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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Pengertian Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

2.1.1. Pengertian Pemasaran 

Dalam dunia bisnis, suatu aktivitas pemasaran sering diartikan sebagai 

suatu aktivitas menawarkan produk dan menjual produk, tetapi bila dilihat lebih 

lanjut ternyata makna pemasaran bukan hanya sekedar dalam menawarkan atau 

menjual produk saja, melainkan aktivitas menganalisa dan mengevaluasi tentang 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Pengertian pemasaran menurut AMA (American Marketing Association) 

yang dikutip dari Kotler dan Keller (2007:6) dan dialih bahasakan oleh 

Benyamin Molan adalah sebagai berikut : 

“Pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses 

untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan menyerahkan nilai 

kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara 

yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya”. 

Sedangkan menurut Alma (2007:12) dalam bukunya yang berjudul 

“Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa (Edisi Revisi)” : 

“Pemasaran adalah kegiatan atau usaha para pengusaha yang 

menyalurkan barang dan jasa dari titik produsen ke titik konsumen.” 



14 
 

 
 

Sedangkan menurut Djaslim Saladin (2006:2) mengemukakan pemasaran 

adalah sebagai berikut : 

“Pemasaran adalah suatu proses social dan manajerial dari 

individudan kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya 

melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran (nilai) produk 

dengan yang lain” 

Dari ketiga definisi tersebut pada dasarnya mempunyai tujuan dan 

pandangan yang sama terhadap pemasaran dan dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran merupakan aktivitas dalam proses menciptakan, mengkomunikasikan 

dan menyerahkan suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen dengan 

mempunyai nilai dari suatu barang tersebut dengan tujuan untuk dapat 

mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memenuhi kebutuhan sosial dan keinginan 

manusia. 

2.1.2. Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran dalam perusahaan merupakan kegiatan yang sangat 

penting dan diperlukan oleh perusahaan untuk menentukan pasar yang dituju, 

membina hubungan dan meningkatkan pelanggan yang berpotensi.  

Untuk lebih jelasnya berikut ini dikemukakan pengertian manajemen 

pemasaran menurut Kotler dan Keller (2007:6) yang dialih bahasakan oleh 

Benyamin Molan adalah: 

“Manajemen Pemasaran (Marketing Management) sebagai seni dan 

ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul.” 
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Sedangkan menurut Alma (2007:130), mendefinisikan sebagai berikut : 

“Manajemen pemasaran adalah kegiatan menganalisa, 

merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi segala 

kegiatan (program), guna memperoleh tingkat pertukaran yang 

menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi.” 

Sedangkan menurut Tjiptono (2005:2) menyatakan pengertian pemasaran 

sebagi berikut : 

“Manajemen pemasaran merupakan sistem total aktivitas bisnis yang 

dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga dan 

mendistribusikan produk, jasa dan gagasan yang mampu memuaskan 

keinginan pasar sasaran dalam rangka mencapai tujuan 

organisasional” 

Berdasarkan ketiga pengertian diatas tersebut, dapat diambil kesimpulan 

bahwa manajemen pemasaran adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana 

cara memilih pasar sasaran dengan cara menganalisa, merencanakan dan 

mengawasi kegiatan (program) yang dilakukan oleh organisasi/perusahaan untuk 

mencapainya suatu tujuan organisasi/perusahaan agar dapat mempertahankan dan 

menumbuhkan pelanggan. 

2.2.Bauran Pemasaran (Marketing Mix) dan Tempat / Saluran Pemasaran 

(Place) 

2.2.1. Pengertian Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Marketing mix merupakan salah satu unsur yang terdapat didalam 

pemasaran yang sering digunakan untuk mempengaruhi konsumen sehinggan 

perusahaan dapat meningkatkan jumlah pelanggan. Dalam mempengaruhi 
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konsumennya, perusahaan menggunakan konsep bauran pemasaran yang terdiri 

dari semua elemen-elemen bauran pemasaran yang dikendalikan oleh perusahaan 

hanya untuk memuaskan konsumen agar menjadi konsumen yang loyal. 

