
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

 

Pemasaran dapat didefinisikan secara sosial dan manajerial. Definisi sosial 

menunjukaan peran yang dimainkan oleh pemasaran di masyarakat. Menurut 

Kotler dan Keller (2009:5) mendefinisikan pemasaran secara sosial adalah 

sebagai berikut : 

 

“Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakan di mana individu dan 
kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 
menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk 
dan jasa yang bernilai dengan orang lain” 
 

Untuk definisi manajerial, pemasaran sering digambarkan sebagai seni 

menjual produk-produk. Sedangkan pengertian pemasaran menurut AMA 

(America Marketing Association) yang dikutip dari Kotler dan Keller (2009:5) 

adalah sebagai berikut : 

 

“Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses 
untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada 
pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 
menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya.” 

 

Dari definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang dilakukan individu dan 

kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan memalui penciptaan, 

penawaran, dan pertukaran (nilai) produk dengan orang lain atau pihak lain, yang 

diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada konsumen dan memberikan 

keuntungan bagi perusahaan. 

 



2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

 

Menajemen pemasaran berperan sangat penting dalam suatu perusahaan, ini 

dikarenakan manajemen perusahaan merupakan pengatur semua aktifitas 

pemasaran perusahaan itu sendiri. Manajemen pemasaran menurut Kotler dan 

Keller (2009:5) adalah: 

 

“Manajemen Pemasaran adalah sebagai seni dan ilmu memilih pasar 
sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan 
dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai 
pelanggan yang unggul.” 
 

Sedangkan menurut AMA (American Maerketing Association) yang 

dikutip oleh Nasution, Sudarso dan Trisunarno (2006:1) adalah : 

 

“Suatu proses merencanakan dan melaksanakan konsep tertentu dari 
produk, harga, promosi dan distribusi, baik gagasan (ideas), barang 
(goods), dan jasa (services) dalam menciptakan pertukaran yang 
memuaskan tujuan individual maupun organisasi” 
 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pemasaran merupakan ilmu dan berbagai konsep yang digunakan untuk tujuan 

menciptakan kepuasaan baik untuk individu maupun organisasi. 

 

2.2 Bauran Pemasaran 

 

2.2.1 Pengertian Bauran Pemasaran 

 

Bauran pemasaran merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat 

penting, pengambilan keputusan dalam pemasaran hampir selalu berkaitan dengan 

variabel-variabel dari bauran pemasaran. Menurut Kotler dan Keller (2009:24) 

adalah : 

 

 



“Bauran Pemasaran adalah sebagai perangkat alat pemasaran yang 

digunakan untuk mengejar tujuan pemasaran.” 

 

Sedangkan menurut Buchari Alma (2005:205) adalah : 

 

“Bauran Pemasaran adalah merupakan strategi mencampur kegiatan-

kegiatan marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga 

mendatangkan hasil paling memuaskan.” 

 

Dan menurut Nasution, Sudarso dan Trisunarno (2006:17) adalah : 

 

“Seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus 

menerus mencapai tujuan pemasaran pada pasar yang menjadi sasaran” 

 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

merupakan kombinasi-kombinasi dari variabel yang saling berkaitan dan 

digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran yang maksimal sehingga konsumen 

merasa puas. 

 

2.2.2 Dimensi Bauran Pemasaran 

 

Bauran pemasaran terdiri dari empat elemen (4P): produk (product), harga 

(price), tempat (place), promosi (promotion). Dengan sejumlah penyesuaian, 

pemasaran jasa, ada elemen-elemen lain yang bisa dikontrol dan dikoordinasikan, 

elemen tersebut adalah : orang (people), lingkungan fisik dimana jasa diberikan 

(physical evidence), dan proses jasa itu sendiri(process). Dengan demikian 4P 

yang pada mulanya menjadi bauran pemasaran barang, perlu diperluas menjadi 7P 

jika ingin digunakan dalam pemasaran jasa. Menurut Yazid (2005:18) unsur-

unsur bauran pemasaran diuraikan menjadi : 

 

 



1. Produk (Product) 

Product merupakan titik sentral dari kegiatan marketing. Produk ini dapat 

berupa barang atau jasa. Jika tidak ada produk, tidak ada pemindahan hak 

milik maka tidak ada marketing. Semua kegiatan marketing lainnya, dipakai 

untuk menunjang gerakan produk. 

2. Harga (Price) 

Masalah kebijakan harga adalah turut menentukan keberhasilan pemasaran 

produk. Kebijaksanaan harga dapat dilakukan pada setiap tingkatan distribusi, 

seperti produsen, grosir, dan retailer. 

3. Promosi (Promotion) 

Menurut Alma (2006:179) promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi 

penjelasaan dan meyakinkan calon konsumen mengenai barang dan jasa 

dengan tujuan untuk memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan dan 

meyakinkan calon konsumen. 

4. Tempat (Place) 

Sebelum produsen memasarkan produknya, maka sudah ada perencanaan 

tentang pola distribusi yang akan dilakikan. Disini penting sekali perantara 

dan pemilihan saluran distribusinya. Perantara ini adalah sangat penting, 

karena dalam segala hal mereka berhubungan dengan konsumen. 

5. Partisipan atau Orang (People) 

Orang adalah semua pelaku yang memainkan sebagian penyajian jasa dan 

karenannya mempengaruhi persepsi pembeli. Yang termasuk kedalam elemen 

ini adalah personel perusahaan, konsumen lain dalam lingkungan jasa. 

6. Bukti Fisik (Physical Evidence) 

Bukti fisik adalah lingkungan fisik dimana jasa disampaikan dan dimana 

perusahaan dan konsumennya berinteraksi, serta setiap komponennya 

tangible memfasilitasi penampilan atau komunikasi tersebut. 

7. Proses (Procces) 

Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas dengan 

mana jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian atau operasi jasa. 

