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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang

pelaksanaan dari pemasaran. Dengan ilmu manajemen pemasaran, perusahaan

dapat menentukan pasar yang mana yang dituju dan membina hubungan yang

baik dengan pasar sasaran tersebut.

Pengertian manajemen pemasaran menurut Buchory (2010: 5) adalah :
“Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan
konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi gagasan, barang, dan
jasa untuk menghasilkan pertukaran yang memuaskan individu dan
memenuhi tujuan organisasi”.

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2012;16), mendefinisikan
manajemen pemasaran sebagai berikut :

“Manajemen Pemasaran merupakan analisis, perencanaan, implementasi,
dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan,
membangun dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan
dengan pembeli sasaran demi mencapai tujuan organisasi”.

Dari pengertian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa

manajemen pemasaran adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana

suatu organisasi memilih pasar sasaran yang sesuai dan menjalin hubungan yang

baik dengan pasar sasaran tersebut.
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2.1.2 Bauran Pemasaran

Dalam memasarkan produknya, perusahaan membutuhkan elemen-elemen

bauran pemasaran yang baik dan efektif untuk memberikan informasi mengenai

produk perusahaan kepada masyarakat sehingga produk tersebut terkenal dan

akhirnya masyarakat mempunyai keinginan untuk membelinya.

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2009:70) dalam Manajemen

Pemasaran Jasa menyatakan bauran pemasaran adalah sebagai berikut :

”Bauran Pemasaran (marketing Mix) adalah alat bagi pemasar yang terdiri
atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan
agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan
dapat berjalan sukses”.

Sedangkan menurut Buchary Alma (2007:205) dalam bukunya

Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, menjelaskan bauran pemasaran

adalah sebagai berikut:

”Marketing mix merupakan strategi mencampur kegiatan-kegiatan

marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil

paling memuaskan”.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa bauran pemasaran adalah

rangkaian alat-alat yang dapat dikendalikan, yang berfungsi sebagai strategi

pemasaran yang dibaurkan oleh perusahaan untuk membuat respon yang

diinginkan dari pasar sasaran.

Kotler dan Amstrong (2012:52) juga menjelaskan bahwa ada 4 konsep

yang tercakup dalam kegiatan bauran pemasaran (marketing mix) yang terkenal

dengan sebutan 4p, yang tertera pada gambar berikut:
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Gambar 2.1

The Four P Of The Marketing

Sumber :Kotler dan Amstrong (2012:53)

1. Produk  (Product)

Produk adalah barang dan jasa yang dikombinasikan oleh perusahaan yang

akan disampaikan kepada target market.

2. Harga (Price)

Harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen atau

pelanggan untuk mendapatkan suatu produk dari perusahaan.

3. Tempat (Place)

Tempat/saluran distribusi termasuk aktifitas dari perusahaan untuk

membuat produk yang dihasilkan sampai ke tangan konsumen.

4. Promosi (Promotion)

Promosi adalah aktifitas untuk mengkomunikasikan berbagai keunggulan

yang dimiliki suatu produk, dan mempengaruhi target market untuk

membeli produk tersebut.
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2.1.3 Bauran Promosi

Dalam era pemasaran modern saat ini, perusahaan tidak hanya

bertanggungjawab menciptakan produk yang baik dan menarik, menetapkan harga

jual yang tepat dan bersaing dengan perusahaan lain dan menciptakan saluran

distribusi seluas mungkin. Akan tetapi, untuk dapat bersaing dengan perusahaan

lain dan produknya dapat lebih dikenal oleh masyarakat maka perusahaan harus

melakukan kegiatan promosi. Alasan lainnya yaitu agar terjalin komunikasi antara

produsen dengan pelanggannya melalui produk yang dihasilkannya.

Bauran promosi menurut Kotler & Keller (2009:174), Marketing

communication Mix yang lebih dikenal dengan istilah Promotion Mix atau bauran

promosi adalah sebagai berikut :

1. Iklan.

Iklan merupakan semua bentuk terbayar dari presentasi nonpersonal dan

promosi ide, barang, atau jasa melalui sponsor yang jelas. Bentuk yang

paling dikenal oleh masyarakat adalah media elektronik dan media cetak.

2. Promosi penjualan.

Promosi penjualan yaitu berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong

percobaan pembelian produk atau jasa. Bentuknya seperti undian, hadiah,

sampel, dll.

3. Acara dan Pengalaman.

Acara dan pengalaman yaitu kegiatan dan program yang di sponsori

perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau

interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu. Bentuknya seperti

festival, seni, hiburan, acara amal, dll.

4. Hubungan Masyarakat dan Publisitas.
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Hubungan masyarakat dan publisitas yaitu beragam program yang

dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau

produk individunya. Bentuknya seperti pidato, seminar, donasi amal, dll.

5. Pemasaran Langsung.

Pemasaran langsung yaitu penggunaan surat, faksimile, e-mail, atau

internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta

respon dialog dari pelanggan dan prospek tertentu.