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

bauran pemasaran adalah sebagai berikut : 

“Marketing mix merupakan strategi mencampur kegiatan-kegiatan 

marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan 

hasil paling memuaskan” 

Sedangkan menurut Djaslim Saladin dalam bukunya “Manajemen pemasaran” 

(2006:5) yang dikutip dari Philip Kotler, bahwa : 

“Bauran pemasaran adalah seperangkat variabel pemasaran yang 

dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai 

tujuan dalam pasar sasaran” 

Adapun pengertian bauran pemasaran yang dikemukan oleh Kotler dan 

Armstrong (2008:62) yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran sebagai berikut : 

“Bauran pemasaran (marketing mix) adalah kumpulan alat 

pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk 

menghasilkan respons yang diinginkannya di pasar sasaran.” 

Bauran pemasaran (marketing mix) terdiri dari empat elemen yang disebut 

“empat P”, yaitu produk, harga, tempat dan promosi. Keempat elemen tersebut 

saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat dikombinasikan sesuai dengan 

lingkungan, baik di dalam maupun di luar perusahaan agar tujuan perusahaan 

tercapai. 
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Untuk lebih jelasnya, penulis akan membahas secara singkat mengenai 

keempat elemen bauran pemasaran tersebut, menurut Kotler dan Armstrong 

(2008:62) yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran sebagai berikut : 

1. Product (Produk) 

Produk adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan 

kepada pasar sasaran. Produk yang ditawarkan dapat dalam beberapa model, 

fitur dan pilihan lainnya. 

2. Price (Harga) 

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk 

memperoleh produk. Harga yang diberikan dapat berupa harga eceran, harga 

diskon dan harga lainnya. Pemberian harga tersebut dimaksudkan untuk 

menyesuaikan harga dengan situasi persaingan yang ada dan membawa 

produk tersebut agar sejalan dengan persepsi pembeli tentang nilai suatu 

produk. 

3. Place (Tempat) 

Tempat atau distribusi meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk 

tersedia bagi pelanggan sasaran. Tempat ini meliputi proses pendistribusian 

produk, untuk menyalurkan produk ke konsumen yang potensial untuk 

melakukan pembelian. 

4. Promotion (Promosi) 

Promosi adalah aktivitas menyampaikan manfaat produk dan membujuk 

pelanggan membelinya. Promosi dilakukan dengan tujuan untuk 

memberitahukan pelanggan tentang perusahaan dan produk-produknya. 

 

Dengan sejumlah penyesuaian, empat elemen bauran pemasaran juga 

penting dalam pemasaran jasa, akan tetapi dalam pemasaran jasa ada elemen-

elemen yang dapat dikontrol dan dikoordinasikan untuk keperluan komunikasi 

dan memuaskan jasa. Menurut Yazid (2003:18) elemen tersebut adalah : 
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1. People Participants (Orang) yaitu semua pelaku yang menginginkan 

sebagian penyajian jasa dan karenanya mempengaruhi persepsi pembeli. 

2. Physical Evidence (Bukti Fisik) yaitu lingkungan fisik dimana jasa 

disampaikan dan dimana perusahaan dan konsumennya berinteraksi dan 

setiap komponen tangible memfasilitasi penampilan dan komunikasi jasa 

tersebut.  

3. Process (Proses) yaitu semua prosedur aktual, mekanisme dan aliran 

aktifitas dimana jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian atau 

operasi jasa. 

Dengan demikian 4P yang pada mulanya menjadi bauran pemasaran barang, 

perlu diperluas lagi menjadi 7P jika ingin digunakan dalam pemasaran jasa. 

Dari beberapa definisi diatas tersebut dapat diartikan bahwa marketing mix 

(bauran pemasaran) merupakan alat dari suatu manajemen pemasaran untuk 

mendapatkan respon dari konsumen dengan menggunakan elemen-elemen baruan 

pemasaran itu sendiri yang terdiri dari 7P yaitu Promotion (Promosi), People 

Participants (Orang), Physical Evidence (Bukti Fisik), Process (Proses). 

2.2.2. Pengertian Tempat / Saluran Pemasaran (Place) 

Salah satu unsur dalam buran pemasaran adalah place yang mencakup 

saluran pemasaran yang merupakan perantara bagi produsen untuk menyampaikan 

produknya kepada konsumen. Dengan tidak adanya saluran pemasaran, konsumen 

akan kesulitan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya, ataupun 
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perusahaan akan menghadapi kesulitan untuk menyampaikan produknya kepada 

konsumen.  

