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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pemasaran dan Manajemen Pemasaran  

2.1.1 Pengertian Pemasaran  

 Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan 

oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan fungsi pemsaran yang 

baik, perusahaan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan produk sesuai 

dengan yang diinginkan oleh konsumen, ke tangan konsumen dengan 

memuaskan. Menurut Kotler dan Keller ( 2010:5) pengertian pemasaran adalah 

“mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan social”. 

 Pengertian pemasaran menurut AMA (American marketing association) 

adalah “suatu organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk 

mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan 

pemangku kepentingannya”. 

Sedangkan menurut Stanton, Etzel dan Walker yang di terjemahkan oleh 

Saladin (2004:2) menyatakan bahwa “pemasaran adalah suatu system normal 

total dari kegiatan bisnis yang di rancang untuk mendistribusikan barang-barang 

yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai sasaran dan tujaan Organisasi”. 

  Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa pemasaran itu 

mencerminkan suatu pertukaran yang di wujudkan dalam bentuk barang dan jasa 

di pasarkan melalui aliran barang dan jasa tersebut untuk mendistribusikan 

kepadan konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya. 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Manajemen pemasaran memegang peranan penting dalam perusahaan, 

karena manajemen pemasaran mengatur semua kegiatan pemasaran. Manajemen 

pemasaran menurut Kotler dan Keller (2010:6) adalah “seni dan ilmu memilih 

pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan 
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dengan menciptakan, menghantarakan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan 

yang unggul”. 

 Pengertian manajemen pemasaran menurut Shultz yang di kutip oleh 

Alma (2004:130), adalah “merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi seluruh 

kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian dari perusahaan”. 

 Sedangkan definisi menurut Tjiptono (2005:2) menyatakan pengertian 

manajemen pemasaran adalah “system total aktivitas bisnis yang dirancang untuk 

merencanakan, menetapkan harga dan mendistribusikan produk, jasa, gagasan 

yang mampu memuaskan keinginan pasar sasaran dalam rangka mencapai tujuan 

organisional”. 

 Dari beberapa definisi di atas, dapat di simpulkan bahwa manajemen 

pemasaran adakah sebagai salah satu ilmu dan seni untuk memilih pasar sasaran 

serta mendapatkannya, mempertahankannya, dan menambah nilai pelanggan 

melalui penciptaan, penyampaian, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang 

unggul. 

 

2.2 Marketing Mix ( Bauran Pemasaran ) 

 Dalam pemasaran terdapat strategi yang di sebut marketing mix, yang 

mempunyai peranana yang sangat penting mempengaruhi konsumen untuk 

membeli produk dan jasa yang di tawarkan di pasar. Kegiatan pemasaran di 

tentukan oleh konsep yang di sebut bauran pemasaran. 

Pengertian marketing mix (bauran Pemasaran) menurut para ahli. Menurut Kotler 

(2010:53) pengertian bauran pemasaran adalah sebagai berikut :  

“Bauran Pemasaran adalah kelompok kiat pemasaran yang di gunakan perusahaan 

untuk mencapai sasaran pemasarannya dalam pasar sasaran” 

 Sedangkan menurut Alma (2007:205) dalam bukunya bauran pemasaran 

adalah sebagai berikut : 

“marketing Mix merupakan strategi mencampur kegiatan-kegiatan marketing, 

agara di cari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil paling 

memuaskan”. 
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 Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat di jelaskan bahwa bauran 

pemasaran adalah istilah yang di gunakan untuk menjelaskan penggabungan dari 

sejumlah variabel yang dapat di kendalikan dan di gunakan oleh perusahaan untuk 

mencapai tujuan pemasaran perusahaannya. Ada empat unsur bauran pemasaran 

menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2009:70) yaitu : 

1. Produk (product) 

Mengelola unsur produk termasuk perencanaan dan pengembangan produk 

atau jasa yang tepat untuk dipasarkan oleh perusahaan. Strategi di butuhan 

untuk mengubah produk yang ada, menambah baru dan mengambil 

tindakan-tindakan yang mempengaruhi brbagai macam produk. 

2. Harga (price) 

Dalam menentukan harga, manajemen harus menentukan harga dasar yang 

tepat bagi produknya. Manajemen harus menentukan strategi yang 

menyangkut potongan harga, pembayaran ongkos angkut dan berbagai 

variabel yang bersangkutan. 

3. Promosi (promotion) 

Promosi adalah bagian yang di gunakan untuk memberitahukan dan 

embujuk pasar tentang produk baru perusahaan, periklanan, penjualan 

pribadi, promosi penjualan, publisitas, dan hubungan masyarakat, 

merupakan kegiatan promosi. 

4. Distribusi (place) 

Meskipun pelantara pemasaran pada dasarnya merupakan faktor 

lingkungan yang berada di luar jangkauan perusahaan, seseorang aksekutif 

perusahaan tetap mempunyai ruang gerak yang besar sekali pada waktu ia 

berhubungan dengan mereka. Tanggung jawab peusahaan adalah (1) 

memilih dan mengelola saluran perdagangannya yang di pakai 

menyalurkan produk agar mendapat mencapai pasar yang tepat dalam 

waktu yang tepat pula, (2) mengembangkan system distribusi untuk 

pengiriman dan penanganan produk secara fisik melalui saluran ini. 
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2.3 Saluran Distribusi 

Pada saat ini umumnyaperusahaan dalam menyalurkan produknya 

menggunakan perantara, dengan kata lain perusahaan bekerja sama dengan kata 

lain perusahaan bekerja sama dengan perantara pemasaran untuk menyalurkan 

produk-produk mereka kepasar, sehingga perantara membentuk saluran 

pemasaran atau sering pula disebut saluran distribusi.  

 

2.3.1 Pengertian Saluran Distribusi  

Seperti yang kita ketahui, saluran distribusi merupakan salah satu unsure 

dari bauran pemasaran. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan saluran 

distribusi itu sendiri. Perlu disadari bahwa keputusan mengenai saluran pemasaran 

merupakan keputusan terpenting dalam manajemen, karena jelas bahwa keputusan 

yang akan dipilih ini mempengaruhi segala macam keputusan pemasaran. Untuk 

lebih jelasnya penulis akan mengemukakan definisi saluran distribusi.Menurut 

Kotler yang dikutip oleh Alma (2005:49) sebagai berikut: 

“saluran distribusi adalah lembaga yang saling berkait untuk menjadikan produk 

atau 

jasa siap digunakan atau dikonsumsi”. 

Dari definisi diatas penulis dapat menyimpulkan pengertian saluran 

distribusi adalah seperangkat lembaga yang mempunyai kegiatan untuk 

menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga segala 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan terustama yang menyangkut dengan 

distribusi dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.  