 



2.3 Saluran Pemasaran 

 

2.3.1 Pengertian Saluran Pemasaran 

 

Saluran pemasaran merupakan salah satu kekuatan perusahaan untuk 

memasarkan produk yang dihasilkan untuk kemudian disampaikan kepada 

konsumen. Jika ada saluran pemasaran maka konsumen tidak akan sulit 

mendapatkan barang yang dibutuhkan, dan produsen akan mudah untuk 

menyampaikan produk pada konsumen. 

 

Pengertian saluran pemasaran menurut Kotler dan Keller (2009:106) 

 

“Sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam 

proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan 

atau dikonsumsi.” 

 

Sedangkan menurut Saladin (2005:153) 

 

“Saluran pemasaran adalah serangkaian organissasi yang saling 

tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk 

atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi.” 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa saluran pemasaran 

merupakan struktur organisasi yang saling terkait, yang mencakup dari mulai titik 

awal produksi hingga tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen 

akhir. 

 

 

 

 

 



2.3.2 Jenis-jenis Saluran Pemasaran 

 

Dalam kondisi perekonomian saat ini, sebagian produsen tidak menjual 

langsung produk yang mereka jual kepada konsumen mereka menggunakan 

perantara-perantara, di mana perantara-perantara ini memerankan berbagai fungsi 

sehingga membantu produsen dalam melaksanakan pemasaran. Menurut Kotler 

dan Amstrong (2008:565),  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 nama 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 

penggunaan bisnis. 

 Pengecer (retailer) 

Pedagang perantara yang membeli barang-barang dalam jumlah yang 

cukup besar untuk dijual kembali pada 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 didalamnya adalah broker, perwakilan perusahaan 

manufaktur, agen penjualan dan lain-lain. 

 

 



2.4 Retailing 

 

2.4.1 Pengertian Retailing 

 

Sebagian besar para produsen atau para pelaku pemasaran dalam rangka 

menjual produk dagangannya selalu berusaha untuk mencapai tempat yang paling 

dekat dengan konsumen salah satunya adalah melalui penjual eceran (retailer) 

yang memang mempunyai hubungan yang dekat dengan konsumen akhir. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:215)  retailer adalah : 

 

“Usaha eceran atau Retailing adalah semua aktifitas yang dilakukan 

untuk menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir bagi 

penggunaan pribadi dan bukan untuk bisnis.” 

 

Sedangkan menurut Mursid dalam bukunya Manajemen Pemasaran 

(2006:93) adalah : 

 

“Pengecer atau toko pengecer adalah sebuah lembaga yang melakukan 

kegiatan usaha menjual barang pada konsumen akhir untuk keperluan 

pribadi (non bisnis).” 

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa retailing merupakan aktivitas 

penjualan barang atau jasa secara langsung pada konsumen akhir yang digunakan 

untuk perorangan bukan untuk keperluan bisnis. 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.2 Klasifikasi Retailing 

 

Toko eceran atau retail memiliki peranan penting dalam menyediakan banyak 

jenis dan keanekaragaman barang maupun pelayanan, sehingga perlu penempatan 

yang tepat bagi barang yang sesuai dengan yang ditawarkan. 

Klasifikasi retail menurut Berman dan Evans dalam bukunya Manajemen 

Ritel (2007:71) adalah : 

1. Kepemilikan 

Pengecer dapat diklasifikasikan secara luas menurut bentuk kepemilikan 

independent, bagian dari rantai atau toko waralaba. 

a. Pengecer independent adalah pengecer yang dimiliki oleh seseorang atau 

suatu kemitraan yang tidak dioprasikan sebagai bagian dari lembaga 

eceran yang lebih besar. 

b. Toko berantai, (chain store) adalah toko yang dimiliki atau dioprasikan 

sebagai suatu kelompok oleh suatu organisasi. 

c. Waralaba (franchise) dimiliki dan dioprasikan oleh individu tetapi 

memperoleh lisensi dari organisasi pendukung yang lebih besar. 

2. Tingkat Pelayanan 

Tingkat pelayanan yang disediakan oleh pengecer daapat diklasifikasikan 

sepanjang suatu rangkaian dari pelayanan penuh (full service) sampai 

pelayanan sendiri (self service). 

3. Keragaman Produk 

Dasar ketiga untuk memposisikan atau mengklasifikasikan toko-toko adalah 

berdasarkan keluasan dan kedalaman lini produk mereka. Sebagai contoh 

adalah toko khusus (speciality store) merupakan toko-toko yang paling 

terkonsentrasi dalam keragaman produk mereka, biasanya menjual lini 

produk tunggal atau sempit tetapi dengan tingkat kedalaman yang tinggi. 

4. Harga 

Harga merupakan cara keempat untuk memposisikan toko-toko eceran. Toko 

diskon, factory outlet dan pengecer obral adalah toko yang menggunakan 

harga rendah. 



2.4.3 Jenis Toko Eceran 

 

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

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

beda, sesuai dengan keinginan konsumen ketika akan berbelanja. Jenis tersebut 

adalah : 

1. Departement Store 

Menaungi beberapa bagian penjualan produk dibawah satu atap, sebuah 

departement store menyediakan variasi produk belanja dan produk-produk 

khusus secara luas, termasuk pakaian, kosmetik, peralatan rumah tangga, 

alat-alat elektronik, dan kadang-kadang meubel. Pembelian biasanya 

dilakukan di masing-masing di satu pintu keluar. 

2. Toko Khusus 

Toko khusus adalah toko eceran yang mengkhususkan diri pada jenis 

barang tertentu. Format toko khusus memungkinkan pengecer 

memperhalus strategi segmentasi mereka dan menempatkan barang 

dagang mereka di target pasar yang spesifik. Sebuah toko khusus tidak 

hanya merupakan sejenis toko tetapi juga merupakan metode operasi 

barang dagang tertentu. 

3. Pasar Swalayan 

Pasar swalayan merupakan sebuah pengecer pelayanan sendiri (self 

service) yang besar dan terbagi dalam beberapa departemen yang 

mengkhusukan diri dalam makanan dan produk non makanan. 