6. Pemasaran interaktif.

Pemasaran interaktif yaitu kegiatan program online yang dirancang untuk

melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung dengan atau tidak

langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan

penjualan produk dan jasa.

7. Pemasaran dari mulut ke mulut.

Pemasaran dari mulut ke mulut yaitu komunikasi lisan, tertulis, elektronik

antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan dan pengalaman

membeli atau menggunakan produk dan jasa. Bentuknya seperti orang ke

orang atau chatroom.

8. Penjualan personal.

Penjualan personal yaitu interaksi tatap muka dengan satu atau lebih

pembeli prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab

pertanyaan, atau pengadaan pesan. Bentuknya seperti persentasi penjualan,

rapat penjualan, dll.

2.1.4 Iklan

2.1.4.1 Pengertian Iklan

Kotler & keller (2012:478) menyatakan bahwa iklan adalah setiap bentuk

presentasi & promosi yang bukan dilakukan orang (bersifat non personal) dari

idea, barang atau produk fisik, atau jasa yang dilakukan oleh sponsor yang telah

ditentukan.
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Sedangkan menurut Liliweri (2011:46) iklan merupakan salah satu bentuk

komunikasi yang bertujuan untuk mempersuasi para pendengar, pemirsa dan

pembaca agar mereka memutuskan untuk melakukan tindakan tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa iklan adalah

semua bentuk presentasi nonpersonal yang ditujukan untuk mempromosikan

gagasan, atau memberikan informasi tentang keunggulan dan keuntungan suatu

produk melalui berbagai media seperti : Katalog Produk, Brosur, Spanduk.

2.1.4.2 Dimensi Iklan

Dimensi iklan menurut Liliweri (2011:46) meliputi:

a. Katalog Produk

katalog produk merupakan daftar nama-nama produk, tempat,dan barang-

barang.

b. Brosur

Brosur adalah salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan

sarana promosi. Brosur berfungsi untuk memberikan informasi produk

yang ditawarkan kepada calon konsumen.

c. Spanduk

Spanduk yaitu kain membentang yang biasanya bearda ditepi jalan yang

berisi text, berwarna serta bergambar untuk menampilkan informasi yang

menunjang minat pembeli atau konsumen.

2.1.4.3 Tujuan Iklan

Tujuan atau sasaran umum dari periklanan menurut Saladin (2009:129)

dalam bukunya Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan, yaitu :

1. Untuk Menyampaikan Informasi.

a. Memberitahu pasar tentang politik.

b. Menganjurkan cara penggunaan baru untuk produk tertentu.

c. Menjelaskan cara kerja suatu produk.

2. Untuk Membujuk.

a. Memilih merek tertentu.
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b. Menganjurkan pembeli merek tertentu.

c. Mengubah persepsi konsumen tentang ciri-ciri merek tertentu.

d. Membujuk pelanggan untuk membeli.

3. Untuk Mengingatkan.

a. Mengingatkan konsumen bahwa produk itu mungkin akan sangat

dibutuhkan dalam waktu dekat.

b. Mengingatkan konsumen dimana membel produk itu.

c. Menjaga agar pelanggan selalu ingat akan produk atau merek itu.

4. Untuk Penetapan.

Berusaha untuk meyakinkan pembeli bahwa ia mengambil pilihan yang

tepat.

Adapun tujuan iklan menurut Stanton yang dikutip Saladin (2009:129-

130) dalam bukunya Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan, yaitu :

a. Menunjang penjualan perseorangan.

b. Memperbaiki hubungan dengan dealer.

c. Mencapai pejabat yang dapat dihubungi oleh tenaga penjual.

d. Memasuki pasaran geografis baru atau menarik golongan pelanggan

baru.

e. Memperkenalkan produk baru.

f. Meluaskan penjualan perusahaan.

g. Membangun nama baik perusahaan dan memperbaiki reputasi.

2.1.4.4 Jenis Iklan

Terdapat dua jenis periklanan berdasarkan manfaat dan jenis periklanan

berdasarkan klasifikasinya. Menurut Kotler yang dikutip oleh Saladin

(2009:133-134), jenis periklanan berdasarkan manfaatnya antara lain :

a. Institutional advertising

Yaitu periklanan untuk pembentukan citra organisasi atau perusahaan

dalam jangka panjang.

b. Brand advertising
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Yaitu periklanan untuk pemantapan pada merek tertentu dalam jangka

panjang.

c. Classified advertising

Yaitu periklanan untuk penyebaran informasi tentang penjualan, jasa,

dan peristiwa.

d. Sales advertising

Yaitu periklanan untuk pengumuman penjualan khusus.

Menurut Stanley yang dikutip oleh Saladin (2009:134), jenis periklanan

berdasarkan klasifikasinya antara lain :

1. National advertising.

Yaitu periklanan yang dilaksanakan oleh produsen dari suatu barang

industri maupun barang konsumsi yang disebarkan secara nasional

maupun regional.