Era perekonomian dewasa ini, sebagian produsen tidak menjual langsung 

produknya kepada para pemakai akhir atau pemakai kalangan industri tapi melalui 

perantara, di mana perantara ini memerankan berbagai fungsi sehingga membantu 

produsen dalam melaksanakan pemasaran. 
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2.3.2. Bentuk-bentuk Perantara 

Menurut Keller dan Keller (2007:589), perantara dibedakan berdasarkan 

hak kepemilikan barang menjadi dua golongan, yaitu pedagang perantara 

(merchant middlemen) dan agen perantara (agent meddlement). 

1. Pedagang Perantara (Merchant Middlemen) 

perantara yang bertindak atas namanya sendiri, dimana perantara tersebut 

yang membeli, mempunyai hak atas barang itu, dan menjual kembali 

barang-barangnya dan mengambil keuntungan. Yang termasuk ke dalam 

golongan ini adalah pedagang besar (wholesaler) dan pengecer (retailer). 

Adapun pengertian pedagangan besar dan pengecer adalah sebagai berikut: 

a. Pedagang besar (wholesaler)  

pedagang perantara yang membeli barang-barang baik dari produsen 

maupun dari pedagang dalam jumlah besar untuk dijual kembali atau 

untuk pengguna bisnis. 

b. Pengecer (retiler)  

pedagang perantara yang membeli barang-barang dalam jumlah yang 

cukup besar untuk tujuan dijual kembali kepada konsumen akhir dalam 

jumlah yang relatif kecil. 

2. Agen Perantara (Agent Middlemen) 

Perantara yang bertindak bukan atas dirinya sendiri, jadi perantara tersebut 

tidak memiliki hak atas barang, tetapi membantu dalam memindahkan hak 

milik atas barang tersebut dari produsen ke konsumen. Yang termasuk di 

dalamnya adalah broker, perwakilan perusahaan manufaktur, agen 

penjualan, dan lain-lain. 
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2.3.3 Tingkat Saluran Pemasaran 

Menurut Kotler dan Keller (2007:438), tingkat saluran pemasaran terbagi 

atas beberapa macam, yaitu : 

1. Zero Level Channel (Saluran Nol Tingkat), merupakan penjualan langsung 

kepada konsumen akhir. Contoh dalam penjualan langsung ini adalah 

Penjualan langsung kerumah-rumah, home parties, penjualan lewat surat, 

telemarketing, penjualan melalui TV, penjualan melalui internet, toko 

yang dimiliki oleh pabrik.  

2. One Level Channel (Saluran Satu Tingkat), yaitu penjualan melalui satu 

perantara. Dalam hal ini, produsen memiliki satu perantara penjualan. 

contohnya adalah peritel. 

3. Two Level Channel (Saluran Dua Tingkat), yaitu penjualan yang 

mempunyai dua perantara penjualan. didalam saluran pemasaran barang 

konsumen mereka merupakan pedagang besar atau grosir dan pengecer, 

sedangkan dalam saluran pemasaran barang industri mereka merupakan 

sebuah penyalur tunggal dan distributor industri.  

4. Three Level Channel (Saluran Tiga Tingkat), merupakan penjualan yang 

mempunyai tiga perantara, yaitu pedagang besar, pemborong, dan 

pengecer. Pedagang besar menjual kepada pemborong, yang juga akan 

menjual kepada peritel kecil.   

 Sedangkan untuk jasa keempat hal tersebut masih di rasa kurang 

mencukupi. Para pakar pemasaran menambahkan tiga lagi : people, 

process, dan physical evidence. 

1. Orang atau partisipasi (people or participants) 

Semua pelaku yang menawarkan sebagian penyajian jasa dan kerananya 

mempengaruhi persepsi pembeli. 

2. Proses  process) 

Yaitu mua prosedur actual mekanisme dan lairan aktivitas dimana jasa 

disampaikan yang merupakan system penyajian atau operasi jasa. 
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3. Bukti fisik (physical evidence) 

Yaitu lingkungan fisik dimana jasa disampaikan dan dimana konsumennya 

berinteraksi dan sikap komponen tangible memfasilitasi atau komunikasi 

jasa tersebut. 

 

2.4 Retailing  

 Salah satu perantara alam saluran distribusi adalah pengecer atau ritel yang 

mempunyai peranan penting dalam pendistribusian produk kepada konsumen 

dengan menyediakan banyak jenis dan keragaman barang maupun pelayanan, 

retailing adalah saluran distribusi wholesaling. 

 

2.4.1 Pengertian Retailing 

 Di dalam kegiatan pemasaran terdapat proses pertukaran barang dan jasa 

dimana organisasi apapun yang melakukan proses yang pertukaran atau menjual 

barang atau jasa tersebut pada konsumen akhir baik produsen, grosir, dan 

pengecer di sebut melakukan usaha eceran. Menurut Kotler dan Keller 

(2010:215) bahwa “eceran (retailing) meliputi kegiatan yang terlibat dalam 

penjualan barang dan jasa langsung pada konsumen akhir untuk penggunaan 

pribadi atau non-bisnis”. 

 Definisi retailer menurut Mursid (2006:93) adalah “pengecer atau toko 

pengecer adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan usaha menjual barang 

kepada konsumen akhir untuk keperluan pibadi (non-bisnis)” 

 Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa retailing merupakan 

suatu bentuk usaha menjual barang dan jasa yang di ajukan kepada konsumen 

akhir untuk penggunaan yang sifatnya pribadi atau non bisnis.tidak masalah 

bagaimana barang atau jasa itu di jual atau dimana dijualnya. 

 

2.4.2 Klasifikasi Retailing 

 Klasifikasi toko-toko eceran menurut Lamb et al (2007:71) adalah 

sebagai berikut :  

1. Kepemilikan 
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Pengecer dapat di klasifikasikan secara luas menurut bentuk kepemilikan 

independen, bagian dari rantai, atau toko waralaba. 

a. Pengecer independen adalah pengecer yang di miliki oleh seseoranag 

atau suatu kemitraan dan tidak di operasikan sebagai bagian dari 

lembaga eceran yang lebih besar. 

b. Toko berantai (chain Store) di miliki dan di operasikan sebagai satu 

kelompok oleh satu organisasi. 

c. Waralaba (franchise) di miliki dan di operasikan oleh individu tetapi 

memperolrh lisensi dari organisasi pendukung yang lebih besar. 

2. Tingkat Pelayanan 

Tingkat pelayanan yang di sediakan oleh pengecer yang dapat di 

klasifikasikan sepanjang suatu rangkaian dari pelayanan penuh sampai 

pelayanan sendiri. 

3. Keragaman Produk 

Dari ketiga untuk memposisikan atau mengklasifikasikan toko-toko adalah 

berdasarkan keluasan dan kedalaman lini produk mereka, biasanya 

menjual lini produk mereka, biasanya menjual lini tunggal atau sempit 

tetapi dengan tingkat kedalamannya yang tinggi. 

4. Harga 

Harga merupakan cara keempat untuk memposisikan toko-toko eceran. 

Toko diskon, factory outlet, dan pengecer obral adalah toko yng 

menggunakan harga rendah. 