4. Toko Obat 

Toko Obat (drug store) menawarkan produk-produk dan jasa yang 

berkaitan dengan kesehatan sebagai daya tarik utama mereka. Konsumen 

paling sering tertarik dengan sebuah toko obat oleh farmasinya atau ahli 

farmasinya, kenyamanan, atau karena ia mempertahankan rencana resep 

pihak ketiga mereka. 

 

 



5. Toko Kebutuhan Sehari-hari 

Sebuah toko kebutuhan sehari-hari dapat diartikan sebagai sebuah pasar 

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

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

pelayanan sendiri (self service) seperti ini secara fisik berlokasi dekat area 

tempat tinggal penduduk dan buka 24 jam, 7 hari tiap minggunya. 

6. Toko Diskon 

Sebuah toko diskon merupakan pengecer yang bersaing atas basis harga 

rendah, perputaran tinggi, dan volume tinggi. Pemberi diskon dapat 

diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama yaitu : 

a. Toko diskon lini penuh 

Dibandingkan dengan departemen store  tradisional, toko diskon lini 

penuh menawarkan kepada para konsumen pelayanan yang sangat 

terbatas dan menyediakan keragaman yang lebih luas dari produk-

produk “keras” yang bermerek secara nasional termasuk peralatan 

rumah tangga, mainan anak-anak, suku cadang otomitif, perangkat 

keras, produk olah raga, dan barang-barang keperluan taman, serta 

pakaian, sprei, dan kain linen. Yang termasuk ke dalam toko diskon lini 

penuh adalah : 

1) Hypermart, yaitu toko eceran yang mengkombinasikan dari pasar 

swalayan dan pemberi diskon lini penuh di dalam sebuah ruangan 

yang berukuran dari 200.000 hingga 300.000 meter persegi. 

2) Supercenter, yaitu toko eceran yang mengkombinasikan barang-

barang pangan dan barang dagang umum dengan serangkaian luas 

pelayanan termasuk farmasi, dry cleaning, studio foto, cuci-cetak 

foto, salon rambut, toko optik, dan restoran dalam satu lokasi. 

b. Toko Diskon Khusus 

Toko diskon khusus merupakan toko eceran yang menawarkan pilihan 

yang hampir lengkap dari lini produk tunggal dan menggunakan 

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

tinggi. 



c. Klub Anggota Pergudangan 

Klub anggota pergudangan merupakan pedagang dengan pelayanan 

terbatas yang menjual suatu pilihan terbatas untuk peralatan yang 

bermerek, barang-barang rumah tangga, dan barang-barang pangan atas 

basis tunai dan langsung dibawa kepada anggota, biasanya basis kecil 

dan kelompok. 

d. Pengecer Pengurangan Harga 

Pengecer pengurangan harga merupakan pengecer yang menjual pada 

harga 25% atau lebih dibawah harga departemen store  tradisional 

karena ia membayar tunai untuk persediannya. Yang termasuk dalam 

pengecer pengurang harga adalah factory outlet, merupakan sebuah 

pengecer pengurang harga yang dimiliki dan dikelola sebuah pabrikan. 

7. Restoran 

Restoran melangkahi garis antara pendirian pebisnis eceran dan jasa. 

Restoran memang menjual produk-produk yang berwujud, makanan dan 

minuman, tetapi juga menyediakan pelayanan yang bernilai untuk 

konsumen dalam bentuk penyajian dan penyiapan makanan. 

  

2.5 Retailing mix 

 

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 dibandingkan yang lainnya. Menurut 

Hendri Ma’ruf (2005:114) retailing mix terdiri dari : 

1. Lokasi 

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

yang lainnya yang berlokasi kurang strategis, meskipun keduanya menjual 

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

sama-sama punya setting yang bagus. 

 

 



2. Produk  

Produk-produk yang dijual dalam ritel disebut merchandise. Merchandise 

yang akan dijual penting dipilih dengan benar, karena marchandise 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. Penentuan harga yang tepat 

akan sangat mendukung tercapainya tujuan perusahaan. 

4. Periklanan dan Promosi 

Image atau citra dibangun dengan program promosi. Program promosi yang 

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

promotion, public relation, dan personal selling. 

5. Suasana dalam gerai 

Gerai kecil yang tertata dan menarik akan lebih mengundang pembeli apabila 

dibandingkan gerai yang diatur bisa 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 sendiri 

atau layanan pelanggan, personal selling, layanan transaksi berupa cara 

pembayaran yang mudah, layanan keuangan berupa penjualan dengan kredit, 

dan fasilitas-fasilitas berupa outlet, tempat mengganti pakaian bayi, food 

court, telepon umum, dan sarana parkir. 

 

2.6 Store Atmosphere 

 

2.6.1 Pengertian Store Atmosphere  

 

Store atmosphere merupakan salah satu cara untuk memposisikan toko atau 

gerai di benak konsumen. Dengan store atmosphere toko atau gerai dapat 



menentukan citra apa yang ingin mereka buat. 

 

Menurut Berman dan Evans (2007:454) adalah 

 

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

image and draw customer” 

 

Penulis berpendapat berdasarkan pengertian di atas bahwa store atmosphere 

merupakan perpaduan antara unsur-unsur penampilan dari suatu toko yang dapat 

mempengaruhi konsumen. 

 

Menurut Utami (2010:279) mengatakan bahwa: 

 

“Store Atmosphere adalah rancangan lingkungan melalui komunikasi 
visual, pencahayaan, warna, musik, dan wangi-wangian untuk 
merancang respon emosional dan persepsi pelanggan dan untuk 
mempengaruhi pelanggan dalam membeli barang”  
 

Menurut Ma’aruf dalam Rubiyanti (2005:10) adalah: 

 

“Store atmosphere adalah salah satu marketing mix dalam gerai yang 
berperan penting dalam memikat pembeli, membuat mereka nyaman 
dalam memilih barang belanjaan, dan mengingatkan mereka produk 
apa yang ingin dimiliki baik untuk keperluan pribadi, maupun untuk 
keperluan rumah tangga”. 