2. Local advertising.

Yaitu periklanan yang dibatasi oleh lingkungan geografis.

3. Consumer advertising.

Yaitu periklanan yang ditujukan untuk orang-orang tertentu.

4. Industrial advertising.

Yaitu periklanan untuk mencapai manufaktur lain yang dapat

digunakan produk yang telah diiklankan.

5. Primary demand advertising.

Yaitu periklanan yang ditujukan untuk mempromosikan produk tanpa

menonnjolkan merek penjualnya.

6. Selective demand advertising.

Yaitu periklanan yang ditujukan untuk membangkitkan selective

demand secara jelas dengann menyebutkan dan mengulangi brand

name dari produk tersebut.
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2.1.5 Suasana tempat

Suasana tempat merupakan salah satu unsur dari retailing mix yang juga

harus diperhatikan oleh suatu bisnis ritel. Dengan adanya suasana tempat yang

baik, perusahaan dapat menarik konsumen untuk berkunjung dan melakukan

pembelian.

2.1.5.1 Pengertian Suasana tempat

Melalui suasana tempat konsumen dapat menikmati suasana ruangan yang

menambah konsumen betah dan berkeinginan untuk datang kembali.

Pengertian suasana tempat menurut Berman dan Evan (2007:454)

adalah:

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

image and draw customer”.

Pengertian suasana tempat menurut Utami (2010:255) mengatakan

bahwa:

“Suasana (atmosphere) merupakan kombinasi dari karakteristik fisik toko

seperti arsitektur, tata letak, pencahayaan, pemajangan, warna, temperatur,

musik, aroma yang secara menyeluruh akan menciptakan citra dalam

benak”.

Dari pengertian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa

suasana tempat adalah suatu karakteristik fisik dan sangat penting bagi setiap

bisnis ritel hal ini berperan sebagai penciptaan suasana yang nyaman dan

membuat konsumen secara tidak langsung melakukan pembelian.

2.1.5.2 Elemen-Elemen Suasana tempat

Suasana tempatmemiliki elemen-elemen yang semuanya berpengaruh

terhadap suasana toko yang ingin diciptakan. Elemen-elemen Suasana tempat

terdiri dari exterior, general interior, store layout, dan interior displays.
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Gambar 2.2

Elemen-elemen Suasana tempat

Sumber : Berman dan Evans dalam bukunya Retail Management

(2007:545)

Menurut Berman dan Evan(2010:509) membagi elemen-elemen

Suasana tempat ke dalam empat elemen, yaitu :

Untuk merancang suasana tempat yang baik dan dapat menarik konsumen

untuk melakukan keputusan pemebelian, perusahaan harus merencanakan,

memilih, memperhatikan setiap elemen yang ada dalam suasana tempat sebaik

mungkin.

Suasana tempat memiliki elemen-elemen yang semuanya berpengaruh

terhadap suasana tempat yang ingin diciptakan. Elemen-elemen suasana tempat

menurut Berman dan Evans (2010:509) dapat dibagi menjadi empat elemen

utama, yaitu:

1. Bagian luar

Bagian luar tempat memiliki pengaruh yang sangat kuat pada image

tempat tersebut dan harus direncanakan sebaik mungkin. Bagian luar

merupakan keseluruhan phsical exterior dari suatu tempat. Bagian luar tempat

terdiri dari:

a. Bagian Depan

Adalah total eksterior fisik yang ada di toko tersebut.
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b. Papan Nama

Adalah suatu tanda yang digunakan untuk memajang nama atau logo suatu

toko. Papan nama dapat dicat atau menggunakan lampu neon, dicetak atau

script dan dapat terdiri dari nama atau logo saja dan dikombinasikan

dengan slogan (merek dagang) dan informasi lainnya.

c. Pintu Masuk Toko

Ada tiga hal utama yang harus diperhatikan dalam memutuskan pintu

masuk toko yaitu :

1. Jumlah orang yang akan masuk harus ditentukan

2. Jenis pintu masuk yang akan dipilih

3. Walkway yang akan didesain.

d. Tampilan Pajangan

Memiliki dua tujuan utama yaitu untuk mengidentifikasi suatu tempat dan

barang-barang yang ditawarkan serta untuk mendorong orang untuk

masuk.

e. Dapat disamarkan atau tidak disamarkan

Dengan menyamarkan tinggi bangunan, bagian dari toko dapat dibawah

ground level. Dengan tidak menyamarkan tinggi bangunan, maka seluruh

toko atau center dapat dilihat oleh pejalan kaki.

f. Toko dan Area Sekitarnya

Yaitu lingkungan sekitar toko dapat mengisyaratkan kisaran harga, level of

service, dan lainnya. Daerah sekitar toko mencerminkan demografi dan

gaya hidup orang-orang yang tinggal dekat dengan toko.

g. Fasilitas Tempat Parkir

Fasilitas parkir yang luas, gratis, dekat dengan toko akan menciptakan

citra positif dibandingkan dengan parkir yang langka, mahal dan jauh.

