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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

 Pemasaran dapat diartikan secara social maupun manajerial. Pengertian 

sosial menunjuk peran yang dimainkan oleh pemasaran di masyarakat. Menurut 

Kotler  (2006;6), pengertian pemasaran secara social adalah sebagai berikut : 

 Marketing is a societal process by which individuals and groups obtain 

 what they need and want thought creating, offering, and freely 

 exchanging product and services of value with others. 

 

 Dari pengertian di atas maka dapat dijelaskan bahwa pemasaran adalah 

suatu proses sosial dimana setiap individu atau kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan 

melakukan pertukaran produk atau jasa yang bernilai. 

 Untuk pengertian managerial, pemasaran sering digambarkan sebagai seni 

menjual produk-produk. Sedangkan pengertian pemasaran menurut AMA 

(American Marketing Association) yang dikutip dari Kotler (2006;6) adalah 

sebagai berikut:  

 Marketing is an organization function and a set of processing for 

 creating,  communicating, and delivering value to costumer and for 

 managing  customer relationship on ways that benefit the 

 organization and it’s stoke  holders. 

 

 Dari Pengertian di atas maka dapat dijelaskan bahwa pemasaran adalah 

suatu fungsi organisasi dan suatu proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan 

menyampaikan nilai kepada konsumen dan untuk menjalin customer relationship 

untuk menciptakan keuntungan bagi organisasi dan stakeholder. 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Manajemen pemasaran memegang peranan penting dalam perusahaan, 

karena manajemen pemasaran mengatur semua kegiatan pemasaran. Manajemen 

pemasaran menurut Kotler (2006;6) : 
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 Marketing as art and science of choosing target market and getting, 

keeping, and growing customers thought creating, delivering, and communicating 

superior customer value. 

 

 Dari pengertian di atas maka dapat dijelaskan bahwa manajemen 

pemasaran adalah sebagai suatu seni dan ilmu memilih pasar sasaran serta 

mendapatkannya, mempetahankan, dan menambah nilai pelanggan melalui 

penciptaan, penyampaian, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

 

2.2. Bauran Pemasaran (marketing mix) 

 Dalam memasarkan produknya, perusahaan membutuhkan alat 

komunikasi yang baik dan efektif untuk memberikan informasi mengenai produk 

perusahaan kepada masyarakat sehingga produk tersebut terkenal dan akhirnya 

masyarakat mempunyai keinginan untuk membelinya. 

 Pengertian bauran pemasaran menurut Kotler yang dialihbahasakan oleh 

Molan dalam buku “Manajemen Pemasaran” (2005;18), bahwa : 

“Bauran pemasaran adalah perangkat alat yang digunakan oleh pemasar 

untuk mendapatkan tanggapan yang diinginkan dari pasar sasaran” 

 

 Sedangkan menurut Alma (2004;18) mendefinisikan marketing mix 

sebagai berikut: 

 “Marketing mix adalah strategi mencampur kegiatan-kegiatan 

 marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan 

 hasil paling memuaskan.” 

 

 Ada Empat unsur bauran pemasaran menurut Kotler (2005;205) yang 

dialihbahasakan oleh Benyamin Molan yaitu: 

 

 

 

 



22 
 

1. Product 

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke suatu pasar untuk 

memenuhi keinginan atau kebutuhan, sedangkan dalam makna sempit 

produk adalah sekumpulan atribut fisik yang terkait dalam sebuah bentuk 

yang dapat diidentifikasi. 

2. Price 

Harga adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh konsumen atau 

pelanggan untuk mendapatkan suatu produk dari perusahaan. 

3. Promotion 

Promosi adalah aktivitas untuk mengkomunikasikan berbagai keunggulan 

yang dimiliki suatu produk, dan mempengaruhi target market untuk 

membeli produk tersebut. 

4. Place 

Distribusi merupakan tempat termasuk berbagai kegiatan yang dilakukan 

oleh perusahaan agar produk dapat diperoleh dan tersedia bagi konsumen. 

 

2.3. Saluran Pemasaran 

 Salah satu unsur dalam bauran pemasaran adalah place atau 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 

perusahaan akan menghadapi kesulitan untuk menyampaikan produknya kepada 

konsumen. 

 

2.3.1 Pengertian Saluran Pemasaran 

 Dibawah ini dikemukakan pengertian saluran distribusi menurut beberapa 

ahli, diantaranya : 

 Pengertian marketing channel atau distribution channel menurut Fandy 

Tjiptono (2005;185) yaitu :  
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“Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha 

memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari 

produsen kepada konsumen, sehingga penggunanya sesuai dengan yang 

diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).” 

 

 Sedangkan pengertian saluran pemasaran menurut Djaslim Saladin 

(2004;153) yaitu: 

 Marketing channels can be viewed as sets of interdependent 

 organization involved in the process of making a product or service 

 available for use or consumption. 

 

Pengertian di atas mencakup tiga unsur, yaitu: 

1. Adanya kelompok lembaga pemasaran 

2. Adanya kegiatan atau fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh lembaga 

tersebut. 

3. Adanya arah pergerakan produk serta pemilikannya dari produsen ke 

konsumen. 

  

 Menurut Kotler dan Keller (2007;122), saluran pemasaran yaitu : 

“Saluran pemasaran adalah organisasi-organisasi yang saling tergantung 

yang tercakup dalam proses yang membuat produk atau jasa menjadi 

tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. Mereka adalah perangkat jalur 

yang diikuti produk atau jasa setelah produksi, yang berkulminasi pada 

pembeli dan penggunaan oleh pemakai akhir.” 