Adapun pengertian saluran pemasaran menurut Kotler dan Keller 

(2010:432) adalah: 

“marketing channels are sets of interdependent organizations involved 

in the process of making a product or service available for use or 

consumption”. 

Sedangkan menurut Saladin (2006:153), menyatakan bahwa : 

“saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling 

tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu 

produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi”. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas bahwa place (tempat/saluran 

pemasaran) merupakan rangkaian organisasi yang bertugas untuk menyediakan 

barang atau jasa untuk dipakai oleh konsumen. 

2.3.Store Atmosphere 

2.3.1. Pengertian Store Atmosphere 

Dalam suatu bisnis Store Atmosphere merupakan salah satu unsur retailing 

mix yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk dapat menarik konsumen 

untuk berkunjung dan dapat melakukan suatu pembelian dan selain itu dapat 

meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan tersebut. 

 



20 
 

 
 

Adapun pengertian Store Atmosphere yang dikemukakan oleh Berman 

dan Evan (2007:454) adalah sebagai berikut : 

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

image and draw customer” 

Dan menurut Utami (2006:238) Store Atmosphere adalah : 

“Store Atmosphere adalah desain lingkungan melalui komunikasi 

visual, pencahayaan, warna, music, dan wangi-wangian untuk 

merancang respon emosional dan persepsi pelanggan dan untuk 

mempengaruhi pelanggan dalam membeli barang” 

Adapun pengertian store atmosphere menurut Lamb et al (2001:105) 

yaitu : 

“suasana (atmosphere) yaitu kesan keseluruhan yang disampaikan 

oleh tata letak fisik toko, dekorasi, dan lingkungan sekitarnya” 

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa store atmosphere merupakan 

bentuk fisik dari toko yang dapat menggambarkan citra toko tersebut dan 

mempunyai komunikasi non verbal maupun komunikasi verbal untuk 

mempengaruhi pelanggan. 

2.3.2. Faktor yang mempengaruhi Store Atmosphere 

Faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam menciptakan suasana toko 

menurut Lamb et al (2001:108) adalah : 

1. Jenis karyawan dan kepadatan 

Jenis karyawan mengacu pada karakteristik umum karyawan. Sebagai 

contoh : rapi, ramah, berwawasan luas, terorientasi pada pelayanan. 
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Kepadatan adalah jumlah karyawan perseribu meter persegi ruangan 

penjualan. Namun, terlalu banyak karyawan dan tidak cukup banyak 

pelanggan dapat menyampaikan suasana keputusan dan 

mengintimidasi pelanggan. 

2. Jenis barang dagangan dan kepadatan 

Jenis barang dagangan yang dijual dan bagaimana barang tersebut 

dipajang 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 kepadatan. 

Perlengkapan tetap bisa elegan (terbuat dari kayu jati), trendi (dari 

krom dan kaca tidak tembus pandang), atau terdiri dari meja-meja 

kuno seperti ditoko antic. 

3. Bunyi suara 

Bunyi suara bisa menyenangkan atau menjengkelkan bagi seseorang 

pelanggan. Musik klasik di restoran Italia membantu menciptakan 

suasana yang pas bagi konsumen. Sama halnya dengan music country 

yang diputar di pemberhentian truk (truck stop). Music juga bisa 

membuat konsumen tinggal lebih lama ditoko dan membeli lebih 

banyak atau makan dengan cepat dan meninggalkan meja untuk 

pelanggan lainnya. 

4. Aroma 
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Aroma bisa merangsang maupun mengganggu penjualan. Bau kue 

kering dan roti akan memikat konsumen roti. Sebaliknya, pelanggan 

dapat dipukul mundur oleh bau busuk seperti asap rokok, bau apek, 

aroma antiseptic, dan pengharum ruangan yang terlalu menyengat. Jika 

sebuah toko menggunakan bau harum roti panggang, penjualan di 

departemen itu meningkat tiga kali lipat. 

5. Faktor visual 

Warna dapat menciptakan suasana hati dan oleh karena menjadi faktor 

yang penting dalam suasana. Warna merah, kuning, dan orange 

dianggap sebagai warna hangat dan kedekatan yang diinginkan. 

Warna-warna yang menyejukan seperti biru dan violet digunakan 

untuk membuka tempat-tempat yang tertutup dan menciptakan suasana 

yang elegan dan bersih. 