 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa store atmosphere adalah 

suatu karakteristik fisik dan sangat penting bagi setiap bisnis hal ini berperan 

sebagai penciptaan suasana yang nyaman untuk konsumen dan membuat 

konsumen ingin berlama-lama berada di dalam toko atau gerai dan secara tidak 

langsung merangsang konsumen untuk melakukan pembelian. Selain itu store 

atmosphere juga dapat menggugah keadaan emosional konsumen di dalam toko 

atau gerai yang mungkin tidak disadari sepenuhnya oleh konsumen saat belanja. 

Keadaan emosional ini sulit dilukiskan konsumen, namun yang pasti melekat agak 



lama dan mempengaruhi emosi konsumen, yang selanjutnya mengarah kepada 

perilaku konsumen. 

 

2.6.2 Aspek-aspek Atmosphere 

 

Menurut Hendri Ma’ruf (2005;206) atmosphere toko dapat tercipta melalui 

aspek-aspek berikut ini : 

1. Visual, yang berkaitan dengan pandangan seperti warna, terang tidaknya 

suatu cahaya, ukuran, serta bentuk bangunan. 

2. Tactile, berkaitan dengan sentuhan tangan atau kulit atau bahkan kaki jika itu 

membuat pelanggan ingin merasakan dengan kakinya (misalnya lantai kayu 

atau karpet). Aspek tactile diwujudkan dalam permukaan yang empuk, 

lembut, kasar, atau berupa udara yang sejuk atau dingin. 

3. Olfactory, tujuan penggunaan aroma adalah menciptakan kesan rasa tertentu, 

misalnya segar atau rasa lain seperti kesejukan. 

4. Aural, suasana dan musik menurut volume, tempo berpengaruh pada suasana 

hati (mood). Musik yang lembut membuat pengunjung suatu gerai 

terpengaruh menjadi santai dibandingkan dengan musik yang menghentakan 

keras. Sebaliknya, musik yang berirama mars membuat bawah sadar 

pengunjung gerai terdorong menjadi cepat. 

 

2.6.3 Elemen-elemen Store Atmosphere 

 

Dalam menarik konsumen untuk memasuki suatu toko dan merasa nyaman 

dalam suatu toko tersebut, maka retailer harus dapat memperhatikan, memilih, 

dan merencanakan setiap elemen store atmosphere. Elemen-elemen suatu 

atmosphere dalam suatu toko dapat saling mempengaruhi dan menunjang satu 

sama lain. Elemen-elemen tersebut menurut Berman dan Evans (2007:545-549):  

1. Exterior (Bagian Luar Toko) 

Karakteristik eksterior mempunyai pengaruh yang kuat pada citra toko 

tersebut, sehingga harus direncanakan secara matang. Konsumen terkadang 



menilai sebuah toko dari tampilan  depannya saja. Bagian depan sebuah toko 

merupakan keseluruhan dari physical exterior sebuah toko, dan konstruksi 

material lainnya. Elemen-elemen eksterior ini terdiri dari sub elemen-elemen 

sebagai berikut : 

a. Storefront (Bagian Muka Toko) 

Bagian depan toko meliputi kombinasi dari marquee, pintu masuk, dan 

konstruksi gedung. Storefront harus mencerminkan keunikan, kemantapan, 

kekokohan, atau hal-hal yang sesuai citra toko tersebut. Konsumen baru 

sering menilai toko dari penampilan luarnya terlebih dahulu sehingga 

eksterior merupakan faktor penting untuk mempengaruhi konsumen untuk 

mengunjungi toko. 

b. Marquee (Simbol) 

Marquee adalah suatu tanda yan digunakan untuk memajang nama atau 

logo suatu toko. Marquee dapat terdiri dari nama atau logo saja atau 

dikombinasikan dengan slogan dan informasi lainnya. 

c. Entrance (Pintu Masuk) 

Pintu masuk harus direncanakan sebaik mungkin, sehingga dapat 

mengundang konsumen untuk masuk melihat ke dalam toko dan juga 

mengurangi kemacetan lalu lintas keluar masuk konsumen. 

d. Display Window (Tampilan Jendela) 

Tujuan dari display window adalah untuk mengidentifikasi suatu toko 

dengan memajang barang-barang yang mencerminkan keunikan toko 

tersebut sehingga dapat menarik konsumen masuk. Dalam membuat 

jendela pajangan yang baik harus dipertimbangkan ukuran jendela, jumlah 

barang yang dipajang, warna, bentuk, dan frekuensi penggantiannya. 

e. Height and Size Building (Tinggi dan Ukuran Gedung) 

Dapat mempengaruhi kesan tertentu terhadap toko tersebut. Misalnya, 

tinggi langit-langit toko dapat membuat ruangan seolah-olah lebih luas. 

f. Uniqueness (Keunikan) 

Keunikan suatu toko bisa dihasilkan dari desain bangunan toko yang lain 

dari yang lainnya. 



g. Surrounding Area (Lingkungan Sekitar) 

Keadaan lingkungan masyarakat dimana suatu toko berada, dapat 

mempengaruhi citra toko. Jika toko lain yang berdekatan memiliki citra 

yang kurang baik, maka toko yang lain pun akan terpengaruh dengan citra 

tersebut. 

h. Parking (Tempat Parkir) 

Tempat parkir merupakan hal yangt penting bagi konsumen. Jika tempat 

parkir luas, aman, dan mempunyai jarak yang dekat dengan toko akan 

menciptakan atmosphere yang positif bagi toko tersebut. 