2. Interior Umum

Perasaan konsumen dalam suatu toko dipengaruhi oleh interior umum dari

toko tersebut, maka hendaknya dapat dibuat kesan yang nyaman dan

menyenangkan. Contohnya dengan dibuat ruang gerak yang cukup untuk lalu
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lintas konsumen, penerangan yang baik, atap yang cukup tinggi, dan pajangan

yang berwarna.

Adapun interior umum terdiri :

a. Jenis Lantai

Penentuan jenis lantai, ukuran, desain, dan warna lantai dapat

mempengaruhi persepsi konsumen terhadap citra toko.

b. Warna dan Pencahayaan

Pencahayaan yang terang, warna-warna cerah berkontribusi pada suasana

yang berbeda dari pada cahaya pastel atau dinding putih polos. Kadang-

kadang ketika warna berubah, pelanggan mungkin awalnya tidak nyaman

sampai mereka terbiasa dengan skema yang baru.

c. Aroma dan Musik

Aroma dan musik dapat mempengaruhi suasana hati pelanggan.

d. Perabot Toko

Perabot toko dapat direncanakan berdasarkan kedua utilitas mereka dan

estetika.

e. Tekstur Dinding

f. Suhu Udara

Pengelola toko harus mengatur suhu udara dalam toko sehingga tidak

terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin.

g. Lorong Ruang

h. Alat Transportasi Antar Lantai

Suatu tempat yang terdiri dari beberapa lantai harus memiliki vertical

transportation berupa elevator, escalatordan/atau tangga.

i. Karyawan Toko

Karyawan yang sopan, rapih, berpengetahuan dapat membuat atmosphere

yang positif.

j. Teknologi
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Restoran yang menggunakan teknologi akan mengesankan orang dengan

operasi yang efisien dan cepat.

k. Kebersihan

Kebersihan dapat menjadi pertimbangan utama bagi konsumen untuk

makan di restoran tersebut. Pengelola restoran harus mempunyai rencana

yang baik dalam pemeliharaan kebersihan restoran.

3. Tata letak

Tata letak merupakan rencana untuk menentukan lokasi tertentu dan

pengaturan dari peralatan, barang dagangan, gang-gang dalam toko serta

fasilitas toko. Dalam merancang store layout perlu diperhatikan hal-hal

berikut:

a. Alokasi Ruang Lantai

1. Selling space

Digunakan untuk memajang barang, berinteraksi antara konsumen dan

karyawan toko,demonstrasi, dan lainnya.

2. Merchandise space

Digunakan untuk ruang menyimpan barang yang tidak dipajang.

3. Personal space

Ruangan yang disediakan untuk karyawan berganti pakaian, makan

siang dan coffeebreaks, dan ruangan untuk beristirahat.

4. Customer space

Ruangan yang disediakan untuk meningkatkan kenyamanan

konsumen.

b. Klasifikasi Penawaran Toko

Penawaran sebuah toko yang selanjutnya diklasifikasikan ke dalam

kelompok produk. Empat tipe dari pengelompokan (kombinasi dari

mereka) yang biasa digunakan adalah:

1. Pengelompokan produk berdasarkan fungsi.

2. Pengelompokan produk berdasarkan motivasi membeli.

3. Pengelompokan produk berdasarkan segmen pasar.

4. Pengelompokan produk berdasarkan storability.
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c. Penentuan Pola Lalu Lintas-Aliran

d. Penentuan Kebutuhan Ruang

e. Pemetaan Lokasi di Dalam Toko

f. Penyusunan Produk Individu

4. Area Display

Sangat menentukan bagi suasana toko, karena memberikan informasi kepada

konsumen. Tujuan utamanya untuk meningkatkan penjualan dan laba toko,

yang termasuk dalam interior displays adalah poster, tanda penunjuk lokasi

Dalam kepuasan dan kegiatan pemasaran perusahaan, suasana tempat dapat di

jadikan instrumen. Karena perusahaan dapat menyesuaikan apa yang diinginkan

oleh para konsumen. Dilihat dari faktor-faktor suasana tempat (exterior, general

interior, store layout, interior displays). Pengertian suasana tempat menurut

Kotler, yang di kutip oleh Foster (2009:61) adalah suasana setiap tempat

mempunyai tata letak fisik yang memudahkan atau menyulitkan untuk berputar-

putar didalamnya.

2.1.5.3 Tujuan dan Pengaruh Suasana Tempat

Ketika perusahaan hendak menata atau menata ulang sebuah tempat usaha,

pihak manajemen haruslah memperhatikan tiga tujuan. Menurut Levy dan Weitz

(2007:45) tujuan dari suasana tempat adalah sebagai berikut:

a. Suasana lingkungan tempat harus konsisten dengan citra tempat dan

strategi secara keseluruhan.

b. Membantu konsumen dalam menentukan keputusan pembelian.

