ruangan, memotivasi  mereka  untuk  

membuat  perencanaan  secara  mendadak  dan nmemberikan  pelayanan  

yang  memuaskan  sehingga  mengakibatkan  timbulnya kepuasan dalam 

berbelanja. Hal ini sesuai dengan teori perilaku konsumen yang menjelaskan 

tentang keterkaitan antara aspek afektif dan perilaku dalam manusia (Kotler 

2009). 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. 

Dalam penelitian Karen Valentine (2010) mengungkapkan terkait 

Pengaruh Store Atmosphere Terhadap Keputusan Pembelian Pada Dakken 

Coffee & Steak Bandung bahwasannya hasil perhitungan regresi berganda 

secara simultan dapat diketahui bahwa Store  Atmosphere (X)  yang  terdiri  

dari  Exterior (X1),  General  Interior (X2),  Store  Layout (X3),  dan Interior  

Display (X4)  berpengaruh  signifikan terhadap  Keputusan  Pembelian  (Y)  

pada  Dakken  Coffee  &  Steak  Bandung sebesar 76,3%. Berdasarkan  hasil  

perhitungan  regresi  berganda  secara  parsial  dapat  diketahui bahwa Store  

Atmosphere (X)  yang  terdiri  dari Exterior (X1),  General  Interior (X2),  

Store  Layout  (X3),  dan Interior  Display (X4)  berpengaruh  signifikan 

terhadap  Keputusan  Pembelian  (Y)  pada  Dakken  Coffee  &  Steak  

Bandung. Jumlah  pengaruh  terbesar  dimiliki  oleh  variabel General  

Interior (X2) yaitu sebesar  40,77%  sedangkan  variabel  lainnya Exterior 
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(X1)  sebesar  12,35%, variabel Store  Layout (X3)  sebesar  34,75%  dan  

variabel Interior  Display (X4) sebesar -11,49% 

 Selanjutnya dalam penelitian Indah Kusherawati (2011) 

mengungkapkan terkait Pengaruh Store Layout dan Interior Displays 

Terhadap Keputusan Pembelian KFC Riau Bandung bahwasannya Store  

Layout  dapat  mempengaruhi keputusan  pembelian  yang  dilakukan 

pelanggan  KFC  Riau  Bandung  sebesar 52.2%.  Sehingga  50%  lebih  

keputusan pembelian  yang  dilakukan  pelanggan dipengaruhi  Store  Layout  

yang  diterapkan KFC Riau Bandung. 

Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  bisa  dipahami  bahwa  terdapat  

hubungan antara Store Layout terhadap keputusan pembelian konsumen, 

karena Store Layout dapat mempengaruhi  keputusan  pembelian  konsumen.  

Untuk  itu,  dipahami  bahwa diantara  setiap  variabel  ini  saling  

mempengaruhi  hingga  mampu  membentuk sebuah keputusan pembelian 

oleh konsumen.  

2.6.2 Brand Equity 

Dalam penelitian Ika Irwanti (2012) mengemukakan terkait Pengaruh 

Brand Equity Terhadap Proses Keputusan Pembelian Pada Produk Pond’s di 

Surabaya menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 6,71 yaitu lebih besar dari 

ttabel adalah 1,96 yang berarti pengaruh tersebut positif, kuat dan signifikan. 

Maka hipotesis penelitian menyatakan bahwa Brand Equity berpengaruh 

terhadap proses keputusan pembelian konsumen pada produk Pond’s di 

Surabaya diterima. Hasil penelitian ini mendukung riset yang diungkapkan 

oleh Humdiana (2005), ekuitas merek memberikan rasa percaya diri kepada 

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian, baik dari pengalaman 

masa lalu yang bisa menguatkan kepuasan konsumen dengan pengalaman 

menggunakannya. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil yang sama 

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arianis Chan (2010), 

meskipun memiliki latar belakang sampel yang berbeda.  
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Selanjutnya ditemukan bahwa dari ke empat indikator pembentuk 

Brand Equity, secara berurutan yang paling dapat berkontribusi pada Brand 

Equity adalah Brand Loyalty (RSquare= 97%), Brand Awareness (RSquare = 

70%), serta Perceived Quality (RSquare = 53%) dan Brand association 

(RSquare = 53%). Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator Brand Loyalty 

menjadi indikator yang paling dominan dalam membentuk Brand Equity 

produk Pond’s pada konsumen di Surabaya. Hal tersebut menjelaskan bahwa 

loyalitas merek adalah ukuran dari kesetiaan konsumen (Aaker:1997) yang 

merupakan inti dari Brand Equity yang menjadi gagasan sentral dalam 

pemasaran, karena hal ini merupakan suatu ukuran keterkaitan seorang 

konsumen pada sebuah merek.  