  

 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa saluran pemasaran atau 

distribusi adalah kegiatan pemasaran yang saling tergantung dalam proses 

mempermudah penyaluran produk dari produsen ke konsumen untuk digunakan 

atau dikonsumsi. Distribusi juga mampu menciptakan nilai tambahan pada produk 

melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau utilitas 

bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan. 
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2.3.2 Jenis-jenis Perantara Pemasaran 

 Dalam perekonomian dewasa ini, sebagai produsen tidak menjual 

langsung produknya kepada para pemakai akhir atau pemakai kalangan indsutri 

tetapi melalui perantara, di mana perantara ini melakukan berbagai fungsi 

sehingga membantu produsen dalam melaksanakan pemasaran. Menurut Kotler 

dan Amstrong (2004;555), perantara dibedakan berdasarkan hak kepemilikan 

barang menjadi dua golongan, yaitu pedagang perantara (merchant middlemen) 

dan agen perantara (agent middlemen). 

 

1. Pedagang Perantara (merchant middlemen) 

Adalah perantara yang bertindak atas namanya sendiri, di mana perantara 

tersebut 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 pedagang besar dan pengecer adalah sebagai berikut : 

 Pedagang Besar (wholesaler) 

Pedagang perantara yang membeli barang-barang baik dari produsen 

maupun dari pedagang dalam jumlah yang besar untuk dijual kembali atau 

untuk pengguna bisnis. 

 Pengecer (retailer) 

 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) 

Adalah 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 (2006;438), Tingkat Saluran Pemasaran 

terbagi atas beberapa macam, yaitu :  

a. Saluran Nol Tingkat ( Zero level channel ) 

Yaitu penjualan langsung kepada konsumen akhir. Contoh dalam penjualan 

lagsung ini adalah: penjualan langsung ke rumah-rumah, home parties, 

penualan lewat surat, telemarketing, penjualan melalui TV, penjualan melalui 

internet, toko yang dimiliki oleh pabrik. 

b. Saluran Satu Tingkat ( One level channel ) 

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

perantara penjualan, contohnya adalah peritel. 

c. Saluran Dua Tingkat ( Two level channel ) 

Penjualan yang mempunyai dua perantara penjualan. Di dalam saluran 

pemasaran barang konsumsi mereka merupakan pedagang besar atau grosir 

dan pengecer, sedangkan dalam saluran pemasaran barang industri mereka 

merupakan sebuah penyalur tunggal dan distributor industri. 

d. Saluran Tiga Tingkat ( Three level channel ) 

Penjualan yang mempunyai tiga perantara , yaitu pedagang besar (grosir), 

pemborong, dan pengecer. Pedagang besar menjual kepada pemborong, yang 

juga akan menjual kepada pedagang kecil 

 

2.4. Ruang Lingkup Retailing 

2.4.1 Pengertian Retailing 

 Kegiatan retailing ( usaha eceran ) dan retailer ( pengecer ) adalah 

berbeda. Kegiatan retailing dapat dilakukan oleh manufacturer dan wholesaler. 

Kegiatan retailing dapat juga dilakukan oleh wiraniaga, melalui surat dan telepon 

bisa dilakukan di toko, rumah dan jalan. 

 Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai retailing, berikut pengertian 

retailing yang dikemukakan oleh beberapa ahli : 

 Menurut Levy dan Weitz (2001;8) menjelaskan pengertian retailing 

yaitu: 
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“Retailing is the set of business activities that adds value to the products 

and services sold to consumers for their personal or family use”. 

 

Dari definisi tersebut di atas dapat diartikan: 

Retailing adalah satu rangkaian aktivitas bisnis untuk menambah nilai guna dari 

barang dan jasa yang dijual kepada konsumen untuk dipergunakan pribadi atau 

rumah tangga. 

 

Pengertian retailing menurut Berman dan Evans (2001;3) yaitu : 

“Retailing consists of the business activities involved in selling goods and 

services to consumers for their personal, family, or household use”. 

 

Dari definisi tersebut di atas dapat diartikan : 

Penjualan ecerean meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang 

atau jasa pada konsumen akhir untuk dipergunakan yang sifatnya pribadi, dan 

bukan bisnis. 

 

 Berdasarkan dari definisi-definisi retailing di atas, penulis dapat 

merumuskan beberapa hal yang berhubungan dengan usaha eceran : 

1. Usaha eceran adalah suatu usaha yang merupakan mata rantai terakhir dari 

saluran distribusi. 

2. Dalam usaha eceran, tercakup berbagai kegiatan, namun yang paling utama 

adalah kegiatan penjualan produk secara langsung kepada kosumen. 

3. Produk yang ditawarkan dalam usaha eceran ini dapat berupa barang atau jasa 

maupun kombinasi dari keduanya. 

4. Konsumen yang menjadi target pasar adalah konsumen akhir yaitu konsumen 

yang mengkonsumsi produk untuk kebutuhan pribadi, keluarga dan rumah 

tangga. 
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2.4.2 Bauran Eceran (Retailing Mix) 

 Tugas pertama dan terdepan dalam mengembangkan sebuah strategi 

eceran adalah menetap pasar sasaran. Pasar sasaran dalam eceran sering 

ditetapkan oleh faktor demografis, geografis dan psikografis. Masing-masing toko 

mencoba mengidentifikasi langganannya, sehingga toko ini menjadi toko yang  

melayani berbagai jenis konsumen, ada yang khusus hanya untuk orang kaya , 

khusus wanita, khusus pria, anak-anak, toko murah, dan lain-lain. 

 Ritel atau eceran mempunyai bauran yang penting untuk diperhatikan 

demi kelangsungan bisnis ritel tersebut. Dengan memperhatikan semua bauran 

tersebut, suatu bisnis ritel dapat menjadi lebih unggul dibanding peritel lainnya. 