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

mengingat mengenai biaya yang diperlukan dengan desain tertentu yang

sebaiknya sesuai dengan dana yang dianggarkan.
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Penataan susana tempat mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi

konsumen, diantaranya adalah:

a. Membantu mengarahkan perhatian konsumen.

b. Memperhatikan dilakukannya. Siapa konsumen sasarannya dan

positioning yang dilakukannya.

c. Mampu menggerakan reaksi emosi konsumen, seperti perasaan senang

atau suka yang mana perasaan seperti itu mampu mempengaruhi jumlah

uang dan waktu yang dihabiskan konsumen selama melakukan proses

pembelian

2.1.6 Minat Beli

Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh

cukup besar terhadap perilaku dan juga merupakan sumber motivasi yang akan

mengarahkan pada apa yang akan mereka lakukan. Minat adalah kesadaran suatu

obyek, orang, masalah, atau situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya.

Dalam kaitannya dengan pemasaran, seorang konsumen harus mempunyai

keinginan terhadap suatu kategori produk terlebih dahulu sebelum memutuskan

untuk membeli produk tersebut. Hal inilah yang dimaksud oleh para pemasar

dengan membangkitkan minat akan suatu kategori, yang juga disebut usaha

menciptakan permintaan primer.

2.1.6.1 Pengertian Minat Beli

Menurut Mc. Carthy yang diterjemahkan oleh Dharma (2003;298) :

“Minat beli merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk

membeli barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan.”

Berikut ini pengertian minat beli menurut para ahli.

Menurut Kotler (2011:185) :

“minat adalah pengambilan keputusan untuk membeli atas satu alternatif
merek diantara berbagai alteratif merek lainnya. Minat membeli ini muncul
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setelah melalui serangkaian proses yaitu : pengenalan kebutuhan, pencarian
informasi, evaluasi informasi, sehingga timbul minat”.

Sedangkan menurut Yamit (2010:77) didefinisikan sebagai berikut :

“Minat merupakan evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah

membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya”.

Jadi minat beli adalah merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang

untuk membeli barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan.

2.1.6.2 Dimensi Minat

Menurut Kotler & Keller (2012:503), indikator minat beli adalah melalui

stimulasi AIDA yang berusaha menggambarkan tahap-tahap rangsangan yang

mungkin dilalui oleh konsumen terhadap suatu rangsangan tertentu yang

diberikan oleh pemasar, yaitu sebagai berikut :

1. Perhatian (Attention)

Dalam tahap ini masyarakat pernah mendengar mengenai perusahaan atau

produk yang dikeluarkan perusahaan. Jadi dalam tahap ini masyarakat

mengenal produk karena sudah mendengar atau melihat promosi yang

dilakukan perusahaan. Tahap ini juga ditandai dengan perhatian pemirsa

ketika melihat atau mendengar tentang promosi tersebut pertama kalinya.

2. Minat (Interest)

Minat masyarakat timbul setelah mendapatkan dasar informasi yang lebih

terperinci mengenai perusahaan atau produk. Pada tahap ini masyarakat

tertarik pada produk yang ditawarkan karena promosi yang dilakukan

perusahaan berhasil diterima oleh konsumen.

3. Kehendak (Desire)

Masyarakat mempelajari, memikirkan serta berdiskusi yang menyebabkan

keinginan dan hasrat untuk membeli produk tersebut bertambah. Dalam

tahapan ini masyarakat maju satu tingkat dari sekadar tertarik akan

produk. Tahap ini ditandai dengan hasrat yang kuat dari masyarakat untuk

membeli dan mencoba produk.

4. Tindakan (Action)
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Melakukan pengambilan keputusan yang positif atas penawaran

perusahaan. Pada tahap ini, masyarakat yang sudah melihat atau

mendengar tentang promosi tersebut dan telah melewati tahap desire

benar-benar mewujudkan hasratnya membeli produk.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas dalam hubungannya dengan

hierarki tanggapan konsumen model AIDA, maka minat konsumen yang

dimaksud adalah respon konsumen yang melewati tahap kognitif, tahap pengaruh

(affective) dan tahap perilaku (behaviour), yaitu tahapan tanggapan respon

perhatian konsumen (attention), ketertarikan konsumen (interest), kemudian

membangkitkan keinginan (desire) konsumen untuk membeli produk sampai

dengan kegiatan pembelian oleh konsumen.

2.1.6.3 Hubungan Iklan dan Suasana Tempat Terhadap Minat Beli

Konsumen

Suasana tempat yang nyaman akan membuat pembeli santai dan dapat

berpikir barang apa yang dibutuhkannya, bahkan dapat merangsang konsumen

untuk melakukan pembelian terhadap barang yang tidak dibutuhkan atau tidak

direncanakan.