Sedangkan untuk proses keputusan pembelian, secara berurutan 

indikator yang dapat menjelaskan proses keputusan konsumen dalam membeli 

adalah keputusan pembelian (RSquare = 91%), evaluasi alternatif (RSquare = 

83%), pencarian informasi (RSquare = 76%), pengenalan masalah (RSquare= 

63%), dan perilaku pasca beli (RSquare= 41%). Hal tersebut tidak mendukung 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Arianis Chan (2010) karena memiliki 

latar belakang sampel yang berbeda dan indikator perilaku pasca beli menjadi 

indikator yang paling dominan dalam menjelaskan proses keputusan 

pembelian. 

Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  bisa  dipahami  bahwa  terdapat  

hubungan antara Brand Equity terhadap keputusan pembelian konsumen, 

karena Brand Equity dapat mempengaruhi  keputusan  pembelian  konsumen. 

Untuk  itu,  dipahami  bahwa diantara  setiap  variabel  ini  saling  

mempengaruhi  hingga  mampu  membentuk sebuah keputusan pembelian 

oleh konsumen.  

Selanjutnya dalam penelitian Fadli dan Inneke Qamariah (2011) 

mengungkapkan terkait Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Ekuitas Merek 

Sepeda Motor Merek Honda Terhadap Keputusan Pembelian bahwasannya 
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ekuitas merek yang terdiri dari variabel kesadaran merek, kesan kualitas, 

asosiasi merek, dan loyalitas merek berpengaruh sangat signifikan terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di lingkungan Universitas 

Sumatera Utara, dan secara parsial variabel loyalitas merek, kesan kualitas 

dan asosiasi merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor merek Honda di lingkungan Universitas Sumatera Utara, 

sedangkan variabel kesadaran merek tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan konsumen dalam melakukan pembelian sepeda motor merek 

Honda. Variabel yang dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor merek Honda di lingkungan Universitas Sumatera Utara adalah 

variabel loyalitas merek. Hal ini berarti bahwa sepeda motor merek Honda 

telah memberikan keterikatan emosional yang dipengaruhi oleh kepuasan 

yang dirasakan oleh konsumen yang telah menggunakan motor merek Honda. 

Sedangkan dalam penelitian Marco Dirgahadi Lukman (2013) 

mengungkapkan terkait Analisis Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap 

Keputusan Pembelian dan Kepuasan Konsumen Produk Teh Botol Sosro 

Kemasan Kotak bahwasannya faktor-faktor ekuitas merek yang terdiri dari 

brand awareness dan brand image berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan  dan kepuasan pembelian serta keputusan pembelian berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

 Adapun dari beberapa rujukan penelitian diatas merupakan salah satu 

sumber pendukung penelitian yang akan dilakukan, maka terdapat beberapa 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang sedang di teliti 

dalam penelitian ini sebagai sumber pendukung bagi penelitian yang berjudul 

Pengaruh Store Layout dan Brand Equity Terhadap Proses Keputusan 

Pembelian Konsumen Borma Cikutra, dibawah ini : 
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Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Penulis Hasil Penelitian 

1 Pengaruh Brand Equity 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Sepeda 

Motor Yamaha 

Retno Lies & 

Jatmiko 

(2015) 

Hasil analisa uji t mengenai � faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian 

menunjukkan bahwa brand awareness, brand 

association, dan brand loyality   tidak memiliki 

hubungan atau tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian karena nilai signifikansi 

>0.05. Sedangkan perceived quality memiliki 

hubungan atau berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian karena nilai signifikansi <0.05. 

Namun hasil pengujian tabel f 

menunjukkan bahwasannya jika pengujian 

dilakukan bersama-sama maka brand awareness, 

brand association, brand loyality , dan perceived 

quality memberikan hubungan dan pengaruh 

terhadap keputusan pembelian Motor Yamaha, 

karena tingkat signifikans <0.05 sebesar 0.011. 

Adapun faktor yang paling dominan 

memberikan hubungan dan pengaruh yang besar 

terhadap keputusan pembelian dari keempat 

variabel tersebut yaitu variabel perceived quality. 

2 Pengaruh Brand Equity 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen 

Pada Peter Says Denim 

Ravie 

Rahmadhano 

(2014) 

Berdasarkan hasil uji F variabel  Brand 

Awareness, Brand Association, Perceived Quality  

dan Brand  Loyalty  secara  simultan  (bersama-

sama) mempunyai  pengaruh  positif  dan  

signifikan terhadap keputusan pembelian 
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Di Kota Bandung konsumen sebesar 32,4% pada PSD dikota 

Bandung.  