Menurut Ma’ruf (2006;115), Retailing mix terdiri dari : 

 

1. Lokasi 

Pada lokasi yang tepat, sebuah gerai akan lebih sukses dibandingkan gerai 

lainnya yang berlokasi kurang strategis, meskipun keduanya menjual 

produk yang sama oleh pramuniaga yang sama banyak dan terampil, dan 

sama-sama punya setting/ambience yang bagus. 

2. Produk 

Produk-produk yang dijual dalam ritel disebut merchandise, merchandise 

yang akan dijual penting dipilih dengan benar, karena merchandise adalah 

“mesin sukses” bagi pengecer. 

3. Harga 

Harga adalah satu-satunya unsur dalam berbagai unsur bauran pemasaran 

ritel itu yang bakal mendatangkan laba bagi peritel. Penetuan harga yang 

tepat akan sangat mendukung tercapainya tujuan perusahaan. 

4. Periklanan dan promosi 

Image (citra) dibangun dengan program promosi, program promosi yang 

lengkap disebut bauran promosi (promotion mix) yang terdiri atas iklan, 

sales promotion, public relations, dan personal selling. 
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5. Suasana dalam gerai 

Gerai kecil yang tertata dan menarik akan lebih mengundang pembeli 

apabila dibandingkan gerai yang diatur biasa saja. Atmosphere dalam gerai 

dapat mempengaruhi perilaku konsumen, seperti betah berlama-lama di 

dalam toko, melakukan pembelian, dan juga pada berpengaruh terhadap 

image toko. 

6. Pelayanan 

Pelayanan eceran bertujuan memfasilitasi para pembeli 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, layanan keuangan berupa penjualan dengan 

kredit, dan fasilitas-fasilitas berupa tempat untuk mencoba produk yang 

dijual, food court, dan sarana parkir yang luas. 

 

2.5. Store Atmosphere ( Suasana Toko ) 

 Penampilan toko eceran membantu menentukan citra toko, dan membantu 

memposisikan eceran toko dalam benak konsumen, memikat konsumen , 

membuat mereka nyaman dalam memilih barang belanjaan, dan mengingatkan 

mereka produk apa yang perlu dibeli. Elemen utama dari suasana toko adalah 

suasana (atmosphere). 

 

2.5.1 Pengertian Store Atmosphere 

 Suasana atau atmosphere di dalam toko merupakan salah satu dan 

berbagai unsur dalam retail marketing mix. Store atmosphere bertujuan memenuhi 

syarat fungsional sekaligus menyediakan pengalaman berbelanja yang 

menyenangkan sehingga mendukung terjadinya transaksi. 

 Pengertian store atmosphere menurut Berman dan Evans (2006;454): 

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

 an image and draw customer.” 
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 Pengertian store atmosphere menurut Levy dan Weitz (2004;434): 

“Store atmosphere reflects the combination of store’s physical 

characteristics, such as it’s architecture, layout, sign, and displays, colors, 

lighting, temperature, sounds and smells, which togother create an image 

in the customers mind.” 

 

Dari dua pengertian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

store atmosphere adalah suatu karakterisik fisik sangat penting dimiliki 

oleh suatu bisnis ritel untuk dapat mempertahankan konsumen agar merasa 

nyaman dan ingin berlama-lama berasa di toko yang dikunjungi sehingga 

dapat dengan tenang memilih produk yang dibutuhkan dan juga dapat 

merangsang keinginan membeli yang tidak direncanakan (secara spontan). 

 

2.5.2 Faktor Yang Mempengaruhi Suasana Toko 

 Faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam menciptakan suasana toko 

menurut Lamb et al (2003;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 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. 

3. 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 antik. Perlengkapan tetap harus konsisten dengan suasana umum 
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yang ingin diciptakan. The Gap menciptakan suasana santai dan teratur 

dengam memajang barang dagangan di atas meja dan rak dari pada di atas 

rak-rak pipa tradisional, memungkinkan pelanggan lebih mudah melihat 

dan menyentuh barang dagangan dengan mudah. 

4. Bunyi suara 

Bunyi suara bisa menyenangkan atau menjengkelkan bagi seorang 

pelanggan. Musik klasik di restoran italia membantu menciptakan suasana 

yang pas bagi konsumen. Sama halnya dengan musik country yang diputar 

dipemberhentian truk (truck stop). Musik juga bisa membuat konsumen 

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

cepat dan meninggalkan meja untuk pelanggan lainnya. 

5. Aroma 

Bau bisa merangsang maupun menggangu 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 departement itu 

meningkat tiga kali lipat. Departement toko yang menyemprotkan wangi-

wangian yang menyenangkan bagi pasar sasaran mereka, dan responnya 

adalah menguntungkan. 

6. Faktor visual 

Warna dapat menciptakan suasana hati dan oleh karena menjadi faktor 

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

sebagai warna yang 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. Warna-warna tertentu lebih pas untuk barang-barang yang dipajang 

dengan beludru hitam atau biru tua. Pencahayaan juga bisa mempunyai 

pengaruh yang penting terhadap suasana toko. 

 

 



31 
 

2.5.3  Elemen Store Atmosphere  

 Menurut Berman dan Evans (2001:604)  store atmosphere terdiri dari 

empat elemen sebagai berikut: 

1. Exterior 

 Karakteristik exterior mempunyai pengaruh yang kuat pada citra 

toko tersebut, sehingga harus direncanakan sebaik mungkin. Kombinasi 

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

menarik, menonjol dan mengundang orang untuk masuk ke dalam toko. 