Setelah produk di promosikan kepada calon konsumen, strategi yang tidak

kalah penting dan sangat menentukan adalah suasana tempat. Kotler dan Keller

berpendapat bahwa suasana tempat yaitu “Atmosphere is another element in the

storearsenal. Every store has a look, and a physical layout that makes it hard or

easy tomove around”. Sedangkan menurut Purnama Suasana tempat merupakan

salah satu bagian dari bauran eceran yang memiliki arti yang sangat penting dalam

menjalankan bisnis. Dengan adanya suasana toko yang baik, maka akan menarik

pengunjung dan melakukan pembelian. Sedangkan pengertian store atmosphere

menurut Levy dan Weitz yaitu “Atmospherics refers to the design of an

environment though visual communications, lighting, colors,music, and scent to

stimulate customers’ perceptual and emotional responses and ultimately affect

their purchase behavior”.
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Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai suasana tempat yang telah

dijelaskan sebelumnya oleh berbagai macam sumber, suasana tempat merupakan

perpaduan unsur-unsur penampilan dari suatu tempat yang dapat mempengaruhi

konsumen untuk melakukan keputusan pembelian konsumen. Dimensi dari

suasana tempat yaitu bagian luar tempat, bagian dalam tempat dan tata letak.

Pengertian minat beli menurut Mc. Carthy yang diterjemahkan oleh

Dharma yaitu minat beli merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang

untuk membeli barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Sedangkan

pengertian minat beli menurut Durianto dan Liana adalah sesuatu yang

berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta

berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode waktu tertentu.

Pengertian minat beli menurut Schiffman dan Kanuk adalah Suatu model sikap

seseorang terhadap objek barang yang sangat cocok dalam mengukur sikap

terhadap golongan produk, jasa, atau merek tertentu. Jadi peneliti menyimpulkan

minat beli adalah merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk

membeli barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Dimensi dari

minat beli yang digunakan dalam penelitian ini yaitu attention, interest dan desire.

2.1.8 Penelitian Sebelumnya, Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional

Penyusunan penelitian ini didukung dengan studi literatur berkaitan

diantaranya merupakan hasil studi penelitian dari penelitian sebelumnya, jurnal

nasional dan jurnal internasional mengenai iklan, Suasana tempat dan minat

konsumen.

Tabel 2.1

Penelitian Sebelumnya

No Peneliti Judul Metode Variabel Kesimpulan

1 Yukhebeth
Yulita Heryani

(2013)

Pengaruh
kualitas
pelayanan dan
Store
atmosphere
Terhadap

Deskriptif Kualitas
pelayanan
dan
Store
atmosphere ,
Pembelian

Kualitas pelayanan
berpengaruh
positif tehadap
pembelian ulang
yang dimediasi
kepuasan
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pembelian
ulang yang
dimediasi oleh
Kepuasan
konsumen

ulang,
kepuasan
konsumen

konsumen

2 Citra Linggasari
dan Heppy
Millanyani

(2010)

Pengaruh Store
atmosphere
Terhadap
Loyalitas
Pelanggan Pada
Kopi Progo
Bandung

Analisis
kualitatif

dan
kuantitatif

Store
atmosphere
loyalitas
pelanggan

Store atmosphere
Berpengaruh
Terhadap loyalitas
pelanggan

3 Muhamad
Arifan
Khamardi,
Lindawati. S.E,
M.Si1, Dahliana
Kamener (2012)

Pengaruh Store
atmosphere
terhadap
loyalitas
Konsumen
dalam membeli
produk pada
distro
Tangkelek di
kota Padang

Analisis
kualitatif

dan
kuantitatif

Store
atmosphere,

loyalitas
konsumen

Store  atmosphere
berpengaruh

terhadap loyalitas
konsumen

4 Putri Farrah
Andini (2015)

Analisis
pengaruh
Suasana toko,
Kualitas
produk, dan
Kepuasan
Pelanggan
Terhadap
Loyalitas
pelanggan

Analisis
kualitatif

dan
kuantitatif

Suasana
toko,
Kualitas
produk, dan
Kepuasan
Pelanggan,
Loyalitas
pelanggan

Suasana toko,
Kualitas produk,
dan Kepuasan
Pelanggan
berpengaruh
Terhadap
Loyalitas
pelanggan

5 Euis Heryati
(2012)

Kualitas
pelayanan,
Store
atmosphere ,
private brand
Terhadap
kepuasan dan
loyalitas
pelanggan
hypermart
Puri jakarta

Deskriptif
explanatory

Kualitas
pelayanan,
Store
atmosphere ,
private
brand,
kepuasan dan
loyalitas
pelanggan

Kualitas
pelayanan, Store
atmosphere ,
private brand,
kepuasan
berpengaruh
signifikan
terhadap loyalitas
pelanggan



29

Tabel 2.2

Jurnal Nasional

No Peneliti Judul Variabel Dimensi Hasil dan
Kesimpulan

1. Nila
Kasuma
Dewi, S.E,
Gus Andri,
S.E., M.M,
Sepris
Yonaldi,
S.E.,M.M.

Pengaruh iklan,
citra merek, dan
kepuasan
onsumen
terhadap
loyalitas
konsumen
dalam
menggunakan
vaseline hand
and body lotion
di kota Padang (
studi kasus di
PT.Unilever
cabang Padang)