2. General Interior (Bagian Dalam Toko) 

General interior suatu toko harus dirancang untuk memaksimalkan 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 masuk ke dalam 

toko, ada banyak hal yang akan mempengaruhi persepsi mereka pada toko 

tersebut. Elemen-elemen general interior terdiri dari : 

a. Flooring (Lantai) 

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

lantai penting karena konsumen dapat mengembangkan persepsi mereka 

berdasarkan apa yang mereka lihat. 

b. Color and Lighting (Warna dan Pencahayaan) 

Setiap toko harus memiliki pencahayaan yang cukup untuk mengarahkan 

atau menarik perhatian konsumen ke daerah tertentu dari toko. 

c. Fixtures (Penempatan) 

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. 

e. Widht of Aisles (Lebar Gang) 

Jarak antara rak barang harus diatur sedemikian rupa agar cukup lebar dan 

membuat konsumen merasa nyaman dan betah tinggal di toko. 

f. Dead Area  

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. 

g. Personel (Pramusaji) 

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 variasai, warna, ukuran, 

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

produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keingginan konsumen. 

i. Prices (Harga) 

Label harga bisa dicantumkan pada kemasan produk tersebut, pada rak 

tempat produk tersebut di pajang atau kombinasi dari keduanya. 

j. Cleanliness (Kebersihan) 

Kebersihan dapat menjadi pertimbangan utama bagi konsumen untuk 

berbelanja di toko. 

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 diperluakan ialah : 



a. Allocation of Floor Space for Selling, Marchandise, Personel, and 

Customers. 

Dalam suatu toko, ruangan yang ada harus dialokasikan untuk : 

 Selling space (Penjualan) 

Ruangan untuk memajang barang dan tempat berinteraksi antara 

konsumen dan karyawan toko atau pramuniaga. 

 Marchandise space  

Ruang untuk menyimpan barang yang baik tidak dipajang atau biasa 

disebut gudang. 

 Personel space (Konsumen) 

Merupakan ruangan yang disediakan untuk meningkatkan kenyamanan 

konsume seperti toilet, kafe, dan ruang tunggu. 

b. Product Grouping (Pengelompokan Barang) 

Barang yang dipajang dapat dikelompokan sebagai berikut : 

 Funcional product groupings 

Pengelompokan barang berdasarkan penggunaan akhir yang sama. 

 Purchase motivation product grouping 

Pengelompokan barang yang ada menimbulkan dorongan pada 

konsumen untuk membeli dan menghabiskan waktu yang lebih banyak 

dalam berbelanja. 

 Market segmen product grouping 

Pengelompokan barang-barang berdasarkan pasar sasaran yang sama. 

 Storability product grouping 

Pengelompokan barang berdasarkan cara penanganannya yang khusus. 

c. Traffic Flow (Arus Lalu Lintas) 

 Straight traffic flow (arus lalu lintas luas) 

Pengaturan ini mengarahkan pelanggan sesuai gang-gang dan perabot 

di dalam toko. 

 Curving traffic flow 

Pengaturan ini memungkinkan pelanggan membentuk pola lalu lintas 

sendiri. 



 

4. Interior (Point of Purchase) Display 

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) display terdiri dari : 

a. Three 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 dengan 

secara rapi. Case  berfungsi untuk memajang barang yang lebih berat atau 

besar dari pada barang di rak. 

c. Cut Cases and Dump Bins 

Cut cases adalah kotak yang digunakan untuk membawa dan membungkus 

barang-barang yang berukuran kecil. Dump bins adalah kotak yang berisi 

tumpukan barang yang telah diturunkan harganya. 

d. Posters, Sign, 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. 

Dalam Tabel 2.1 berikut ini disajikan pengelompokan elemen store atmosphere. 

 
 
 
 
 
 
 



Tabel 2.1 
Elemen Store Atmosphere 

Elemen Store Atmosphere  Keterangan 

Exterior 
 

a. Bagian depan dari toko 
b. Papan nama dan logo 
c. Pintu masuk 
d. Tempat poster 
e. Tinggi gedung 
f. Luas gedung 
g. Tingkat strategis lokasi toko 
h. Keadaan masyarakat sekitar toko 
i. Keadaan masyarakat di daerah lokasi toko 
j. Fasilitas parker 

Store Layout 
 

a. Alokasi tempat untuk menjual barang, 
karyawan dan konsumen 

b. Pengelompokan barang 
c. Alur lalulintas toko 
d. Pengkategorian barang 
e. Alokasi tempat untuk kantor administrasi 
f. Pengaturan tiap departemen 

Interior (Point-Off-Purchase) Display) 
 

a. Pemilihan tema 
b. Penataan rak dan kotak penyimpanan 
c. Tempat sampah 
d. Poster dan tanda informasi bagi konsumen 
e. Kemudahan perpindahan barang 
f. Peralatan elektronik 

General Interior 
 

a. Pemilihan lantai 
b. Pewarnaan 
c. Pencahayaan 
d. Aroma dan Latar belakang suara 
e. Perabot toko 
f. Tekstur tembok 
g. Suhu udara 
h. Jarak antar rak 
i. Kamar pas 
j. Transportasi antar lantai 
k. Area khusus 
l. Karyawan 
m. Keleluasaan dalam memilih sendiri produk 

yang diinginkan 
n. Variasi produk 
o. Harga 
p. Penempatan tempat pembayaran 

Sumber: Barry Berman, Joel R. Evans  (2007). 

 



2.7 Perilaku Konsumen 

 

Perilaku konsumen sangat penting dalam aktifitas pemasaran, karena dengan 

mempelajari perilaku konsumen maka kita dapat mengetahui bagaimana caranya 

agar dapat memuaskan konsumen. 