Elemen-elemen exterior ini terdiri dari sub elemen-elemen sebagai 

berikut: 

a. Storefront 

Bagian depan toko meliputi kombinasi dari marquee, pintu 

masuk dan konstruksi gedung. Storefront harus mencerminkan 

keunikan, kemantapan, kekokohan atau hal-hal lain yang sesuai 

dengan citra toko tersebut. Konsumen baru sering menilai toko 

dari penampilan luarnya terlebih dahulu sehingga exterior 

merupakan faktor penting untuk mempengaruhi konsumen 

untuk mengunjungi toko. 

Ada beberapa alternatif bagi retailer untuk mempertimbangkan 

perencanaan dasar storefront : 

1) Modular structure  

Berbentuk persegi atau lingkaran yang terdiri dari 

beberapa toko di tempat tersebut 

2) Prefabricated (prefab) structure ( struktur rumah 

pabrikan ) 

Toko terletak dalam satu lokasi yang bersebelahan 

dengan pabrik. 

3) Prototype store 

Digunakan oleh franchisor. Storefront seragam dengan 

cabang toko lain dan merupakan bagian dari 
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atmosphere yang sudah ditentukan dalam perjanjian 

franchisornya. 

4) Unique building design 

Storefront mempunyai design gedung yang unik lain 

dari pada yang lain. Untuk semakin menarik konsumen 

storefront dapat ditambahkan dengan pohon-pohon, air 

mancur hal ini akan menciptakan lingkungan santai di 

sekitar toko. 

b. Marquee 

Marquee adalah suatu tanda yang digunakan untuk memajang 

nama atau logo suatu toko. Marquee dapat dibuat dengan teknik 

pewarnaan, penulisan huruf atau penggunaan lampu neon. 

Marquee dapat terdiri dari nama atau logo saja atau 

dikombinasikan dengan slogan dan informasi lainnya. Supaya 

efektif marquee harus diletakkan di luar, terlihat berbeda dan 

lebih menarik atau mencolok daripada toko lain. 

c. Entrances ( pintu masuk )  

Pintu masuk harus direncanakan sebaik mungkin, sehingga 

dapat mengundang konsumen untuk masuk melihat kedalam 

toko dan mengurangi lalu lintas kemacetan keluar masuk 

konsumen. Pintu masuk mempunyai tiga masalah utama yang 

harus diputuskan : 

1) Jumlah pintu masuk, disesuaikan dengan besar 

kecilnya bangunan salah satu faktor yang 

membatasi jumlah pintu masuk adalah masalah 

keamanan. 

2) Jenis pintu masuk yang akan digunakan, apakah 

akan menggunakan pintu otomatis atau pintu tarik 

dorong 

3) Lebar pintu masuk, pintu masuk yang lebar akan 

menciptakan suasana dan kesan yang berbeda 
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dibandingkan dengan pintu masuk yang sempit, 

kecil, dan berdesar-desakan. Menghindari 

kemacetan arus lalu lintas orang yang masuk dan 

keluar toko. 

 

d. Height and size of building ( tinggi dan luasnya bangunan ) 

Dapat mempengaruhi kesan tertentu terhadap toko tersebut, 

misalnya tingginya langit-langit toko dapat membuat ruangan 

seolah-olah terlihat lebih luas. 

e. Uniqueness 

Dapat dicapai melalui design toko yang lain dari pada yang 

lain, seperti marquee yang mencolok, etalase yang dekoratif, 

tinggi dan ukuran gedung yang berbeda dari sekitarnya. 

f. Surrounding stores ( lingkungan sekitar ) 

Citra toko dipengaruhi oleh keadaan lingkungan masyarakat 

dimana toko itu berada. 

g. Parking 

Tempat parkir merupakan hal yang sangat penting bagi 

konsumen. Tempat parkir yang luas, aman, gratis dan 

mempunyai jarak yang dekat dengan toko akan menciptakan 

atmosphere yang positif bagi toko. 

 

2. General Interior 

 General interior dari suatu toko harus dirancang untuk 

memaxsimalkan visual merchandising. Seperti kita ketahui, iklan dapat 

menarik pembeli untuk datang ke toko, tapi yang paling utama yang dapat 

membuat penjualan setelah pembelian berada di toko adalah display. 

 Display yang baik yaitu yang dapat menarik perhatian pengunjung 

dan membantu mereka agar mudah mengamati, memeriksa dan memilih 

barang-barang itu dan akhirnya melakukan pembelian ketika konsumen 
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masuk ke dalam toko, ada banyak hal yang akan mempengaruhi persepsi 

mereka pada toko tersebut. 

 Elemen-elem general interior terdiri dari : 

a. Flooring 

Penentuan jenis lantai ( kayu, keramik, karpet ) ukuran, desain dan 

warna lantai penting karena konsumen dapat mengembangkan persepsi 

mereka berdasarkan apa yang mereka lihat. 

b. Colors and Lighting 

Setiap toko harus mempunyai pencahayaan yang cuku[ untuk 

mengarahkan atau menarik perhatian konsumen kedaerah tertentu dari 

toko. Tata cahaya yang baik mempunyai kualitas dan warna yang 

dapat membuat produk-priduk yang ditawarkan terlihat lebih menarik, 

terlihat berbeda bila dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya. 

c. Fixtures ( perabot toko ) 

Memilih peralatan penunjang dan cara penyusunan barang harus 

dilakukan dengan baik agar didapat hasil yang sesuai dengan 

keinginan karena barang-barang tersebut berbeda bentuk, karakter 

maupun harganya, sehingga penempatannya pun berbeda. 

d. Temperature (suhu udara ) 

Pengelola toko harus mengatur suhu udara, agar udara di dalam 

ruangan jangan terlalu panas atau dingin. Memasang AC harus 

mengatur jumlah AC yang dipasang yang mana hal ini harus 

disesuaikan dengan luas atau ukuran toko. Mengatur bagian toko mana 

saja AC dipasang. 