Variabel
independen

X1 = Iklan
X2 = Citra Merek
X3 = kepuasan
konsumen
Variabel
dependen
Y = loyalitas
konsumen

Variabel X
 Daya tarik

pesan
 Media pesan
 Bintang iklan
 Musik
 Slogan
 Gambar dan

warna
 Kata-kata

mudah
diingat,
menarik
perhatian

 Kualitas
merek

 Merek yang
sangat
familier

 Kemudahan
 Merek mudah

dikenali,
dapat diingat
dan kemasan
yang menarik

 Variasi aroma
produk

 Produk yang
baik untuk
kesehatan
kulit

 Varians
kemasan
produk

 Kemudahan
mendapatkan
produk

 Manfaat
produk,
desain yang
aman,
menarik dan
ekonomis

 Standar mutu
dan kualitas
merek

 Harga
terjangkau
dan sesuai

Hasil yang
didapatkan
adalah
variabel iklan,
variabel citra
merek,
kepuasan
konsumen
mempunyai
pengaruh yang
signifikan
terhadap
loyalitas
konsumen



30

kualitas
produk

 Warna
kemasaran,
variasi aroma
yang unik dan
menarik

 Reputasi
produk tinggi
sebagai
produk
kesehatan
kulit

Variabel Y
 frekuensi

konsumen
dalam
melakukan
pembelian
produk
vaseline

 Tetap
melakukan
pembelian
produk
vaseline tanpa
memperhatika
n pesaing

 Menyampaika
n informasi
yang positif
(word of
mouth)
kentang
atribut produk
vaseline
kepada
oranglain.

2 Alida
Palitati

Pengaruh Store
atmosphere,
kepuasan
terhadap
loyalitas
nasabah
tabungan
perbankan di
Sulawesi
Selatan

Variabel
independen
X1 = Store
atmosphere
X2 = kepuasan
Variabel
dependen
Y = loyalitas

Variabel X
 Manfaat
 Biaya
 Contact

person
 The core

service
 The

organization

Variabel Y
 Customer

share
 Tingkat

pembelian
ulang

Hasil yang
dapat
disimpulkan
adalah faktor
yang
mempunyai
pengaruh
terbesar
terhadap
tingkat
kepuasan
adalah
variabel
profesionalism
e staff dalam
melaksanakan
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tugasnya.
3 Woro

Mardikawa
ti dan Naili
Farida

Pengaruh Store
atmosphere dan
kualitas
pelayanan
terhadap
loyalitas
pelanggan,
melalui
kepuasan
pelanggan pada
pelanggan bus
efisiensi ( studi
PO efisiensi
jurusan
Yogyakarta-
Cilacap)

Variabel
independen
X1 = Store
atmosphere
X2 = kualitas
layanan
Variabel
dependen
Y = loyalitas
pelanggan

Variabel X
 Biaya
 Manfaat
 Berwujud
 Keresponsifan
 Keandalan
 Keyakinan
 Empati

Variabel Y
 Kesesuaian

layanan
dengan yang
diharapkan

 Kesesuaian
layanan
dengan tarif
yang
dibayarkan

 Kepuasan
penumpang
akan layanan
yang
ditawarkan

Hasil yang
dapat
disimpulkan
adalah Store
atmosphere,
kualitas
layanan
berpengaruh
positif
terhadap
loyalitas
pelanggan

4 Agus
Supadiyon
o

Pengaruh Store
atmosphere
(customer
value) terhadap
keputusan
pembelian
produk dengan
kepuasan
sebagai variabel
moderasi ( studi
kasus pada
pelanggan
mentari PT
Indosat cabang
Surakarta

Variabel
independen
X1 = Store
atmosphere
X2 = keputusan
pembelian

Variabel X
 jaringan luas
 Tarif
 Kualitas

layanan
 Fitur layanan
 Bonus &

hadiah
 Merk terkenal
 Iklan
 Gaya hidup

Variabel Y
 Kenyamanan

pembelian
 Keyakinan

pembeli
terhadap yang
tepat

 epuasan
membeli di
lokasi
pembelian

Kesimpulan
yang dapat
diambil adalah
dari ketugas
variabel yang
diamati dapat
ditunjukkan
bahwa
variabel
kepuasan
menunjukkan
kinerja
tertinggi.

5 Ajeng
Utami
Ikasari, Sri
Suryoko &
Sendhang
Nurseta

Pengaruh Store
atmosphere dan
kualitas
pelayanan
terhadap
kepuasan

Variabel
independen
X1 = Store
atmosphere
X2 = kualitas
pelayanan

Variabel X
 Manfaat
 Biaya
 Keandalan
 Bukti

langsung

Berdasarkan
hasil
penelitian
yang
dilakukan
mempunyai
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pelanggan
(studi kasus
pada
penumpang KA
Kaligung Mas
di stasiun
poncol
Semarang

Variabel
dependen
Y = kepuasan
pelanggan

 Daya tanggap
 Jaminan
 Empati

Variabel Y
 feeling

nilaia positif
terhadap
variabel
kepuasan
pelanggan
sehingga
hipotesis
diterima.