 

2.4.3 Jenis Toko Eceran 

 Menurut Berman dan Evans (2007:71) ada beberapa jenis toko eceran 

yang utama. Masing-masing menawarkan keragaman produk, jenis jasa, dan 

tingkat harga yang berbeda-beda, sesuai denga keinginan belanja pelanggan. Jenis 

tersebut antara lain : 

1. Department store  

Menaungi beberapa bagian penjualan  produk di bawah, satu atap, sebuah 

department store menyediakan variasi belanja dan produk-produk khusus 
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secara luas, termasuk pakaian, kosmetik, peralatan rumah tangga, alat-alat 

elektronik, dan kadang-kadang meubeul. Pembelilan biasanya di lakuan di 

masing-masing di satu pintu keluar pusat. 

2. Toko khusus 

Toko khusus adalah toko eceran yang mengkhususkan dari pada jenis 

barang tertentu. Format toko khusus memungkinkan penegcer 

memperhalus strategi segmentasi mereka dan menempatkan barang 

daganagan mereka di target pasar yang spesifik. Saebuah toko khusus 

tidak hanya merupakan sejenis toko juga merupakan metode operasi arang 

dagangan tertentu. 

3. Pasar swalayan  

Pasar swalayan merupakan sebuah pengecer pelayanan sendiri yang besar 

dan terbagi dalam beberapa department yang mengkususkan diri dalam 

produ makanan. 

4. Toko obat  

Toko obat menawarkan produk-produk dan jasa yang berkaitan dengan 

farmasi sebagau daya tarik utama mereka. Konsumen paling sering tertarik 

dengan toko obat oleh farmasinya atau ahli farmasinya, kenyamanan, atau 

karena ia mempertahankan rencan rencana resep pihak ketiga mereka. 

5. Toko Kebutuhan Sehari-hari  

Toko Kebutuhan Sehari-hari dapat dipengertiankan sebagai suatu pasar 

swalayan mini, yang hanya menjual lini terbatas produk-produk kebutuhan 

sehari-hari yang perputarannya tinggi. Toko Kebutuhan sehari-hari dengan 

pelayanan sendiri seperti ini secara fisik berlokasi dekat area tempat tingal 

penduduk dan buka 24 jam, 7 hari setiap minggunya. 

6. Toko diskon 

Sebuah toko diskon merupakan pengecer yang bersaing atas basis harga 

rendah, perputaran tinggi, dan volum tinggi. Pemberi diskon apat di 

klasifikasikan ke dalam empat katagori utama yaitu : 

 

 



18 
 

9 
 

a. Toko diskon lini penuh 

Dibandingkan dengan department store tradisional, toko diskon lini 

penuh menawarkan kepada konsumen pelayanan yang sangat terbatas 

dan menyediakan keragaman yang leih luas dari produk-poduk “keres” 

yang bermerek secara nasioanal termasuk peralatan rumah tangga, 

mainan anak-anak, suku cadang otomotif, perangkat keras, produk 

olahraga, dan barang-barang keperluan taman, serta pakaian, sprei, dan 

kain linen. Yang termasuk toko diskon nilai penuh adalah: 

1. Hypermart yaotu toko eceran yang mengkobinasikan dari pasar 

swalayan dan pemberi diskon lini penuh dalam sebauah ruangan 

yang berukuran 200.000 sampai 300.000 meter persegi. 

2. Supercenter yaitu toko eceran yang mengkobinasikan barang bahna 

pangan dan barang dagan umun dengan serangkaian luas pelayanan 

termasuk farmasi, dry cleaning, studio foto, cuci cetak foto, salon 

rambut, toko optic, dan restoran alam satu lokasi. 

b. Toko diskon khusus 

Toko diskon khusus erupakan toko eceran yang menawarkan pilihan 

yang hampir lengkap dari lini produk tunggal dan menggunakan 

pelayanan sendiri, harga-harga diskon, volume tinggi, dan perputaran 

tinggi. 

c. Klub keanggotaan pergudangan  

Klub keanggotaan pergudangan merpakan perdagangan dengan 

pelayanan terbatas yang menjual suatu pilihan terbatas untuk peralatan 

yang bermerek dan langsung di bawa kepada anggotanya. 

d. Penger pengurangan harga 

Penger pengurangan harga meruapkan mengecer yang menjual pada 

harga 25% atau lebih di bawah harga department store tradisional 

karena ia membyar tunai untuk persediaannya. 
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2.5 Retailing Mix ( Bauran Ritel ) 

Ritel atau eceran mempunyai bauran yang penting untuk diperhatikan 

demi kelangsungan bisnis ritel tersebut dengan memperhatikan semua bauran 

tersebut, sutu bisnis ritel dapat mejadi lebih unggul dibandingkan peritel lainnya.  

 Pengertian retailing mix menurut Lamb, Hair, McDaniel (2009:96) 

mengungkapkan faktor-faktor yang dapat dikombinasikan oleh suatu eceran 

sebagai bauan penjualan (retailing mix) adalah ebagai berikut : 

“Bauran eceran (retailing mix) terdiri dari enam P : empat P kombinasi pemasaran 

(product, pleace, promotion, dan price) ditambah personel dan presentation”. 

Sedangkan menurut Hendri Maaf’ruf (2005:144) retailing mix terdiri dari : 

 Lokasi  

Pada lokai yang tepat, sebuah gerai akan lebih mendapat keuntungan 

daripada gerai lainnya yang berloksi kurang strategis, meskipun 

keduanya menjual produk yang sama, oleh pramuniaga yang sama 

banyak dan terampil, dan sama-sama punya ambience yang bagus.  

 Produk 

Produk yang akan dijual sebaiknya produk terbaik yang dimiliki 

pengecer karena produk adalah “mesin sukses” bagi pengecer 

 Harga  

Harga adalah satu-satunya unsur dalam berbagai unsur bauran 

pemasaran ritel itu yang akan mndatangkan laba bagi peritel. 

Penentuan harga yang tepat akan sangat mendukung tercapainya tujuan 

perusahaan.  

 Promosi  

Promosi yang lengkap (promotion mix) yang terdiri atas iklan, sals 

promotion, public relation dan personal selling akan sangat menambah 

nilai tertentu di mata calon konsumen. 

 Suasana dalam gerai  

Gerai yang tertata dan menarik akan lebih mengudang pembeli pabila 

dibandingkan geri yang diatur biasa saja. Store atmosphere dalam gerai 
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dapt mempengaruhi  perilaku konsumen, seperti betah berlama-ama di 

dalam toko. 

 Pelayanan  

Pelayanan eceran bertujuan memfasilitasi para pembeli pada saat 

mereka berbelanja di gerai hal-hal yang dapat memfasilitasi para 

pembeli terdiri atas layanan pelanggan, personal selling, layanan 

transaksi berupa cara pembayaran yang mudah, toilet yang bersih dan 

area parkir.  