e. Width of aisles 

Jarak antara rak barang harus diatur sedemikian rupa agar cukup lebar 

dan merasa membuat konsumen nyaman dan betah tinggal di toko. 

f. Dead areas 

Dead area merupakan ruangan di dalam toko dimana display yang 

normal tidak bisa diterapkan karena akan terasa janggal, misalnya 

pintu masuk, toilet, dan sudut ruangan. Pengelola harus dapat 
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menerapkan barang-barang pajangan biasa memperindah ruangan 

seperti tanaman, cermin. 

g. Personnel 

Karyawan yang sopan, ramah, berpenampilan menarik dan mempunyai 

pengetahuan yang cukup mengenai produk yang dijual akan 

meningkatkan citra perusahaan dan loyalitas konsumen dalam memilih 

toko untuk berbelanja. 

h. Merchandise 

Pengelola toko harus memutuskan mengenai variasi warna, ukuran, 

kualitas, lebar dan kedalaman produk yang akan dijual. Mereka harus 

memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 

i. Prices ( levels and displays ) 

Label harga bisa dicantumkan pada kemasan produk tersebut, pada rak 

tempat produk tersebut di pajang atau kombinasi dari keduanya. 

j. Cleanliness 

Kebersihan dapat menjadi pertimbangan utama bagi konsumen untuk 

berbelanja di toko. Pengelola toko harus mempunyai rencana yang 

baik dalam pemeliharaan kebersihan toko walaupun exterior dan 

interior baik apabila tidak dirawat kebersihannya, akan menimbulkan 

penilaian negatif dari konsumen. 

 

3. Store Layout 

 Layout toko akan mengundang masuk atau menyebabkan 

pelanggan menjauhi toko tersebut ketika konsumen melihat bagian dalam 

toko melalui jendela etalase atau pintu masuk. Layout toko yang baik akan 

mampu mengundang konsumen untuk betah berkeliling lebih lama dan 

membelanjakan uangnya lebih banyak. 

 Elemen-elemen yang diperlukan ialah : 
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a. Allocation of Floor Space for Selling, Merchandise, Personnel, and 

Customers. 

Dalam suatu toko, ruangan yang ada harus dialokasikan untuk : 

1) Selling space ( penjualan ) 

Ung untuk memajang barang dan emat bernteraksi antara 

konsuen dan karyawan toko atau pramuniaga. 

2) Merchandise space 

Ruang untuk menyimpan barang yang baik tidak dipajang atau 

biasa disebut gudang. 

3) Personnel space ( karyawan ) 

Ruang yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan karyawan 

seperti tempat untuk istirahat dan makan. 

4) Customer space ( konsumen ) 

Merupakan ruangan yang disediakan untuk meningkatkan 

kenyamanan konsumen seperti toilet, kafe, dan ruang tunggu. 

 

b. Product Groupings ( pengelompokan barang ) 

Barang yang dipajang dapat dikelompokan sebagai berikut : 

1) Functional product grouping 

Pengelompokan barang berdasarkan penggunaan akhir yang sama. 

2) Purchase motivation product groupings 

Pengelompokan barang yang ada menimbulkan dorongan pada 

konsumen untuk membeli dan menghambiskan waktu yang lebih 

banyak dalam berbelanja. 

3) Market segment product groupings 

Pengelompokan barang berdasarkan pasar sasaran yang sama. 

4) Storability product groupings 

Pengelompokan barang berdasarkan cara penanganannya yang 

khusus. 
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c. Traffic Flow ( arus lalus lintas ) 

1) Straight (gridiron) traffic flow (arus lalu lintas yang luas) 

Pengaturan ini mengarahkan pelanggan sesuai gang-gang dan 

perabot di dalam toko. 

2) Curving (free-flowing) traffic flow 

Pengaturan ini memungkinkan pelanggan membentuk pola lalu 

lintasnya sendiri. 

 

4. Interior (Point-of-Purchase) Displays 

Setiap jenis point-of-purchase display menyediakan informasi kepada 

pelanggan untuk mempengaruhi suasana lingkungan toko. Tujuan utama 

interior display ialah untuk meningkatkan penjualan dan laba toko 

tersebut. Interior (point-of-purchase) displays terdiri dari : 

a. There-setting 

Dalam satu musim atau peringatan tertentu retailer dapat 

mendesain dekorasi toko atau ditetapkan untuk menarik 

perhatian konsumen. 

 

b. Racks and cases 

Rak mempunyai fungsi utama untuk memajang dan meletakan 

barang dagangan secara rapi. Case berfungsi untuk memajang 

barang yang lebih berat atau besar dari pada barang di rak. 

 

c. Cut cases and dump bins 

Cut case adalah kotak yang digunakan untuk membawa atau 

membungkus barang-barang yang berukuran kecil. Dump bins 

adalah kotak yang berisi tumpukan barang yang telah 

diturunkan harganya. Dump bins dapat menciptakan open 

assortments dengan penanganan yang tidak rapi dan seadanya, 

keuntungan menciptakan kesan harga murah dan dapat 

mengurangi biaya display. 
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d. Posters, signs, and cards 

Tanda-tanda yang bertujuan untuk memberikan informasi 

tentang lokasi barang di dalam toko. Iklan yang dapat 

mendorong konsumen untuk berbelanja barang adalah iklan 

promosi barang baru atau diskon khusus untuk barang tertentu. 