 

2.7.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

 

Hampir setiap hari kita dihadapkan pada suatu keputusan untuk menentukan 

pilihan dalam membeli barang. Hal ini yang kemudian ditangkap oleh para 

pengusaha karena penentuan pilihan sangat memengaruhi keberhasilan produk 

yang ditawarkan. Industri-industri besar menghabiskan dana yang besar untuk 

melakukan penelitian untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen, 

dimana mereka membeli, berapa dan bagaimana mereka membeli, kapan mereka 

dan mengapa mereka membeli. Untuk mendalami lebih lanjut mengenai perilaku 

konsumen, menurut Hawkins et al. dalam Tjiptono (2005:40), dikatakan: 

 

“Perilaku konsumen merupakan studi mengenai individu, kelompok, 
atau organisasi dan proses-proses yang dilakukan dalam memilih, 
menentukan, mendapatkan, menggunakan, dan menghentikan 
pemakaian produk, jasa, pengalaman, atau ide untuk memuaskan 
kebutuhan serta dampak proses tersebut terhadap konsumen dan 
masyarakat.” 
 

Sedangkan menurut Hendri Ma,ruf (2005:50) adalah : 

 

“Proses yang terjadi pada konsumen ketika ia memutuskan membeli, 

apa yang dibeli, di mana, kapan, dan bagaimana membelinya.” 

 

Dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen merupakan suatu unit 

pembelian dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan 

penyaluran barang dan jasa, pengalaman, serta ide. Dari definisi diatas, dapat 

diketahui bahwa ada dua komponen kunci yang harus dilakukan perusahaan untuk 



memahami perilaku konsumen :   

a. Perusahaan harus berusaha memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 

b. Perusahaan mempelajari proses pertukaran, yaitu dua pihak yang saling 

mentransfer sesuatu yang bernilai bagi orang lain. 

2.7.2 Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 

Perilaku konsumen selalu berubah-ubah, hal tersebut dipengaruhi oleh 

lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar mampu memengaruhi seseorang dalam 

bertindak dan berperilaku. Latar belakang budaya, keluarga, pendidikan dan 

pergaulan juga dapat memengaruhi seseorang dalam bertindak dan mengambil 

keputusan. Oleh karena itu perusahaan harus mampu selalu mengikuti perubahan 

perilaku konsumen yang memengaruhi keputusan pembelian supaya produk yang 

dihasilkan selalu dapat diterima oleh konsumen. Perilaku konsumen menurut 

Kotler and Amstrong (2008:158) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. 

Faktor-faktor tersebut terbentuk dari unsur-unsur yang lebih kecil yang 

membentuk satu kesatuan tentang bagaimana manusia berperilaku dalam 

kehidupan ekonominya. Faktor-faktor tersebut antara lain budaya, sosial, pribadi, 

dan psikologi. Hal ini terlihat dalam Gambar 2.1 yang menampilkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkah laku konsumen sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkah Laku Konsumen 

BUDAYA  
  
 Budaya  
  
  
  
Sub Budaya  
  
  
  
Kelas Sosial 

SOSIAL  
  
Kelompok 
Acuan  
Keluarga  
Peran dan Status 

PRIBADI  
 
Umur dan tahap 
daur hidup  
Pekerjaan  
Situasi ekonomi  
Gaya hidup  
Kepribadian dan 
konsep diri 

PSIKOLOGI  
 
Motivasi  
Persepsi  
Pengetahuan  
Keyakinan dan 
sikap 

PEMBELI 

Sumber : Kotler dan Amstrong (2008:159)  



Sebagian besar dari faktor-faktor tersebut tidak dapat dikendalikan oleh 

pemasar, namun mereka tetap harus memperhitungkannya. Kotler dan Amstrong 

(2008:159) menjelaskan faktor-faktor tersebut sebagai berikut :  

1. Faktor Budaya yang terdiri dari beberapa sub yaitu :   

 Pertama, Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang 

mendasar yang terdiri dari kumpulan nilai, preferensi dan perilaku.  

 Kedua, Sub Budaya banyak sub-budaya yang membentuk segmen pasar 

yang penting, dan pemasar sering merancang produk dan program 

pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.  

 Ketiga, Kelas Sosial, menunjukkan preferensi produk dan merek yang 

berbeda dalam banyak hal.  

2. Faktor Sosial yang terdiri dari beberapa sub yaitu :  

 Pertama, Kelompok Acuan yaitu seseorang terdiri dari semua kelompok 

yang mempengaruhi langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap 

sikap atau perilaku seseorang.  

 Kedua, Keluarga merupakan organisasi pembelian yang paling penting 

dalam masyarakat, dan ia telah menjadi objek penelitian yang luas. 

Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang sangat 

berpengaruh. 

 Ketiga, Peran dan status, kedudukan seseorang dapat ditentukan melalui 

peran dan status. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan 

seseorang. Masing-masing peran tersebut menghasilkan status.  

3. Faktor Pribadi yang terdiri dari beberapa sub yaitu :  

 Pertama, Usia dan Tahap Siklus hidup konsumsi juga dibentuk oleh siklus 

hidup keluarga. Pemasar sering memilih kelompok-kelompok berdasarkan 

siklus hidup sebagai pasar sasaran mereka.  

 Kedua, Pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pemasar berusaha 

mengidentifikasikan kelompok profesi yang memiliki minat di atas rata-

rata atas produk dan jasa mereka.  

 Ketiga, Gaya Hidup, orang-orang yang berasal dari sub-budaya, kelas 

sosial, dan pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda. 



  

 Keempat, Kepribadian dan Konsep Diri. Kepribadian adalah karakteristik 

psikologis seorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan 

tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap 

lingkungannya. 

4. Faktor Psikologis yang terdiri dari beberapa sub yaitu :  

Pilihan pembelian dipengaruhi empat faktor psikologi utama: motivasi, 

persepsi, pembelajaran, serta kepercayaan dan sikap. Motivasi adalah 

kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat mencari kepuasan atas 

kebutuhan tersebut. Persepsi adalah menyeleksi, mengatur, dan 

menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti 

tentang dunia. Pembelajaran adalah perubahan perilaku seseorang karena 

pengalaman. Keyakinan adalah pemikiran dekriptif yang dipertahankan 

seseorang mengenai sesuatu. Sikap adalah evaluasi, perasaan, dan 

kecenderungan yang konsisten atas suka atau tidak sukanya seseorang 

terhadap objek atau ide. 