2.3.3. Elemen-Elemen Store Atmosphere 

Di dalam ritel store atmosphere sangat berpengaruh terhadap konsumen 

yang ingin melakukan pembelian dan menciptakan konsumen yang loyal. 

Menurut Berman dan Evan (2007:545) store atmosphere dibagi menjadi 

beberapa elemen-elemen, diantaranya ada empat elemen yaitu sebagai berikut : 

1. Exterior 

Exterior sebuah toko mempunyai pengaruh yang kuat terhadap image toko 

dan harus direncanakan secara matang. Konsumen terkadang menilai sebuah 

toko dari tampilan depannya saja. Bagian depan sebuah toko merupakan 

keseluruhan physical exterior sebuah toko, dan konstruksi material lainnya. 
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Yang termasuk exterior toko adalah pintu masuk toko, pintu masuk toko harus 

memperlihatkan tiga hal utama yaitu : 

a. Jumlah pintu masuk yang dibutuhkan, sebuah toko diharapkan harus bisa 

mengatur antara pintu keluar dan pintu masuk toko, pintu masuk toko juga 

harus dapat menghalangi terjadinya potensi pencurian. 

b. Tipe dari pintu masuk yang dipilih, apakah dapat secara otomatis 

membuka sendiri atau yang bersifat manual. Lantai jalan masuk dapat 

menggunakan keramik, semen atau karpet. 

c. Jalan masuknya, jalan yang lebar dan lapang dapat menciptakan 

atmosphere yang baik dibanding dengan jalan yang kecil dan sempit. 

Etalase toko memiliki arti yang sangat penting bagi exterior toko. Etalase toko 

mempunyai dua tujuan utama yaitu : 

1. Sebagai identifikasi dari sebuah toko 

2. Sebagai alat untuk menarik orang agar masuk kedalam toko 

Dibutuhkan perencanaan yang lebih matang dalam membuat etalase toko. Hal-

hal yang perlu diperhatikan dalam membuat etalase toko adalah mengenai 

jumlah, ukuran, warna dan tema yang digunakan serta frekuensi pergantiannya 

per tahun. Dalam beberapa kasus, tercapainya tujuan store atmosphere adalah 

melalui penataan yang unik dan menarik perhatian. Bagian depan toko yang 

berbeda, papan nama toko yang menarik, sirkulasi udara yang menarik, 

dekorasi etalase yang baik dan bangunan toko yang tidak biasa adalah 
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merupakan kelengkapan-kelengkapan yang dapat menarik perhatian karena 

keunikannya.  

Lingkungan disekitar toko harus diperhatikan. Lingkungan luar toko dapat 

berpengaruh terhadapt citra mengenai produk, level, serta pelayanan toko 

menunjukkan keadaan demografi dan gaya hidup serta orang-orang yang 

tinggal disekitar toko. 

Fasilitas parkir berpengaruh terhadap atmosphere. Tempat parkir yang dekat 

dengan toko serta grafis mencitrakan kesan yang lebih positif dari pada tempat 

parkir yang memungut biaya pembeli potensial tidak mau memasuki toko 

apabila harus bersusah payah memarkir kendaraannya. Atmosphere toko dapat 

berkurang kenyamanannya apabila tempat parkir sempit dan padat. 

2. General Interior 

Saat konsumen berada dalam sebuah toko, maka banyak elemen-elemen yang 

mempengaruhi persepsi mereka. Lampu yang terang dengan vibrant colors 

dapat memberikan kontribusi terhadap atmosphere yang berbeda dari pada 

penerangan dengan lampu yang remang. Suara dan aroma dapat 

mempengaruhi  perasaan konsumen. Sebuah restoran dapat merangsang 

konsumen dengan aroma makanan, toko kosmetik dapat menggunakan aroma 

parfum untuk menarik konsumen, salon kecantikan dapat memainkan musik 

sesuai dengan permintaan pelanggannya. Musik dengan tempo yang lambat 

dapat membuat orang berbeda dalam supermarket yang bergerak lebih lambat. 
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Perlengkapan toko dapat direncanakan berdasarkan kegunaan dan estetikanya. 

Meja, rak barang, merupakan bagian dari dekorasi interior. Toko untuk 

kalangan atas akan benar-benar mendandani perlengkapannya dengan 

berkelas. Dinding toko juga dapat mempengaruhi atmosphere. Pemilihan 

wallpaper pada setiap toko harus berbeda sesuai dengan keadaan toko.  