Tujuan dari tanda-tanda ini sendiri untuk meningkatkan 

penjualan barang melalui informasi yang diberikan konsumen 

secara baik dan benar. Daerah belanja yang kurang diminati 

biasanya dibuat menarik dengan tampilan tanda-tanda yang 

sifatnya komunikatif pada konsumen. Untuk lebih jelasnya 

elemen-elemen store atmosphere dapat dilihat pada gambar 

berikut ini : 

Gambar 2.1 

Elemen Store Atmosphere 
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2.6. Perilaku Konsumen 

 Berbicara mengenai perilaku konsumen, pada akhirnya akan sampai pada 

bagaimana implikasinya terhadap langkah-langkah strategi pemasar. Dengan 

perkataan lain, mempelajari perilaku konsumen bertujuan untuk mengetahui dan 

memahami berbagai aspek yang ada pada konsumen, yang akan digunakan dalam 

menyusun strategi pemasaran yang berhasil. 

 Setiap hari konsumen menentukan berbagai pilihan pembelian, 

kebanyakan perusahaan besar menyelediki keputusan pembelian konsumen begitu 

rincinya untuk menemukan apa yang dibeli konsumen, di mana mereka membeli, 

bagaimana dan berapa banyak yang mereka beli, kapan mereka membeli, dan 

mengapa mereka sampai membeli. Perusahaan dapat mempelajari pembelian 

aktual konsumen, tetapi menyelidiki sebab-musabab perilaku membeli mereka 

tidaklah mudah jawabannya seringkali tersimpan dalam-dalam di kepala 

konsumen. 

 Untuk mendalami lebih jauh lagi mengenai perilaku konsumen, berikut ini 

pengertian perilaku konsumen menurut beberapa ahli : 

 Pengertian perilaku konsumen menurut Wilkie (1994;14) yaitu : 

 “The mental, emotional, and physical actiities that people engage in 

 when selecting, purchasing, using, and disposting of products and 

 services so as to satisfy needs and desires”. 

 

Dari definisi tersebut di atas dapat diartikan : 

Perilaku konsumen merupakan aktivitas mental, emosi, dan fisik yang 

berpengaruh pada seseorang pada saat memilih, membeli, menggunakan, dan 

membuang produk dan jasa setelah memuaskan kebutuhan dan keinginannya. 

 

 Sedangkan pengertian perilaku konsumen menurut Loudon dan Bitta 

 (1993;5) adalah : 

“The decision process and physical activity individuals engage in when 

evaluating, acquiring, using, or disposing of goods and services”. 
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Dari definisi di atas dapat diartikan : 

Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan aktivitas fisik 

seseorang yang mempengaruhinya pada saat mengevaluasi, menggunakan, atau 

membuang produk dan jasa. 

 Berdasarkan pendapat di atas, perilaku konsumen itu merupakan tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang 

berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, 

menggunakan barang-barang atau jasa yang dipengaruhi oleh lingkungannya 

 Untuk membantu memahami konsumen, Kotler dan Armstrong 

(2001;196) memberikan bagan “model perilaku pembelian” sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

“ Model Perilaku Pembelian “ 

 

Sumber : Kotler dan Armstrong (2001;196) 

 Rangsangan pemasaran terdiri dari empat P : product, price, place, dan 

promotion. Rangsangan lainnya mencakup kekuatan dan peristiwa besar dalam 

lingkungan pembelian, seperti ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Seluruh 

input ini memasuki kotak hitam pembeli di mana semuanya ini berubah menjadi 

respom pembeli yang dapat diamati melalui pemilihan produk, pemilihan merek, 

pemilihan agen, saat membeli, dan jumlah yang dibeli. Pemasar ingin memahami 

bagaimana rangsangan tersebut berubah menjadi respon dalam kotak hitam 

konsumen yang mempunyai dua bagian yaitu, Pertama karakteristik pembeli yang 

mempengaruhi bagaimana dia bersikap dan bereaksi terhadap rangsangan, kedua, 

proses keputusan pembeli itu sendiri yang mempengaruhi perilaku pembelian. 
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2.6.1 Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian 

 Keputusan pembelian merupakan proses pemecahan masalah yang penting 

kebanyakan konsumen, apakah itu individu maupun organisasi, berjalan melalui 

proses mental yang serupa dalam memutuskan produk dan merek yang dibeli. 

 Perilaku konsumen menurut Kotler (2000;183) di pengaruhi oleh 

beberapa faktor utama yaitu : Kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis, 

masing-masing faktor tersebut terdiri dari unsur-unsur yang lebih kecil yang 

membentuk suatu kesatuan tentang bagaimana manusia berperilaku dalam 

kehidupan ekonominya. 

1. Faktor Budaya 

Faktor budaya memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap perilaku. 

Peran budaya, sub budaya, dan kelas sosial pembeli sangatlah penting. 

a. Budaya 

Kebudayaan dikatakan sebagai suatu simbol dan fakta yang kompleks 

yang diciptakan oleh manusia dan diturunkan dari generasi ke generasi 

sebagai penentu dan pengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat 

yang ada. 

b. Sub Budaya 

Terdiri dari bangsa, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Banyak 

sub budaya yang membentuk segmen pasar penting dan pemasaran sering 

merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan 

kebutuhan mereka. 

c. Kelas sosial 

Divisi-divisi homogen di dalam suatu masyarakat, dimana keluarga-

keluarga dan individu-individu dapat diklasifikasikan untuk tujuan-tujuan 

komparatif. Beberapa perusahaan eceran beroperasi secara efektif pada 

kelas-kelas sosial tertentu dengan cara merencanakan perawatan barang 

dan jasa oleh kelas-kelas tersebut. 
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2. Faktor sosial 

a. Kelompok acuan 

Kelompok ini sangat berpengaruh dalam pembentukan perilaku dan opini-

opini yang memiliki suatu damak pada gaya hidup yang dipilih seseorang. 

Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki 

pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung tersebut 

kelompok keanggotaan, yang terdiri dari : 

1) Kelompok primer, seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja 

yang berinteraksi dengan seseorang secara terus menerus dan informal. 

2) Kelompok sekunder, cenderung lebih formal dan tidak berinteraksi 

secara rutin, seperti kelompok keagamaan profesional dan asosiasi 

perdagangan. 

Seseorang sangat dipengaruhi oleh kelompok acuan mereka dalam hal 

: 

1) Mereka menghadapkan seseorang pada perilaku dan gaya hidup 

baru. 

2) Mereka juga mempengaruhi perilaku dan konsep pribadi 

seseorang. 

3) Mereka menciptakan tekanan untuk mematuhi apa yang mungkin 

mempengaruhi pilihan produk dan merek aktual seseorang. 

 

Orang juga dipengaruhi oleh kelompok diluar kelompok mereka 

seperti : 

1) Kelompok asprirasional, yaitu kelompok yang ingin dimasuki 

seseorang / individu. 

2) Kelompok dissosiatif, yaitu kelompok dengan nilai atau perilaku 

yang ditolak oleh seseorang 

b. Keluarga 

Keluarga dianggap sebagai salah satu kelompok yang paling berpengaruh 

dari semua kelompok acuan yang ada karena perilaku terhadap toko dan 
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produk dikembangkan dalam rumah tangga. Dalam kehidupan pembeli, 

keluarga dapat dibedakan menjadi : 

1) Keluarga orientasi, terdiri dari orang tua dan saudara kandung 

seseorang. Dari orang tua seseorang mendapat orientasi atas agama, 

politik dan ekonomi serta ambisi pribadi, harga diri dan cinta. 

2) Keluarga prokreasi, yaitu pengaruh yang lebih langsung terhadap 

perilaku pembelian seseorang, seperti pasangan dan anak-anak 

seseorang. 

c. Peran dan status 

Seseorang berpartisipasi dalam banyak kelompok sepanjang hidupnya 

dalam keluarga, klub, dan organisasi. Posisi seseorang dalam tiap-tiap 

kelompok dapat didefinisikan dalam peran dan status. Peran meliputi 

kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Setiap peran 

memiliki status. 

 

3. Faktor pribadi 

a. Usia dan tahap siklus hidup 

Orang membeli barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya selera orang 

terhadap suatu barang juga berhubungan dengan usianya. 

b. Pekerjaan 

Suatu pemahaman atas tipe-tipe pekerjaan memberikan pandangan ke dalam 

kebutuhan para konsumen, Pergantian pekerjaan menyebabkan perubahan-

perubahan pada perilaku pembelanjaan. 

c. Keadaan ekonomi 

Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang, keadaan 

ekonomi terdiri dari penghasilan yang dapat dibelanjakan (tingkat, kestabilan, 

pola waktu ), tabungan dan aktivitas (presentase yang lancar likuid), hutang, 

kemampuan untuk meminjam, dan sikap atas belanja atau menabung. 

d. Gaya hidup 

Cara unik dimana suatu kelompok tertentu membedakan dirinya dari orang lain. 

Suatu studi yang komprehensif atas gaya hidup seseorang melibatkan suatu 
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pemahaman atas pengaruh-pengaruh kelas sosial, kelompok referensi, dan 

kebudayaan terhadap perilaku pembelian mereka. 

e. Kepribadian dan konsep diri 

Kepribadian merupakan karakteristik psikologis yang berbeda dari seseorang 

yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap 

lingkungannya. Kepribadian biasanya dijelaskan dengan ciri-ciri seperti 

kepercayaan diri, dominasi, ketaatan, kemampuan bersosialisasi, daya tahan dan 

kemampuan beradaptasi. 

 

4. Faktor Psikologis 

a. Motivasi 

Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. Beberapa kebutuhan 

bersifat biogenis, yaitu muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, tidak 

nyaman kebutuhan lain bersifat psikogenis, yaitu muncul dari tekanan psikologis 

seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa memiliki, sebagian 

besar kebutuhan psikogenis tidak cukup kuat untuk memotivasi orang agar 

bertindak dengan segera suatu kebutuhan akan menjadi motif jika dia didorong 

sampai mencapai tingkat intensitas yang memadai. 

b. Persepsi 

Seseorang yang termotivasi siap untuk bertindak dan dipengaruhi oleh 

persepsinya terhadap situasi tertentu. Persepsi merupakan proses bagaimana 

seseorang individu memilih, mengorganusasikan dan menginterpretasikan 

masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki 

arti. Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda atas obyek yang sama karena 

tiga proses persepsi, yaitu perhatian selektif, distorsi selektif dan ingatan selektif. 

c. Pembelajaran 

Pembelajaran meliputi perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari 

pengalaman. Para ahli pembelajaran yakni bahwa pembelajaran dihasilkan 

melalui perpaduan dari dorongan, rangsangan, petunjuk, tanggapan, dan 

penguatan. 

d. Keyakinan dan sikap 

Melalui bertindak dan belajar, orang mendapatkan keyakinan dan sikap. Hal ini 

kemudian mempengaruhi perilaku pembelian mereka keyakinan adalah 

pemikiran deskriptif yang dianut seseorang tentang suatu hal, sedangkan sikap 
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adalah evaluasi, perasaan emosional dan kecenderunagn tindakan yang 

menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang terhadap beberapa obyek atau 

gagasan sikap mengarahkan orang-orang berperilaku secara cukup konsisten 

terhadap obyek yang serupa. 

 

2.6.2 Proses Pembuatan Keputusan Pembelian Konsumen 

 Setelah mempelajari hal-hal yang mempengaruhi pembeli, pemasar siap 

untuk mempelajari bagaimana konsumen mengambil keputusan dalam membeli. 