Tabel 2.3

Jurnal Internasional

No Peneliti Judul Variabel Dimensi Hasil dan
Kesimpulan

1 Anvinlucy
Akinyi
Onditi

An evauation of
promotional
elements
influencing
sales of an
organization :
case study of
sales of
agricultural and
non-agricuktural
products among
women groups,
hma bay district,
Kenya

 Promotional
mix

 Personal
selling

 Advertising
 WOM

Hasil
penelitian ini
mengindikasik
an bahwa
variabel
bauran
promosi
sebagai
strategi
perusahaan
yang lebih
memerhatikan
kaum wanita
dalam industri
pertanian dan
bukan
pertanian.
Bauran
promosi
tersebut
penting dan
berkorelasi
positif
terhadap
keputusan
pembelian.

2 Mahmud
I.Nour,
Mohamma
d Salamh
Almahirah,
Sultan
Muhamme
d Said,
Sultan
Freihat.
Canada

The impact of
promotion mix
elements on
consumers
purchasing
decision.

 Promotional
mix

 Advertising
 Personal

selling
 Sales

promotion

Hasil dari
penelitian ini
menyatakan
kesimpulan
bahwa
variabel yang
diteliti
berpengaruh
signifikan
terhadap
pengambilan
keputusan
konsumen.

3 Dr.Mirza Analyzing the  Promotion  Sales Dari hasil
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Hasan
Hosseini
and
Mohsen
Safaie
Navaie.
Iran

influence of
promotion mix
on increase of
sale in
cosmetics and
beauty procuts,
the case study of
atousa hair
color.

mix promotion
 Discount
 Advertising

yang
diadaptkan
dari penelitian
ini adalah
bahwa
promosi
merupakan
kekuatan yang
cukup besar
dalam
melayani
konsumen.

4 Peter
Maas,
Albert
Graf

Customer value
analysis in
financial
services

 Customer
value

 Service
 Product
 Store
 Brand
 Personal

interaction

Hasil dari
penelitian ini
menunjukkan
hasil bahwa
normative
management
level, strategic
management
level dan
operational
management
level
berpengaruh
baik terhadap
customer
value.

5 Prof
Dr.Gonca
Telli
Yamamoto
. Turkiye.

Understanding
customer value
concept : key to
success.

 Customer value  Total
customer
value

 Total
customer cost

Hasilnya
adalah bawa
dalam dalam
mengerti
konsumen,
Store
atmosphere
berpengaruh
signifikan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk menggambarkan paradigma

penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran

tersebut terdapat dua variabel bebas (Iklan dan Suasana tempat) yang

mempengaruhi variabel tak bebas (Minat).

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis pengaruh iklan dan Suasana

tempat terhadap minat konsumen, sehingga dengan adanya kedua hal tersebut

akan mendorong pelanggan atau pembeli untuk memutuskan pembelian pada

Chingu Korean Fan Cafe. Peneliti mengartikan bahwa iklan adalah semua bentuk
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presentasi nonpersonal yang ditujukan untuk mempromosikan gagasan, atau

memberikan informasi tentang keunggulan dan keuntungan suatu produk melalui

berbagai media seperti koran, radio, televisi, billboard, spanduk, dan lain-lain.

Dimensi dari iklan tersebut yaitu katalog, brosur dan spanduk.

Strategi yang tidak kalah penting dan sangat menentukan adalah Suasana

tempat. dapat disimpulkan bahwa Suasana tempat adalah selisih antara berapa

besar harapan pelanggan dan manfaat dari suatu produk terhadap berapa banyak

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut. Dari uraian diatas,

Suasana tempat merupakan perpaduan unsur-unsur keputusan pembelian yang

dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian

konsumen. Dimensi dari Suasana tempat yaitu manfaat dan biaya.

Peneliti menyimpulkan minat beli adalah merupakan dorongan yang timbul

dalam duru seseorang untuk membeli barang dan jasa dalam rangka pemenuhan

kebutuhan. Dimensi dari minat konsumen yang digunakan dalam penelitian ini

adalah attetion, interest dan desire.

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran

IKLAN (X1)

SUASANA TEMPAT
(X2)

MINAT BELI
KONSUMEN (Y)
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Gambar 2.4

Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis yang akan dijawab dalam penelitian ini mengacu pada kajian

pustaka, maka beberapa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Hipotesis

Iklan dan Suasana tempat berpengaruh terharap minat konsumen.

2. Sub Hipotesis

a. Iklan berpengaruh terhadap minat konsumen

b. Suasana tempat berpengaruh terhadap minat konsumen

IKLAN (X1)

- Catalog produk
- Brosur
- spanduk

SUASANA TEMPAT
(X2)

- Bagian luar tempat
- Bagian dalam tempat
- Tata letak

MINAT KONSUMEN
(Y)

-attention

-interest

- desire