Konsumen juga dapat dipengaruhi dengan temperature udara yang ada 

didalam toko, kurang sejuknya udara dapat mempercepat keberadaan 

konsumen didalam toko. Ruangan yang luas dan tidak padat dapat 

menciptakan suasana yang berbeda dengan ruangan yang sempit dan padat, 

konsumen dapat berlama-lama apabila mereka tidak terganggu oleh orang lain 

ketika mereka sedang membeli dan melihat-lihat produk yang dijual. 

Toko dengan bentuk bangunan yang modern serta perlengkapan yang baru 

akan mendukung atmosphere. Remodeling bangunan serta penggantian 

perlengkapan lama dengan perlengkapan yang baru dapat meningkatkan citra 

toko serta meningkatkan penjualan dan keuntungan. 

Yang perlu diperhatikan dari semua hal diatas adalah bagaimana 

perawatannya agar dapat selalu terlihat bersih. Tidak peduli  bagaimana 

mahalnya interior sebuah toko tetapi apabila terlihat kotor akan menimbulkan 

kesan yang jelek. 

3. Store Layout 

Dalam poin ini, perencanaan store layout meliputi penataan penempatan ruang 

untuk mengisi  luas lantai yang tersedia, mengklasifikasikan produk yang akan 

ditawarkan, pengaturan lalu lintas didalam toko, pengaturan lebar ruang yang 
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dibutuhkan, pemetaan ruang toko dan menyusun produk yang ditawarkan 

secara individu. Pembagian ruang toko meliputi ruangan-ruangan sebagai 

berikut : 

a. Ruang penjualan yang merupakan tempat produk-produk dipajang serta 

interaksi antara penjual dan pembeli. 

b. Ruang merchandise yang merupakan ruang untuk produk-produk dengan 

kategori nondisplay items. 

c. Ruang untuk konsumen yang meliputi kursi, restroom, rstoran dan lainnya. 

Mengklasifikasikan produk yang ditawarkan untuk menentukan penempatan 

produk, dilakukan berdasarkan karakteristik dari masing-masing produk. 

Klasifikasi produk dilakukan berdasarkan pada pembagian sebagai berikut : 

a. Produk yang menjadi kebutuhan. 

b. Produk yang dapat memotivasi konsumen untuk melakukan pembelian. 

c. Produk untuk target pasar tertentu. 

d. Produk yang membutuhkan penanganan khusus.  

Mengatur lalu lintas didalam toko dilakukan dengan menggunakan dua pola 

yaitu : straight (gridiron) traffic flow dan curving (free-flowing) traffic flow. 

Masing-masing pola memiliki kelebihan tersendiri. 

Pola Straight (gridiron) traffic flow memiliki kelebihan sebagai berikut : 

a. Dapat menciptakan atmosphere yang efisien. 

b. Menciptakan ruang yang lebih banyak untuk memajang produk. 
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c. Menghemat waktu belanja. 

d. Mempermudah mengontrol barang dan dapat menerapkan self service. 

Pola curving (free following) traffic flow memiliki kelebihan sebagai berikut : 

a. Dapat menciptakan atmosphere yang lebih bersahabat. 

b. Mengurangi rasa terburu-buru konsumen. 

c. Konsumen dapat berjalan-jalan keliling toko dengan pola yang berbeda-

beda. 

d. Merangsang pembelian yang tidak direncanakan. 

Pengaturan luas ruangan yang dibutuhkan diatur berdasarkan antara ruang 

penjualan dan ruang non penjualan. Pemetaan ruang toko yang dimaksudkan 

untuk mempermudah penempatan produk yang ditawarkan. 

Hasil terakhir yang menyangkut store layout adalah menyusun produk-produk 

yang ditawarkan sesuai dengan karakteristik produk. Produk dan merek yang 

paling menguntungkan harus ditempatkan dilokasi yang paling baik. Produk 

harus disusun berdasarkan ukuran, harga, warna, merek dan produk yang 

paling digemari konsumen. 

4. Interior Display 

Poster, papan petunjuk dan ragam interior display lainnya dapat 

mempengaruhi atmosphere toko, karena memberikan petunjuk bagi 

konsumen. Selain memberikan petunjuk bagi konsumen, interior display juga 

dapat merangsang konsumen untuk melakukan pembelian. 