 

2.8 Proses Keputusan Pembelian 

 

Menurut Kotler dan Keller (2009:184), konsumen akan melewati lima tahap 

proses pengambilan keputusan yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan pasca pembelian. Gambar 2.2 

berikut ini menggambarkan tahap proses pembelian konsumen. 

 

Gambar 2.2 

Lima Tahap Proses Pembelian Konsumen 

 

 

 

Sumber : Kotler dan Keller (2009:185) 
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Rangkaian proses keputusan pembelian konsumen menurut Kotler dan 

Keller (2009:184) diuraikan dalam bentuk pemaparan sebagai berikut :  

1. Pengenalan Masalah atau Kebutuhan  

Proses pembelian dimulai saat konsumen mengenali sebuah masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan konsumen dapat dipengaruhi oleh rangsangan  internal dan 

rangsangan eksternal.   

2. Pencarian Informasi  

Minat utama pemasar berfokus pada sumber-sumber informasi utama yang 

menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap 

keputusan pembelian selanjutnya. Pengaruh sumber-sumber informasi berbeda-

beda bergantung pada jenis produk dan karakteristik pembeli.  

3. Evaluasi Alternatif  

Tidak ada proses evaluasi tunggal sederhana yang digunakan oleh semua 

konsumen atau oleh satu konsumen dalam semua situasi pembelian. Beberapa 

konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, 

konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat 

dari solusi produk. Ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai 

sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan 

manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. Atribut yang diminati 

oleh pembeli berbeda-beda tergantung pada jenis produknya.  

4. Keputusan Pembelian  

Konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam 

kumpulan pilihan (tahap evaluasi). Konsumen tersebut juga dapat membentuk niat 

untuk membeli merek yang paling disukai. Namun, dua faktor dapat muncul 

antara niat pembelian dan keputusan pembelian. 

Faktor pertama adalah sikap orang lain. Sejauh mana sikap orang lain 

mengurangi alternatif yang disukai seseorang akan bergantung pada dua hal: 

a. Intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen 

b. Motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain.  

 

 



Faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak terantisipasi yang dapat muncul 

dan mengubah niat pembelian. Keputusan konsumen untuk memodifikasi, 

menunda atau menghindari keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh risiko 

yang dipikirkan.  

5. Perilaku Pasca Pembelian  

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau 

ketidakpuasan tertentu. tugas pemasar tidak berakhir begitu saja ketika produk 

dibeli. Para pemasar harus memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca 

pembelian, dan produsen berusaha untuk mempengaruhi pikiran konsumen dan 

mengubah sikap konsumen.   

 

2.9 Loyalitas Pelanggan 

 

2.9.1 Pengertian Loyalitas Pelanggan 

 

Perilaku setelah pembelian suatu produk/ jasa ditentukan oleh kepuasaan atau 

ketidakpuasaan akan suatu produk sebagai akhir dari proses 

penjualan.pembentukan sikap dan pola perilaku seorang konsumen terhadap 

pembelian dan penggunaan produk merupakan hasil dari pengalaman mereka 

sebelumnya. 

Kepuasaan pelanggan dalam jangka panjang akan menimbulkan loyalitas 

pelanggan tetapi menurut Tjiptono (2006;348) perlu memperhatikan bahwa 

dampak kepuasaan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan dan pembelian ulang 

berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Pelanggan yang loyal belum tentu mereka 

merasa puas, sebaliknya pelanggan yang puas cenderung untuk menjadi 

pelanggan yang loyal.  

 

Definisi loyalitas menurut Griffin (2005;5) adalah : 

 



”Perilaku pembelian yang didefinisikan sebagai pembelain non random 

diungkapkan dari waktu ke waktu oleh beberapa unit pengambilan 

keputusan.” 

 

Sedangkan menurut Seth yang dikutip oleh Tjiptono (2006;110), yaitu : 

 

”Komitmen pelanggan pada suatu merek, toko, atau pemasok 

berdasarkan sikap yang positif dan tercermin dalam pembelian ulang 

yang konsisten.” 

 

Dari definisi di atas terlihat loyalitas dibentuk oleh perilaku yang sangat 

konsisten dalam mengkonsumsi produk atau jasa dari dan bersikap positif 

terhadap perusahaan yang dipilihnya. Sedangkan definisi pelanggan adalah 

seseorang yang menjadi terbiasa membeli dari perusahaan, dimana kebiasaan ini 

terbentuk melalui pembelian interaksi yang sering selama periode tertentu Griffin 

(2005;31). Tanpa adanya track record hubungan yang kuat dan pembelian yang 

berulang, orang tersebut bukanlah pelanggan perusahaan melainkan pembeli. 

Pelanggan yang sejati tumbuh seiring dengan waktu. 

Menurut Griffin (2005;11) ada beberapa keuntungan apabila perusahaan 

memiliki pelanggan yang loyal, yaitu : 

1. Biaya pemasaran menjadi berkurang (biaya pengambilan pelanggan lebih 

tinggi dari pada biaya mempertahankan pelanggan). 

2. Biaya transaksi menjadi lebih rendah. 

3. Biaya perputaran pelanggan (customer turn over) menjadi berkurang (lebih 

sedikit pelanggan hulang yang harus digantikan). 

4. Keberhasilan penjualan silang (cross-selling) menjadi meningkat, 

menyebabkan pangsa pelanggan yang lebih besar. 

5. Pemberitahuan dari mulut ke mulut menjadi lebih positif, dengan asumsi 

bahwa pelanggan yang loyal juga merasa puas. 

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

garansi, dan sebagainya. 