Menurut Kotler (2000;204) dan Sutisna (2002;15), proses keputusan pembelian 

terdiri dari lima tahap, yaitu tahap pengenalan masalah/kebutuhan, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, dan perilaku pasca pembelian 

dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut : 

 

Gambar 2.3 

Tahap-tahap Proses Keputusan Pembelian 

 

 

 

Sumber : Kotler (2000;179) 

 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian diawali dengan pengenalan kebutuhan pembeli mengenai 

masalah atau kebutuhan. Pada tahap ini pemasar harus meneliti konsumen 

untuk menemukan jenis kebutuhan atau masalah apa yang akan muncul, apa 

yang memuncul mereka, dan bagaimana kebutuhan atau masalah tadi 

mengarahkan konsumen pada produk tertentu. Dengan mengumpulkan 

informasi semacam itu, pemasar dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang 

paling sering memuicu minat pada suatu produk dan dapat mengembangkan 

program pemasaran yang melibatkan faktor-faktor ini. 
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2. Pencarian Informasi 

Konsumen yang tergerak oleh stimuli akan berusaha mencari lebih banyak 

informasi. Besarnya pencarian yang dilakukan tergantung pada kekuatan 

dorongannya, jumlah informasi yang telah dimilikinya, kemudahan 

mendapatkan dan nilai yang diberikan pada informasi tambahan dan kepuasan 

dalam pencarian informasi tersebut. Sumber-sumber informasi konsumen 

terdiri dari empat kelompok : 

a. Sumber pribadi : Keluarga, teman, tetangga, dan kenalan. 

b. Sumber komersial : Iklan, wiraniaga, dealer, kemasan, pajangan di  

   toko 

c. Sumber publik :  Media masa, organisasi penentu peringkat 

konsumen 

d. Sumber pengalaman : Penganganan, pengkajian, dan pemakaian product 

 Melalui pengumpulan informasi konsumen mengetahui tentang merek-

merek yang bersaing dan keistimewaan masing-masing merek. 

3. Evaluasi alternatif 

Model yang terbaru memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses 

yang berorientasi kognitif, yaitu mereka menganggap konsumen membentuk 

penilaian atas produk terutama berdasarkan kesadaran dan rasio. Beberapa 

konsep dasar dalam memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, 

konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, konsumen memandang 

setiap produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-

beda dalam memberikan manfaat yang dicari untuk memuaskan kebutuhan ini. 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek 

dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin membentuk niat untuk 

membeli produk yang paling disukai. Namun, dua faktor dapat berada diantara 

niat pembelian dan keputusan pembelian, yaitu : 
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a. Pendirian orang lain 

Semakin gencar sikap negatif orang lain dan semakin dekat orang lain 

tersebut dengan konsumen, semakin besar pula konsumen akan 

menyesuaikan niat pembeliannya. Keadaan sebaliknya juga berlaku. 

b. Faktor situasi yang tidak diantisipasi 

Konsumen mungkin membentuk niat membeli berdasarkan faktor-faktor 

seperti pendapatan yang diperkirakan, harga yang diharapkan, dan manfaat 

produk yang diharapkan. Namun, kejadian-kejadian yang tidak diharapkan 

mungkin mengubah niat membeli tersebut. 

5. Perilaku pascapembelian 

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami tingkat kepuasan atau 

ketidak puasan tertentu 

a. Kepuasan pascapembelian 

Kepuasan pembeli adlah funsi seberapa dekat pembeli atas suatu produk 

dengan kinerja yang dirasakan pembeli atas produk tersebut. Jika kinerja 

produk lebih sesuai harapan maka pembeli akan puas dan jika melebihi 

harapan, pembeli akan sangat puas. 

b. Tindakan pascapembelian 

Kepuasan dan ketidak puasan konsumen terhadap suatu produk akan 

mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen puas, ia akan 

menunjukan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali 

produk tersebut. 

c. Pemakaian dan pembuangan pascapembelian 

Jika konsumen menyimpan produk, produk tersebut mungkin tidak 

memuaskannya dan kabar dari mulut ke mulut tidak akan gencar. Jika 

mereka menjual atau mempertukarkan produk tersebut, penjualan produk 

baru akan menurun dan jika konsumen harus mengiklankan kegunaan ini. 

Jika konsumen membuang produk, pemasaran harus mengetahui 

bagaimana mereka membuangnya, terutama jika produk tersebut merusak 

lingkungan. 
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2.7. Teori Persepsi Konsumen 

Persepsi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk 

memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan 

masuk akal mengenai dunia. Sensasi merupakan  respon yang segera dan langsung 

dari alat pancaindera terhadap stimuli yang sederhana (iklan, kemasan, merk). 

Stimulus adalah setiap unit masukan yang diterima oleh setiap indra. Contoh 

stimuli ( yaitu, masukan pancaindera) meliputi produk, kemasan, merk, iklan 

cetak dan iklan media elektronik (Shiffman & Kanuk, 2000: 170). 

Kepekaan terhadap stimuli berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kualitas 

indera penerima individu ( misalnya, penglihatan atau pendengaran ) dan besarnya 

atau intesitas stimuli yang dialaminya. Sebagai contoh, seorang buta mungkin 

mempunyai pendengaran yang jauh lebih berkembang daripada rata-rata orang 

yang dapat melihat dan mungkin sanggup mendengar suara yang tidak dapat 

didengar orang biasa. 

 

2.8. Pengaruh Store Atmosphere terhadap Keputusan Pembelian 

 

Gambar 2.4 

Pengaruh Store Atmosphere terhadap Keputusan Pembelian 
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