Macam-macam interior display diantaranya adalah : 
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a. Assortment display 

Assortment display merupakan bentuk interior display yang digunakan 

untuk berbagai macam produk yang berbeda dan dapat mempengaruhi 

konsumen untuk merasakan, melihat dan mencoba produk. Kartu ucapan, 

majalah, buku dan produk sejenis lainnya merupakan produk-produk yang 

menggunakan assortment display. 

b. Theme-setting displays 

Theme-setting displays merupakan bentuk interior displays yang 

menggunakan tema-tema tertentu theme-setting displays digunakan 

dengan tujuan untuk membangkitkan suasana atau nuansa tertentu. 

Biasanya,  digunakan dalam even-even tertentu seperti menyambut hari 

kemerdekaan dan hari besar lainnya. 

c. Ensemble displays 

Ensemble displays merupakan interior displays yang digunakan untuk satu 

stel produk yang merupakan gabungan dari berbagai macam produk. 

Biasanya digunakan untuk produk satu stel pakaian (sepatu, kaus kaki, 

celana, baju dan jaket). 

d. Rack displays 

Rack displays merupakan bentuk interior displays yang memiliki fungsi 

utama sebagai tempat atau gantungan untuk produk yang ditawarkan. 

Bentuk lain dari rack displays adalah case displays digunakan untuk 

produk-produk seperti catatan, buku dan sejenisnya. 

e. Cut case 
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Cut case merupakan interior displays yang murah hanya menggunakan 

kertas biasa. Biasanya digunakan di supermarket atau toko yang sedang 

menyelenggarakan diskon. Bentuk lain dari cut case adalah dump bin, 

dump bin merupakan tempat menumpuk pakaian-pakaian atau buku-buku 

yang sedang diskon. 

2.4.Loyalitas 

2.4.1. Pengertian Loyalitas 

Loyalitas konsumen di sebuah perusahaan sangat penting sekali bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Konsumen yang loyal merupakan suatu nilai 

bagi perusahaan yang tak ternilai harganya. Perilaku konsumen yang 

menunjukkan bahwa konsumen tersebut loyal atau tidaknya dapat dilihat dari puas 

atau tidak puasnya atas produk yang dibelinya. 

Suatu sikap pelanggan yang loyal kepada perusahaan bisa dilihat dari 

sikap positif dan negatif. Sikap yang positif menunjukkan bahwa kosnumen 

tersebut terus memakai produknya dan setia terhadap produknya, sedangkan sikap 

yang negatif dapat ditunjukkan dengan cara konsumen tersebut mengtakan hal 

yang negatif kepada perusahaan, dan selain itu konsumen berpindah ke 

perusahaan lain. 

Untuk lebih lengkapnya berikut ini merupakan pengertian Loyalitas yang 

dikemukakan Menurut Griffin (2007:16) adalah :  

“Loyalty is defined as non random purchase expressed over time by 

some decision making unit“.  

Pengertian diatas mengandung arti bahwa : 
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“Pengertian loyalitas adalah seperti pembelian yang dilakukan secara 

tidak acak dengan waktu yang sangat cepat pada suatu unit 

pembuatan keputusan”. 

Adapun pengertian loyalitas menurut Oliver yang dikutip dari Ratih 

Hurriyati (2005:129) yaitu : 

“Customer loyality is deefly held commitment to rebuy or repatronize a 

preferred product or service consistenly in future, despite situasional 

influences and marketing effort having the potential to cause switching 

behavior” 

Yang mengandung arti sebagai berikut : 

“Loyalitas adalah komitmen pelanggan bertahan secara mendalam 

untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang 

produk/jasa terpilih sebagai konsisten dimasa yang akan datang, 

meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai 

potensi untuk menyebabkan perilaku” 

 Sedangkan pengertian yang dikemukakan menurut Tjiptono (2008;23) 

yaitu: 

“Loyalitas adalah situasi dimana konsumen bersikap positif terhadap 

produk atau produsen (penyedia jasa) dan disertai pola pembelian 

ulang yang konsisten”.  

Jadi dapat disimpulkan dari ketiga uraian tersebut bahwa loyalitas 

merupakan suatu pembelian  yang dilakukan oleh konsumen secara tidak acak dan 

konsumen tersbut melakukan pembelian ulang yang konsisten terhadap 

produknya. 