Adapun Brand  Awarenes,  Brand  

Association  dan  Brand  Loyalty  secara  parsial  

tidak  memberikan pengaruh  yang  signifikan  

terhadap  keputusan  pembelian  konsumen  pada  

PSD  di  kota Bandung. Sedangkan Perceived 

Quality  secara parsial memberikan pengaruh yang 

signifikan dan  sebesar  20,31%.  Besarnya  

pengaruh  brand  equity  terhadap  keputusan  

pembelian konsumen  yang  mendapatkan  

persentase  paling  tinggi  adalah  perceived  

quality  sebesar 20,31%. 

3 Pengaruh Brand Equity 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen 

Pada Produk Pasta Gigi 

Pepsodent 

Nujulia 

(2010) 

Elemen  pembentuk  ekuitas  merek  

(brand equity)  yaitu  dimensi  kesadaran  merek 

(brand  awareness), persepsi  kualitas (perceived  

quality), dan dimensi  asosiasi  merek (brand  

association) tidak  memiliki pengaruh  yang  

signifikan  terhadap keputusan  pembelian  

konsumen  pada produk  pasta  gigi  Pepsodent 

karena nilai signifikansi >0.05. Sedangkan, 

dimensi  kesetiaan  merek (brand  loyalty) 

memiliki hubungan atau pengaruh terhadap 

keputusan pembelian, karen atingkat signifikansi 

<0.05. 

Elemen  pembentuk  ekuitas  merek  

(brand equity) secara  bersama-sama  memiliki 

pengaruh  yang  signifikan  terhadap keputusan  

pembelian  konsumen  pada produk  pasta  gigi  
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Pepsodent.  Hasil  ini dibuktikan dengan hasil 

pengujian regresi, dimana  nilai  signifikan  sebesar  

0,000. Nilai Sig < dari α yaitu (0,000 < 0,05). 

4 Pengaruh Store 

Atmosphere Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Konsumen Distro 

Planet Surf Mall 

Olympic Garden kota 

Malang 

Achmad 

Indra 

Widyanto, 

Edy 

Yulianto, & 

Sunarti 

(2014) 

Pengaruh  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. 

Pengaruh  variabel  Exterior  (X1)  

terhadap keputusan Pembelian (Y) signifikan. 

Pengaruh  variabel  General  Inetrior  (X2) 

terhadap keputusan Pembelian (Y) signifikan. 

Pengaruh variabel  Store Layout  (X3) terhadap 

keputusan Pembelian (Y) signifikan. Pengaruh  

variabel  Interior  Display  (X4) terhadap 

keputusan Pembelian (Y) signifikan. Selanjutnya, 

variabel  yang  dominan  dalam  penelitian  ini 

adalah  variabel  General  Interior  (X2)  yang 

ditunjukkan  oleh  nilai  t hitung  terbesar  yaitu 

sebesar 2,900. 

5 Pengaruh Store Layout 

Terhadap Minat Beli 

Pada Toko Sepatu 

Payless Di Margocity 

Deswitha 

Arvinci Stiefi 

(2012) 

 

 

Hubungan antara store layout dan minat 

beli menunjukkan nilai yang kuat. Tetapi, 

rancangan store layout Payless dilihat dari 

mayoritas responden cenderung memilki minat beli 

yang tinggi terhadap sepatu yang di jual di Toko 

Payless.  

Selain itu konsumen juga merasa nyaman 

dan mudah dalam mencari barang. Indikator pada 

store layout yang memiliki mean terendah adalah 
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area display sepatu yang memudahkan interaksi 

dengan pelayan toko dan melihat dengan jelas 

label harga pada sepatu yang di display. 

Sedangkan, pada minat beli indikator terendah 

adalah tertarik mencari informasi sepatu yang di 

jual di Toko Payless. 

 

2.8 Hipotesis 

Menurut  Sugiyono  (2012),  hipotesis  merupakan  jawaban  

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, 

karena  jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang  relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris  yang  diperoleh  melalui  pengumpulan  

data. Dari penjelasan  tersebut,  maka  penulis  merumuskan  hipotesis  

penelitian  sebagai berikut: 

Ho1 = 0 : Tidak ada pengaruh antara Store Layout terhadap Proses  

Keputusan Pembelian 

Ha1= 0 : Ada pengaruh positif dan signifikan antara Store Layout 

terhadap Proses  Keputusan Pembelian  

Ho2 = 0 : Tidak ada pengaruh antara Brand Equity terhadap Proses  

Keputusan Pembelian 

Ha2 = 0 : Ada pengaruh positif dan signifikan antara Brand Equity 

terhadap Proses  Keputusan Pembelian  

Ho3 = 0 : Tidak ada pengaruh antara Store Layout dan Brand Equity 

terhadap Proses  Keputusan Pembelian 

Ha3 = 0 : Ada pengaruh positif dan signifikan antara Store Layout 

dan Brand Equity terhadap Proses  Keputusan Pembelian  

 