 

2.6. Store Atmosphere 

 Penampilan toko eceran membantu menentukan citra toko dan membatu 

memposisikan eceran toko dalam benak konsumen, memikat konsumen, membuat 

merek nyaman dalam memilih barang belanjaan dan mengingatkan merek produk 

apa yang mereka beli. Elemen utama dari suasana toko adalah suasana (store 

atmosphere). 

 

2.6.1 Pengertian Store Atmosphere 

Store atmosphere merupakan salah satu unsur dari retailing mi yang juga 

harus iperhatikan oleh suatu bisnis ritel dengan adanya store atmosphere yang 

baik, perusahaan dapat menarik konsumen untuk berkunjung dan melakukan 

pembelian. 

 Pengertian store atmosphere menurut Berma and Evans (2007:545) : 

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

and draw customer”  

Berdasarkan pengertian diatas, penulis berpendapat bahwa store atmosphere 

merupakan perpaduan unsur-unsur penampilan suatu toko agar menarik konsumen 

unuk melakukan pembelian. 

 Pengertian store atmosphere menurut Utami (2006:238) mengatakan 

bahwa “store atmosphere adalah desain lingkungan mealui komunikasi visual, 

pencahayaan, warna, music, dan wangi-wangian untuk merancang respon 
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emosional dan persepsi pelanggan dan untuk mempengaruhi pelanggan dalam 

membeli barang”. 

 Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa store atmosphere dapat 

menciptakan kesan yang santai atau sibuk, kesan mewah efesiensi, sikap ramah 

ataupun dingin, terorganisir atau kacau dan suasana hati menyenangkan atau 

serius.  

 

2.6.2 Faktor yang mempengaruhi store atmosphere  

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menciptakan suasana toko menurut 

Lamb et al (2009:108) adalah : 

1. Jenis karyawan dan kepadatan 

Jenis karyawan mengacu pada karakteristik umum karyawan . sebagai 

contoh, rapi, ramah, berwawasan luas, terorientasi pada pelayanan. 

Kepadatan adalah jumlah karyawan perseribu meter persegi ruangan 

penjualan. Namun, terlalu banyak karyawan dan idak cukup banyak 

pelanggan dapat menyampaikan suasana dan mengintimidasi pelanggan. 

2. Jenis barang dagangan dan kepadatan 

Jenis barang dagangan yang dijual dan bagaimana barang tersebut 

dipanjang, menentukan suasana yang diciptakan. Pengecer pemberi diskon 

dan pemotong harga mungkin menjual beberapa merek tetapi banyak pula 

menjual barang bekas atau barang-barang yang sudah lewat musim. Jenis 

perlengkapan tetap (fixture) dan kepdatan. Perlengkapan tetap bisa elegan 

(terbuat dari kayu jati), trendi ( dari krom dan kaca tidak tempus pandang 

), atau terdiri dari meja-meja kuno seperti toko antik. 

3. Bunyi suara 

Bunyi suara bisa menyenangkan atau menjengkelkan bagi seorang 

pelanggan. Musik direstoran italia mambantu menciptakan suasana yang 

pas bagi pelanggan. Sama halnya dengan music country yang diputar di 

pemberhentian truk (truck stop). Musik juga dapat membuat konsumen 

tinggal lebih lama di toko dan membeli lebih banyak tau makan dengan 

cepat dan menginggalkan meja untuk pelanggan lainnya.  
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4. Aroma  

Aroma dapat merangsang maupun mengganggu penjaualan.bau kue kering 

dan roti akan memikat konsumen roti. Sebaliknya, pelanggan dapat di 

pukul mundur oleh bau busuk seperti asap rokok, bau apek, aroma 

antiseptic, dan pengharum ruangan yang terlalu menyengat.  

5. Faktor visual 

Warna dapat menciptakan suasana hati dan menjadi faktor penting dalam 

suasana hati. Warna merah, kuning, dan orange dianggap sebagai warna 

yang hangat dan kedekatan yang di inginkan.warna-warna yang 

menyejukan seperti biru dan violet di gunakan untuk membuka tempat 

yang tertutup dan menciptakan suasana yang ekegan dan bersih. 

 

2.6.3 Elemen Store Atmosphere 

 Store Atmosphere memiliki elemen-elemen yang semuanya berpengaruh 

terhadap suasana toko yang di inginkan. Elemen-elemen store atmosphere 

menurut Berman dan Evans (2007;545) : 

 

Gambar 2.1 
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1. Exterior 

  Exterior sebuah toko mempunyai pengaruh yang sangat kuat 

terhadap citra toko dan harus di rencanakan secara matang. Terkadang 

konsumen menilai sebuah toko dari bagian depannya. Bagian depan 

sebuah toko physical exterior dari sebuah toko. Yang termasuk kedalam 

exterior adalah pintu masuk, jendela, teras, papan nama toko, dan 

kontruksi material lainnya. 

 Berikut yang termasuk kedalam exterior toko adalah pintu masuk 

toko harus memperhatikan tiga hal utama yaitu : 

 Yag pertama adalah jumlah pintu masuk yang di butuhkan. Banyak toko 

kecil yang hanya mempunyai satu pintu masuk. Department store mungkin 

bisa memiliki pintu masuk antara empat sampai delapan. 

 Yang kedua adalah tipe pintu yang masuk yang di pilih, apakah yang dapat 

secara otomatis membuka sendiri atau yang bersifat manual. Lantai jalan 

masuk menggunakan semen, kramik, atau karpet. 

 Yang ketiga adalah jalan masuknya, jalan yang lebar dan dapat 

menciptakan store atmosphere yang berbeda di bandingkan jalan yang 

sempit. Etalase yang besar mungkin sangat antraktif, tetapi dapat 

menimbulkan masalah apabila tidak cukup tempat bagi jalan masuk. 

 Lingkungan sekitar toko juga perlu di perhatikan.lingkunaga luar 

toko dapat berpengaruh terhadapap citra mengenai harga, level, serta 

pelayanan toko, dan sebagainya. Lingkungan sekitar toko menentukan 

keadaan demografi dan gaya hidup serta orang-orang yang tinggal di 

sekitar toko. 

 Fasilitas parkir juga berpengaruh terhadap store atmosphere. 

Tempat parkir yang dekat dengan toko serta gratis mencitrakan kesan yang 

lebih positif dari pada tempat parkir yang memungut bayaran serta 

letaknya jauh dari pintu masuk toko. 

2. General interior 

 Saat consume berada dalam sebuah toko, maka banyak elemen-

elemen yang mempengaruhi persepsi meraka. Lampu yang terang dengan 
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vibrans colors dapat memberikan kontribusi terhadap suasan yang berbeda 

dari pada penerangan dengan lampu yang remang. Siara dan aroma dapat 

mempengaruhi perasaan konsumen. Sebuah toko dapat menggunakan 

aroma pewangi ruangan untuk mendatangkan konsumen melihat ke dalam 

toko. 

 Konsumen juga di pengaruhi temperature udara di dalam toko 

kurangnya kesejukan udara dapat mempercepat keberadaan konsumen di 

dalam toko. Ruangan yang luas dan tidak padat. Konsumen dapat berlama-

lama di dalam toko apabila mereka tidak terganggu oleh orang lain ketika 

sedang melihat-lihat produk yang di jual. 