2.4.2. Indikator Loyalitas Konsumen 

Pelanggan yang loyal merupakan asset yang penting bagi perusahaan, hal 

ini dapat dilihat dari karakteristik-karakteristik yang dimilikinya. Dan 
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karakteristik tersebut akan diungkapkan oleh (Griffin, 2007;31) bahwa pelanggan 

yang loyal memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Melakukan pembelian secara berulang-ulang 

2. Membeli lini produk/jasa lainnya dari perusahaan 

3. Mereferensikan produk/jasa tersebut kepada orang lain 

4. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing 

Dari karakteristik diatas tersebut dapat menunjukkan bahwa loyalitas konsumen 

merupakan ukuran yang lebih dapat diandalkan untuk memprediks pertumbuhan 

keuangan. Beberapa dari kepuasan, yang merupakan sikap loyalitas dapat 

didefinisikan berdasarkan perilaku pembelian. 

2.4.3. Tahapan Loyalitas Pelanggan 

Proses seorang calon pelanggan menjadi pelanggan yang loyal terhadap 

perusahaan terbentuk melalui beberapa tahapan. 

Tahapan loyalitas menurut Griffin (2005:35) ada tujuh tahap pertumbuhan 

seseorang menjadi pelanggan yang loyal, yaitu sebagai berikut : 

1. Tersangka (Suspect) 

Tersangka (Suspect) adalah seseorang yang mempunyai kemungkinan 

membeli produk perusahaan. Kita menyebutnya tersangka karena kita 

percaya, atau “menyangka”, mereka akan membeli, tetapi kita masih 

belum cukup yakin. 

2. Prospek (Prospect) 

Prospek (Prospect) adalah orang yang membutuhkan produk anda dan 

memiliki kemampuan membeli. Meskipun prospek masih belum membeli 
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dari perusahaan, mungkin ia telah mendengar produk yang dimiliki 

perusahaan atau seseorang telah merekomendasikan produk perusahaan 

kepadanya. Prospek mungkin tahu siapa anda, dimana perusahaan dan apa 

yang anda jual, tetapi mereka masih belum membeli dari perusahaan. 

3. Prospek yang didiskualifikasi (Disqualified prospect) 

Prospek yang didiskualifikasi (Disqualified prospect) adalah prospek yang 

telah cukup perusahaan pelajari untuk mengetahui bahwa mereka tidak 

membutuhkan, atau tidak memiliki kemampuan membeli produk 

perusahaan. 

4. Pelanggan pertama kali (First time customer) 

Pelanggan pertama kali (First time customer) adalah orang yang telah 

membeli dari perusahaan satu kali. Orang tersebut bisa jadi merupakan 

pelanggan anda dan sekaligus juga pelanggan pesaing. 

5. Pelanggan yang melakukan pembelian ulang (Repeat customer) 

Pelanggan yang melakukan pembelian ulang (Repeat customer) adalah 

orang-orang yang telah membeli dari perusahaan dua kali atau lebih. 

Mereka mungin telah membeli produk yang sama dua kali atau membeli 

dua produk yang berbeda pada dua kesempatan atau lebih. 

6. Klien (Client) 

Seorang klien membeli semua yang perusahaan jual dan dapat ia gunakan. 

Orang ini membeli secara teratur. Perusahaan memiliki hubungan yang 

kuat dan berlanjut, yang menjadikannya kebal terhadap tarikan dari 

pesaing. 



33 
 

 
 

7. Penganjur (Advocate) 

Seperti klien, penganjur membeli apapun yang perusahaan jual yang 

mungkin daoat dia gunakan dan membeli secara teratur. Tetapi seorang 

penganjur akan berusaha mencari orang lain untuk membeli dari 

perusahaan. Seorang penganjur membicarakan perusahaan, melakukan 

pemasaran untuk perusahaan dan membawa pelanggan kepada perusahaan. 

2.4.4. Jenis-jenis Loyalitas 

Jenis-jenis loyalitas pelanggan menurut Griffin (2002;22) terdiri dari 

empat jenis, yaitu : 

1. Tidak ada kesetiaan (no loyalty) 

Tingkat keterikatan (attachment) dengan repeat patrionage yang rendah 

menunjukkan absensinya suatu kesetiaan. Pada dasarnya suatu usaha harus 

menghindari kelompok no loyalty ini untuk dijadikan target pasar karena 

mereka tidak akan pernah menjadi pelanggan yang setia. 