3. Store layout 

 Perencanaan store layout meliputi penataan penempatan ruang 

untuk mengisi luas lantai yang tesedia, mengklasifikasikan produk yang 

akan di tawaran, pengaturan lalu lintas di dalam toko, dan menyusun 

produk secara individual. 

 Pembagian ruang toko meliputi ruang-ruang sebagai berikut : 

a. Ruang penjualan yang merupakan tempat produk-produk di pajang 

serta merupakan tempat interaksi antara pembeli dan penjual. 

b. Ruang merchandise yang merupakan ruang untuk produk-produk 

dengakategori on displayed item. 

c. Ruang karyawan yang merupakan ruang yang khusus karyawan. 

d. Ruang untuk konsumen yang meliputi kursi, rest room, dan lain-

lainnya. 

 Mengedintifikasi produk yang di tawarkan untuk menentukan 

penempatan produk, dilakukan berdasarkan karakteristik dari masing-

masing produk. Klasifikasi produk dilakukan berdasarkan pada pembagian 

sebagai berikut : 

a. Produk yang menjadi kebutuha umum. 

b. Prduk yang dapat memotivasi  konsumen untuk melakukan pembelian. 

c. Produk untuk target pasar tertentu. 

d. Produk yang membutuhkan penanganan khusus. 
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 Mengatur lalu lintas di dalam toko dilakukan dengan menggunakan 

dua pola yaitu straight (gridiron) traffic low dan curving (free-folowing) 

traffic flow. Hal terakhir yangmenyangkut store lay out adalah menyusun 

produk-produk yang di ingin ditawarkan sesuai karakteristik produk. 

Produk dan merek yang paling menguntungkan harus di letakkan di tempat 

yang paling baik. Produk di susun berdasarkan ukuran, harga, warna, dan 

produk paling di gemari konsumen. 

 

4. Interior (point-of-purchased) display 

 Poster , papan petunjuk, dan ragam interior display lainnya dapat 

mempengaruhi suasana toko karena memberikan petunjuk bagi konsumen. 

Selain memberikan petunjuk bagi konsumen, interior display juga dapat 

merangsang konsumen untuk melakukan pembelian. 

 Macam-macam interior display antara lain adalah : 

a. Assortment display 

Merupakan bentuk interior display yang di gunakan untuk berbagai macam 

produk yang berbeda dan dapat mempengaruhi konsumen. 

b. Theme-setting display 

Merupakan bentuk interior displays yang menggunakan tema-tema 

tertentu. Theme-setting display di gunakan dengan tujuan untuk 

membangkitkan suasana atau nuansa tertentu. 

c.  Ensemble dispays 

Merupakan bentuk interior displays yang di gunakan untuk satu setel 

produk yang merupakan gabungan dari berbagai produk. 

d. Merupakan bentuk interior displays yang memiliki fungsi utama 

sebagai tempat atau gantungan untuk produk yang di tawarkan. 

e. Cut case  

Merupakan bentuk interior displays yang murah karena hanya 

menggunakan kertas biasa. Biasanya di gunakan di supermarket atau toko 

yang sedang menggunakan diskon. 
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2.7 Loyalitas Konsumen 

 Memiliki konsumen yang loyal adalah tujuan akhir dari semua perusahaan 

tetapi kebanyakan dari perusahaan tidak mengetahui bahwa loyalitas konsumen di 

bentuk melalui beberapa tahapan, di mulai dari mencari calon konsumen potensial 

sampai dengan membentuk advocate customer yang akan membawa keuntungan 

bagi perusahaan. Definisi dari loyalitas di bawah ini. 

 Menurut Griffin (2005;4) “loyality is defined as non random purchase 

expressed over time by some decisions making unit”. Dari kalimat tersebut terlihat 

loyalitas lebih di tunjukan kepada sesuatu perilaku yang di tujukan dengan 

pemebelian rutin, berdasarkan pada unit pengambilan keputusan. Selanjutnya 

Griffin (2005;13) mengemukakan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh 

perusahaan apabila memiliki konsumen yang loyal antara lain : 

a. Mengurangi biaya pemasaran (karena biaya untuk menarik konsumen baru 

lebih mahal) 

b. Mengurakngi biaya transaksi (seperti biaya negosiasi kontrak) 

c. Mengurangi biaya turn over konsumen ( karena pergantian consume lebih 

sedikit) 

d. Meningkatkan penjualan silang yang akan memperbesarkan pangsa pasar 

perusahaan. 

e. Eord of mounth yang lebih positif, dengan asumsi bahwa konsumen yang 

loyal juga berate ereka yang merasa puas. 

f. Mengurangi biaya kegagalan (seperti biaya penggantian, dan lain-lain) 

 Untuk dapat menjadi  pelanggan yang loyal, seorang pelanggan harus 

memulai beberapa tahapan. Proses ini berlangsung lama dengan penekenan dan 

perhatian yang berbeda untuk masing-masing tahap karena setiap tahap 

mempunyai kebutuhan yang berbeda. Dengan memperhatikan masing-masing 

tahapan dan memenuhi kebutuhan dalam setiap tahap tersebut, perusahaan 

memiliki peluang yang besar untuk membentuk calon pembeli menjadi pelanggan 

loyal dan klien prusahaan. Menurut Tjiptono (2004:24) loyalitas pelanggan 

adalah : 
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“suatu hubungan antara perusahaan dan pelanggan dimana terciptanya suatu 

kepuasaan sehingga memberikan dasar yang baik untuk melakukan suatu 

pembelian kembali terhadap barang yang sama dan memberikan suatu 

rekomendasi dari mulut ke mulut”. 

 Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2010:138) menyatakan loyalitas 

konsumen adalah : 

“komitmen yang di pegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung 

kembali produk atau jasa yang di sukai di masa depan meski pengaruh situasi dan 

usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih”. 

 Dapat di katakana loyalitas merupakan kombinasi dari fungsi psikologi 

dan prilaku seseorang konsumen yang membuatnya setia pada produk dan jasa 

tertentu yang di jual oleh sebuah perusahaan atau merupakan cakrawala pemikiran 

bahwa kesetiaan pelanggan merupakan hasil dari prilaku dan proses psikologi 

sseorang dan pada hakekatnya loyalitas pelanggan dapat diibaratkan perkawinan 

antara perusahaan dan pabrik (terutama pelanggan inti). 

 

2.7.1 Karakteistik Loyalitas Konsumen 

 Pelanggan yang loya merupakan asset penting bagi perusahaan, hal ini 

dapat dilihat dari karakteristik yang di milikinya, menurut Griffin (2007;31) 

antara lain : 

a. Melakukan pembelian secara teratur, 

b. Membeli antar lini produk dan jasa, 

c. Mengajak orang lain, 

d. Menunujukan kekebalan dari tarikan pesaing atau tidak terpengaruh oleh 

pesaing. 

 

2.7.2 Tingkatan Loyalitas Konsumen 

Proses seorang calon pelanggan menjadi pelanggan yang loyal terhadap 

perusahaan terbentuk melalui beberapa tahapan. Menurut Hill yang dikutip Ratih 

Hurriyati (2010:132), loyalitas pelanggan dibagi menjadi enam tahapan yaitu 
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suspect, prospect, customer, client, advocates, dan partners. Tahapan-tahapan 

tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

a. Suspect 

Meliputi semua orang yang diyakini akan membeli (membutuhkan) 

barang atau jasa.  

b. Prospect 

Adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan jasa tertentu, dan 

mempunyai kemampuan untuk membelinya.  

c. Customer 

Pelanggan sudah melakukan hubungan transaksi dengan perusahaan.  

d. Client 

Pelanggan yang telah membeli barang dan jasa yang dibutuhkan dan 

ditawarkan perusahaan secara teratur.  

e. Advocates 

Clients secara aktif mendukung perusahaan dengan memberikan 

rekomendasi kepada orang lain agar mau membeli barang atau jasa di 

perusahaan tersebut.  

f. Partenes 

Terjadi hubungan kuat dan saling menguntungkan antara perusahaan 

dan pelanggan. 

 

2.7.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen 

Swastha dan Handoko (2011) menyebutkan lima faktor utama yang 

empengaruhi loyalitas konsumen, sebagai berikut: 

1. Kualitas Produk, kualitas poduk yang baik secara lansgung akan 

mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen, dan bila hal tersebut 

berlangsung secara terus menerus akan mengakibatkan konsumen yang 

selalu setia membeli atau mengguakan produk tersebut dan disebut 

loyalitas konsumen  

2. Kualitas Pelayanan, selain kualitas produk ada hal lain yang 

mempengaruhi loyalitas konsumen yaitu kualitas pelayanan. Kualitas 
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pelayanan yang baik dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

pembelian ulang.  

3. Emosional, emosional disini lebih diartikan sebagai kayakinan penjual itu 

sendii agar lebih maju dalam usahanya. Keyakinan tersebut nantinya akan 

mendatangkan ide0ide yang dapat mengingkatkan usahanya.  

4. Harga, sudah pasti orang menginginkan barang yang bagus dengan harga 

yang lebih murah atau bersaing. Jadi harga disini lebih diartikan sebagai 

akibat, atau dengan kata lain harga yang tinggi adalah akibat dari kualitas 

pelayanan yang bagus. 

5. biaya, orang berpikir bahwa perusahaan yang berani mengeluarkan biaya 

yang banyak dalam sebuah promosi atau produksi pasti produk yang akan 

dihasilkan akan bagus dan berkualitas, sehingga konumen lebih loyal 

terhadap produk tersebut.  

 

2.7.4 Tipe-Tipe Loyalitas Konsumen 

Dalam cakupan yang lebih luas, loyalitas pelanggan dapat di definisikan 

sebagai komitmen pelanggan terhadap suatu mrerek, toko atau pemasok 

berdasarkan sikap yang positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang 

konsisten. Definisi tersebut mencakup dua komponen yang penting, yaitu 

loyaliyas sebagai perilaku dan loyalitas ebagai sikap. Kombinasi kedua komponen 

tersebut menghasilkan empat situasi kemungkinan loyalitas atau disebut juga 

dengan tipe loyalitas pelanggan.  

Tipe-tipe loyalitas pelanggan menurut Dick dan Basu dalam Tjiptono 

(2005:110) diantaranya adalah :  

1. No Loyalty 

Bila sikap dan perlaku pembelian ulang pelanggan sama-sama lemah, 

maka loyalitas tidak terbentuk, ada dua penyebabnya, yang pertama sikap 

yang lemah (mendekati netral) dapat terjadi bila suatu produk atau jasa 

baru diperkenalkan atau prusahaan tidak mampu mengkomunikasikan 

keunggulan unit produknya. Penyebab kedua berkaitan dengan dinamika 

pasar, dimana merek-merek yang berkompetisi serupa atau sama.  
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2. Sparious Loyalty 

Bila sikpa yang relative lemah disertai pola pembelian ulang yang kuat, 

maka yang terjadi adalah Sparious Loyalty. Situasi semacam ini ditandai 

dengan pengaruh non sikap terhadap perilaku, misalnya faktor situasional. 

Situasi ini dapat dikatakan pula inertia, dimana konsumen sulit 

membedakan berbagai merek dalam kategori produk dengan tingkat 

keterlibatan rendah, sehingga pembelian ulang dilakukan atas dasar 

pertimbangan situasional, seperti Familiarty (penempatan produk yang 

strategis pada rak pajagan atau lokasi outlet di persimpangan jalan yang 

ramai.  

3. Latent Loyalty 

Situasi latent loyalty tercermin bila sikap yang kuat disertai pola 

pembelian ulang yang lemah. Situasi yang menjadi perhatian besar para 

pemasar ini disebabkan pengaruh faktor-faktor non sikap yang sama kuat 

atau bahkan cenderung lebih kuat daripada faktor sikap dalam mnentukan 

pembelian ulang. 

4. Loyalty 

Situasi ini merupakan situasi ideal yang paling diharapkan para pemasar, 

dimana konsumen bersikap positif terhadap produk atau produsen dan 

disertai pola pembelian ulang yang konsisten.  

 

2.7.5 Tahap-Tahap Pertumbuhan Loyalitas Konsumen 

Secara sederhana sebelum membeli suatu produk, konsumen membentuk 

suatu keyakinan dalam dirinya tentang produk tersebut, kemudin memiliki 

perasaan suka atau tidak suka, dan akhirnya mengambil suatu keputusan untuk 

melakukan pembelian atau tidak. 

Proses pembentukan loyalitas pun melewati beberapa tahap. Menurut 

Oliver (2010:392) ada empat tahap loyalitas, yaitu : 

1. Cognitif Loyalty ( Loyalitas berdasarkan kesadaran) 
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Pada tahap pertama ini, informasi yang tersedia mengenai suatu merek 

menjadi faktor penentu. Tahap ini berdasarkan kesadaran dan harapan 

konsumen. 

2. Affective Loyalty (Loyalitas berdasarkan pengaruh) 

Tahap loyalitas selanjutnya didasarkan kepada pengaruh. Pada tahap ini 

dapat dilihat bahwa pengaruh memiliki kedudukan yang kuat, baik dalam 

perilaku maupun sebagai komponen yang mempengaruhi kepuasan. 

Kondisi ini sangat sulit untuk dihilangkan karena loyalitas sudah tertanam 

dakam pikiran konsumen bukan hanya kesadaran atau harapan. 

3. Conative Loyalty (Loyalitas berdasarkan komitmen)  

Tahap loyalitas ini mengandung komitmen perilaku yang tinggi untuk 

melakukan pembelian suatu produk atau jasa. Perbedaan dengan tahap 

sebelumnya adalah Affective Loyalty hanya terbatas pada motivasi, 

sedangkan behavioral commitment memberikan hasrat untuk melakukan 

suatu tindakan. Hasrat untuk melakukan pembelian ulang atau sikap loyal 

merupakan tindakan yang dapat diantisipasi namun tidak disadari. 