2. Kesetiaan yang tidak aktif (inertia loyalty) 

Suatu tingkat keterikatan yang rendah dengan pembelian ulang yang tinggi 

akan mewujudkan suatu inertia loyalty. Dasar yang digunakan untuk 

pembelian produk atau jasa biasanya karena sudah terbiasa memakainya atau 

karena faktor kemudahan situasional. 

3. Kesetiaan tersembunyi (laten loyalty) 

Suatu keterikatan yang relatif tinggi yang disertai dengan tingkat pembelian 

yang rendah menggambarkan laten loyalty dari pelanggan. Bagi pelanggan 
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yang memiliki sikap laten loyalty pembelian ulang banyak dipengaruhi oleh 

faktor situasional daripada faktor sikapnya. 

4. Kesetiaan Premium (premium loyalty) 

Jenis kesetiaan yang terjadi bilamana suatu tingkat keterikatan yang tinggi 

berjalan selaras dengan aktivitas pembelian kembali. Kesetiaan jenis inilah 

yang sangat diharapkan dari setiap pelanggan dalam setiap usaha. Pada 

tingkat persentase yang tinggi maka orang-orang akan bangga bilamana 

menemukan dan menggunakan produk atau jasa tersebut dan dengan senang 

hati membagi pengetahuan dari pengalaman mereka kepada teman atau 

keluarga mereka. 

Menurut Griffin (2007:11) loyalitas pelanggan dapat menghasilkan pula 

beberapa keuntungan bagi perusahaan, yaitu :  

1. Mengurangi biaya pemasaran (biaya pengambilalihan pelanggan lebih tinggi 

daripada mempertahankan pelanggan. 

2. Mengurangi biaya transaksi (seperti negosiasi kontrak dan proses order) 

3. Costumer Turnover menjadi berkurang (lebih sedikit pelanggan hilang yang 

harus digantikan)  

4. Keberhasilan Cross-selling menjadi meningkat, menyebabkan pangsa 

pelanggan yang lebih besar. 

5. Pemberitaan mulut ke mulut (word of mouth) menjadi lebih positif. 

6. Biaya kegagalan menjadi menurun (pengurangan pengerjaan ulang, klaim 

garansi, dsb). 
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2.5.Pengaruh Store Atmosphere terhadap Loyalitas Konsumen 

Dalam kehidupan bisnis biasanya konsumen yang berbelanja atau 

mengkonsumsi jasa yang diberikan perusahaan terhadap konsumen dalam 

membeli produknya selalu didorong oleh rasa emosi, mereka memliki suasana hati 

yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Hal itu berdampak pada 

saat konsumen sedang melakukan berbelanjara barang atu jasa. Emosi konsumen 

itu juga berpengaruh pada bagaimana respon konsumen terhadap lingkungan 

tempat berbelanja (store atmosphere) yang sebenarnya. 

Ketika seorang konsumen merasa bahwa dia puas dengan barang yang 

dibelinya maka dia akan melakukan pembelian ulang terhadap produk yang telah 

diberikan oleh perusahaan, jika konsumen tidak merasa puas terhadap produk 

yang diberikan perusahaan kepada konsumen, maka konsumen akan 

meninggalkan perusahaan untuk mencari dan mencoba produk sejenis dari 

perusahaan lain dan kemungkinan membandingkannya atau mereka benar-benar 

pergi meninggalkan perusahaan dan tidak akan kembali lagi. Satu hal yang perlu 

diketahui apabila konsumen melepaskan diri karena tidak puas maka bisa jadi 

mereka menyebabkan citra yang buruk kepada perusahaan yang nantinya akan 

menyebar dan beredar dari mulut ke mulut tentang perusahaan dan produk yang 

dihasilkan. 

Maka seorang konsumen akan merasa lebih puas dengan lingkungan toko 

(store atmosphere) yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga kemungkinan besar 

hubungan tersebut akan berlanjut, dan mereka akan mereferensikannya kepada 

teman-temannya ataupun kepada orang  lain bahwa perusahaan tersebut baik 
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dalam memberikan fasilitas produk atau tempat pembelian kepada konsumen, 

sehingga hubungan konsumen ini akan bertahan dengan waktu yang lama dan 

konsumen akan menjadi loyal terhadap perusahan. 