4. Action Loyalty (Loyalitas dalam bentuk tindakan) 

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam suatu loyalitas. Tahap ini diawali 

dengan suatu keunginan yang disertai motivasi, selanjutnya diikuti oleh 

kesiapan untuk bertindak dan keinginan untuk mengatasi seluruh 

hambatan untuk melakukan tindakan.   

 

2.8. Hubungan Store Atmosphere dengan Loyalitas Konsumen 

 Sebagian konsumen akan pergi berbelanja dengan tujuan yang jelas akan 

kebutuhan mereka, karena sydah memiliki perencanaan pembelian sebelumnya. 

Tetapi ada sebagian konsumen yang berbelanja karena berdasarkan emosi mereka.  

 Konsumen yang berbelanja karena di dorong emosi, mereka memiliki 

suasana hati yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Hal ini 

berdampak pada saat konsumen sedang berbelanja. Emosi mereka itu juga 

berpengaruh pada bagaimana respon mereka terhadap lingkungan tempat 

berbelanja yang sebenarnya. 
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 Beberapa retailer berusaha untuk menciptakan emosi yang baikbagi 

konsumen, bahkan pada mulai saat konsumen memasuki took mereka, menurut 

Schiffman dan Kanuk (2003:411), yakni :  

“Research suggest that a store’s image or atmosphere can effect shopper’s moods 

in turn. Shoppers moods can influence how long they stay in (he store, as well as 

other behavior wish to encourage)”. 

Penelitian mengingatkan suatu gambaran atau suasana toko dapat 

mempengaruhi suasana hati atau emosi para konsumen. Sebaliknya, suasana hati 

aau emosi konsumen yang tenang dapat mempengaruhi berapa lama mereka 

tinggal di dalam toko dan bagaimana perilaku lainnya yang ditimbulkan sebaik 

yang diharapkan dapat member semangat bagi retailer.  

   Store astmosphere, seperti telah dibuktikan dalam penelitian, dapat 

mempengaruhi keadaan emosi pembeli yang menyebabkan meningkatnya atau 

menurunnya perasaan senang dan membangkitkan keinginan, baik yang muncul 

dari psikological set ataupun keinginan yang bersifat mendadak.  

 Ketika konsumen mengunjungi sebuah toko, tata letak rak pajangan di 

dalam toko akan mempengaruhi perilaku pengunjung, pembuatan pintu masuk 

gang atau jalan akan memudahkan alur lalu lintas pengunjung. Penempatan item 

produk secara berkesinambungan berdasarkan kategori produk juga akan 

mempengaruhi perilaku konsumen.  

 Jika konsumen merasa puas dengan store atmosphere yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan atau toko maka kemungkinan besar hubungan tersebut akan 

berlanjut, mereka akan mereferensikan kepada teman-temannya atau orang-orang 

bahwa perusahaan tersebut baik dalam menjalankan usahanya ataupun akan 

melakikan pembelian ulang sehingga hubungan antara perusahaan dengan 

konsumen ini akan bertahan lama.  

 Keloyalan konsumen pun akan mengurangi biaya pemasaran. Biaya 

transaksi akan terminimalisasi dan biaya turn over konsumen akan sedikit terkikis. 

Sehingga perusahaan tidak terlalu banyak mengeluarkannya untuk konsumen. 

Inilah salah satu keuntungan yang bias di dapat daro konsumen loyal. 
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 Dengan keloyalannya terbukti bahwa mereka menjadi media iklan yang 

sangat berharga dan perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya satu sen pun 

untuk biaya iklan. Konsumen yang loyal akan memberi tahu orang lain ataupun 

ketika ia datang kembali, otomatis akan mengajak temannya untuk membeli ke 

tempat itu. 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 Menghadapi pesaing bisnis di bidang poultry shop yang harus di lakukan 

perusahaan adalah memberikan suatu yang menarik konsumen agar pelanggan 

merasa nyaman dan loyal terhadap perusahaan, melakukan pembelian, merasa 

puas dan pada akhirnya akan loyal terhadap satu perusahaan poultry shop. 

Sedangkan konsumen makin cerdas, lebih sadar harga, dan didekati oleh pesaing 

dengan tawaran yang sama atau lebih baik dalam upaya memutuskan 

kebutuhannya pasa suatu perusahaan poultry shop. 

 Salah satunya adalah dengan cara menampilkan store atmosphere yang 

kuat dan kreatif yang merupakan unsur-unsur perpaduan antara penampilan di 

dalam toko dan di luar toko dengan segala suasananya. Dengan store atmosphere 

yang baik akan menciptakan kesan yang santai atau sibuk, kesan mewah efisiensi, 

sikap ramah atau dngin,dan terorganisir atau kacau. Dengan itu diharapkan 

konsumen akan datang membeli, tidak beralih pada pesaingnya dan konsumen 

akan loyal terhadap perusahaan. 

 Loyalitas konsumen lebih di tunjukan dengan pembelian rutin dan 

didasarkan pada pengambilan keputusan, serta merupakan komitmen untup tetap 

menggunakan produk atau jasa tanpa terpengaruh oleh perusahaan pesaing. 

 Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh store atmosphere 

terhadap loyalitas konsumen adalah sebagai berikut : 

 Menurut penelitian yang di teliti oleh Wiji Sicily Sri Astuti , Erna 

Wahyuningsih , EndahWinarti , dan Chicilia Nova Yatna (2013) mengenai 

pengaruh atomosfer toko dan promsi penjualan terhadap loyalitas pelanggan 

Centro Department Store di The Plaza Semanggi, maka terdapat kesimpulan 

sebagai berikut :  
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 Untuk menganalisis data dilakukan dengan uji regresi berganda yang 

dilakukan dengan  

uji T (parsial) dan uji F (simultan). Korelasi antar variabel dilihat berdasarkan  

nilai determinasi (r). Dari hasil analisis diketahui nilai determinasi (r) sebesar  

0,842 sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat  hubungan antara atmosfer toko  

dan promosi  penjualan  dengan  loyalitas  pelanggan. Kemudian  dilakukan  uji  T 

untuk melihat signifikansi antar variable bebas dengan variable terikat secara 

parsial dengan  mengacu pada nilai T hitung > T tabel. Berdasarkan  hasil  analisis  

diketahui  bahwa  nilai  T hitung sebesar  4,378  > T tabel  1,658 dengan nilai 

signifikan sebesar  0,000  <  0,05.  Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  

atmosfer toko memiliki pengaruh  yang  signifikan terhadap loyalitas pelanggan.  

Sementara  itu, signifikansi dari variabel promosi penjualan terhadap loyalitas 

pelanggan menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai nilai T hitung sebesar 

4,820 > T tabel 1,658. 

 Menurut penelitian yang diteliti oleh Fanny Endah Primarini (2011) 

mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan suasana toko terhadap loyalitas 

pelanggan di Indomart cabang sumber Cirebon, maka terdapat kesimpulan sebagai 

berikut :  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggapan responden terhadap 

kualitas pelayanan dan suasana toko berada dalam kategori yang dimana 

berdasarkan hipotesis secara keseluruhan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kualitas pelayanan dan suasana toko terhadap loyalitas pelanggan. Dari hasil 

hipotesis secara individual melalui uji-t diperoleh bahwa kualitas pelayanan 

memiliki yang sangat kuat terhadapa loyalitas pelanggan yaitu sebesar 56,4% dan 

variabel Suasana toko mempunyai pengaruh 12,5% terhadap loyalitas pelanggan. 

 Menurut penelitian yang di teliti oleh David Harianto dan Dr. Hartono 

Subagio, S.E., M.M. (2013) mengenai analisa pengaruh jualitas pelayanan, brand 

image, dan atmosfer terhadapa loyalitas konsumen dengan kepuasaaan konsumen 

sebagai variabel intervening konsumen kedai Dejavu Surabaya, maka terdapat 

kesimpulan sebagai berikut : 
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 Kualitas  Layanan  berpengaruh  signifikan  terhadap kepuasan konsumen 

Kedai Deja-vu Surabaya. Berdasarkan hasil ini hipotesis pertama  

penelitian (H1) yang menduga kualitas layanan berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen, telah terbukti kebenarannya.  

 Brand Image berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Berdasarkan hasil ini hipotesis kedua penelitian (H2) yang menduga  

bahwa brand image berpengaruh terhadap kepuasan konsumen telah 

terbukti kebenarannya.  

 Atmosfer berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Berdasarkan hasil ini hipotesis ketiga penelitian (H3) yang menduga 

bahwa atmosfer berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, dapat  

diterima  dan  terbukti kebenarannya. 

 Kepuasan konsumen berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. 

Berdasarkan hasil ini hipotesis keempat penelitian (H4) yang menduga  

bahwa kepuasan konsumen berpengaruh signifikan terhadap  loyalitas 

konsumen,  telah terbukti kebenarannya. 

 Menurut penelitian yang di teliti oleh Euis Heryati (2015) mengenai 

kualitas pelayanan, store atmosphere, private brand terhadap kepuasaan dan 

loyalitas pelanggan Hypermart Puri Jakarta, maka terdapat kesimpulan sebagai 

berikut :   

 Secara Demografi Profil responden dalam penelitian ini adalah: 

Perempuan merupakan jumlah terbanyak dibandingkan dengan laki-laki, dari sisi 

usia 30 – 50 tahun merupakan pengunjung tertinggi hypermart, sedangkan 

pendapatan tertinggi berkisar diantara 1 sd 3 juta dengan profesi terbanyak adalah 

pegawai swasta. Jawaban responden terhadap butir Pernyataan menggambarkan 

keseluruhan variabel dengan nilai baik berada kisaran 4, artinya Hypermart harus 

meningkatkan Kepuasan, memperbaiki store Atmosphere, dan Kualitas Private 

Label harus ditingkatkan karena jika hanya pada level baik maka pelanggan akan 

mudah berpindah kepada kompetitor. Untuk Uji regressi linier dapat disimpulkan 

bahwa secara bersama-sama variabel  



36 
 

9 
 

Independent ; X1 Kualitas Pelayanan; X2 Store Atmosphere dan X3; Private 

Brand mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan nilai pada Sig adalah lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho ditolak, 

Ha diterima yang artinya ada hubungan antar variabel independen X1 Kualitas 

pelayanan;X2 Store Atmosphere,dan X3; Private Brand terhadap kepuasan. Untuk 

Variabel Loyalitas pada Hypermart Puri ini hanya Variabel independen Kualitas 

Pelayanan yang berpengaruh secara positif. Hasil koefisien determinasi atau 

koefisien penentu (R Square) yang diperoleh pada Kepuasan yaitu sebesar 0,300 

atau (sebesar 30%) sedangkan pada Variabel Loyalitas sebesar 0,211 atau 21,10%, 

nilai ini mencerminkan variasi perubahan pada kepuasan pelanggan, bahwa 

kepuasan pelanggan dapat dideterminasikan oleh semua varibel secara simultan 

sebesar 30% dan sisanya sebesar 70% merupakan deterrminasi dari variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini sedangkan Variabel Loyalitas dapat 

dideterminasikan sebesar 21,10%dan sisanya sebesar 78,90 oleh variabel lain. 

 Menurut penelitian yang di teliti oleh Bebet Wijayanto, Apriatni 

Endang P,dan Sari Listyorini (2013) mengenai pengaruh bauran ritel terhadap 

loyalitas konsumen di supermarket Sri Ratu Peterongan, maka terdapat 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linier  sederhana,  semua  variabel  secara  

parsial  berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen.Sehingga 

apabila persepsi konsumen terhadap masing-masing variabel semakin baik, maka 

loyalitas konsumen juga semakin bertambah. Pada analisis ini, variabel harga 

(X3) berpengaruh terbesar terhadap loyalitas konsumen. 

2.  Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, semua variabel secara  

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen.  

Sehingga  apabila  persepsi konsumen  terhadap  seluruh  variabel  semakin  baik,  

maka loyalitas konsumen juga semakin bertambah. Pada analisis ini, variabel  

layanan konsumen (X4) berpengaruh terbesar terhadap loyalitas konsumen. 

Tingkatan kedua adalah lokasi (X1), ketiga adalah harga (X3), keempat adalah 

promosi (X5), kelima adalah atmosfer toko (X6), dan keenam adalah merchandise 

(X2).  
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3.  Peneliti  menggunakan  perhitungan  analisis  regresi  linier  berganda  sebagai  

hasil akhir, karena Supermarket Sri Ratu Peterongan menjalankan semua  variabel  

ritel. Dan variabel ritel dalam konstruk bauran ritel tidak dapat dijalankan 

secaraterpisah, atribut tersebut harus dikombinasikan dan disinergikan agar dapat 

merangsang konsumen melakukan pembelian ulang. 

 Kerangka pemikiran menurut (Polancik, 2009) 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”. 

Berikut bentuk kerangka pemikiran dari penelitian ini : 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari kerangka pemikiran di atas dapat dijelskan bagaimana pelaksanaan 

Store Atmosphere dapat mempengaruhi Loyalitas Konsumen. 

 

2.10 Hipotesis 

 Pengertian Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2009:96), 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 yang berjudul “Pengaruh Store 

Store Atmosphere 

 Ekterior 

 Interior Display 

Loyalitas Konsumen 
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Atmosphere terhadap Loyalitas konsumen di Perusahaan Djuanda PS” dapat 

dibuat hipotesis sebagai berikut : 

   : Terdapat pengaruh store atmosphere terhadap loyalitas konsumen di 

perusahaan Djuanda PS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