2.9.2 Faktor-faktor untuk Mengembangkan Loyalitas 

 

Menurut Griffin (2005;20) terdapat dua faktor penting dalam 

mengembangkan loyalitas : 

1. Kerterikatan (attachment) yang tinggi terhadap produk atau jasa tertentu 

dibanding terhadap produk atau jasa pesaing potensial, keterikatan yang 

dirasakan pelanggan terhadap produk atau jasa dibentuk oleh dua dimensi 

yaitu : 

a. Tingkat preferensi yaitu seberapa besar keyakinan pelanggan terhadap 

produk atau jasa tertentu. 

b. Tingkat differensiasi produk yang dipersepikan yaitu seberapa signifikan 

pelanggan membedakan produk atau jasa tertentu dari alternatif-alternatif 

lain. 

2. Pembelian berulang yang tinggi terhadap produk atau jasa tertentu dibanding 

dengan produk lain dari pesaing 

 

2.9.3 Tahap Pembentukan Loyalitas Konsumen 

 

Kotler dan Keller (2009;152) mengemukakan bahwa ada sembilan tahap 

pertumbuhan atau pembentukan menjadi pelanggan yang loyal yaitu : 

1. Suspect 

Setiap orang yang mempunyai kemungkinan untuk membeli produk atau jasa 

yang kita hasilka. Disebut suspect karena dipercaya mereka ada kemungkinan 

untuk membeli tetapi belum dapat diketahui secara pasti. 

2. Prospect 

Merupakan seseorang yang telah memiliki kebutuhan akan produk kita dan 

mempunyai kemampuan untuk membelinya walupun prospect belum tentu 

membeli dari kita, tetapi telah ada seseorang yang telah merekomendasikan 

tentang kita, prospect mungkin tahu siapa kita dan apa yang kita jual, tetapi 

belum mau membeli dari kita. 

 



3. Disqualified Prospect 

Adalah prospect yang cukup kita pelajari dan mereka tidak memebutuhkan 

atau tidak mempunyai kemampuan untuk memebeli produk kita. 

4. First time Customer 

Adalah mereka yang baru pertama kali membeli dari kita, mereka ini mungkin 

termasuk pelanggan kita tetapi masih menjadi pelanggan pesaing. 

5. Repeat Customer 

Adalah mereka yang telah melakukan pembelian dua kali atau lebih. Mereka 

ini sudah dapat diklsifikasikan sebagai pelanggan. 

6. Client 

Seorang klien membeli semua produk yang kita tawarkan yang mungkin dapat 

dipergunakan atau sesuai kebutuhan mereka. Mereka membeli secara reguler, 

sehingga kita dituntut untuk terus berusaha menciptakan hubungan yang baik 

agar mereka tidak tertarik dengan pesaing.   

7. Members 

Biasanya dimulai dengan adanya penawaran program penawaran keanggotaan, 

dimana dengan menjadi anggota akan lebih mudah memeperoleh seluruh 

keuntungan atau manfaat yang akan didapat dibanding bila tidak menjadi 

anggota. 

8. Advocate 

Seorang advokat memiliki semua produk atau jasa dan membelinya secara 

reguler. Seorang advokat akan selalu berusaha menarik orang lain untuk 

membeli dari kita juga akan melakukan pemasaran untuk kita dan akan 

membawa pelanggan baru kepada kita. 

9. Partners 

Suatu tahapan terakhir dimana perusahaan bersama pelanggan secar aktif 

melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. 

 

 

 

 



Sebagai gambaran maka dapat dilihat gambar tahap-tahap loyalitas pada gambar 

2.3 

 

Gambar 2.3 

Tahap Pembentukan Loyalitas 
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Sumber : Kotler dan Keller (2009;152) 
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2.9.4 Karakteristik Loyalitas Pelanggan 

 

Menurut Griffin (2005;31), loyalitas pelanggan dalam kaitannya dengan 

perilaku pembelian ditandai dengan adanya : 

1. Melakukan pembelian ulang secara teratur 

Pelanggan membeli kembali produk yang sama yang ditawarkan oleh 

perusahaan. 

2. Melakukan pembelian antarlini produk dan jasa 

Pelanggan melakukan pembelian antarlini produk/jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan. 

3. Mereferensikan kepada orang lain 

Pelanggan melakukan komunikasi dari mulut ke mulut berkenaan dengan 

produk tersebut terhadap orang lain. 

4. Menunjukkan kekebalan terhadap tariakan pesaing 

Pelanggan tidak tertarik terhadap tawaran produk sejenis yang dihasilkan oleh 

pesaing. 

 

2.9.5 Jenis Loyalitas 

 

Menurut Griffin (2005;22) terdapat empat jenis loyalitas seperti ditunjukkan 

pada gambar 2.4 yaitu : 

 

Gambar 2.4 

Loyalitas Pelanggan 
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      Sumber : Griffin (2005;22) 
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1. Tanpa loyalitas 

Untuk berbagai alasan, beberapa pelanggan tidak mengembangkan loyalitas 

terhadap produk atau jasa tertentu. Secara umum perusahaan harus 

menghindari membidik para pembeli jenis ini karena mereka tidak akan 

pernah menjadi pelanggan yang loyal. 

2. Loyalitas yang lemah 

Keterikatan yang rendah digabung dengan pembelian berulang yang tinggi 

menghasilkan loyaltas yang lemah (inertia loyalty). 

3. Loyalitas tersembunyi 

Tingkat preferensi yang relatif tinggi digabung dengan tingkat pembelian 

berulang yang rendah akan menunjukkan loyalitas tersembunyi (latent 

loyalty). Bila pelanggan memiliki loyalitas yang tersembunyi, pengaruh 

situasi dan buka pengaruh sikap yang menentukkan pembelian berulang. 

4. Loyalitas premium 

Loyalitas premium, jenis loyalitas yang paling dapat ditingkatkan terjadi bila 

ada tingkat keterikatan yang tinggi dan tingkat pembelian berulang yang juga 

tinggi. 

 

2.9.6 Strategi mempertahankan Pelanggan 

 

Menurt Griffin (2005;22) ada empat cara agar pelanggan tidak meninggalkan 

perusahaan, yaitu : 

1. Mempermudah pelanggan untuk memberi umpan balik kepada perusahaan. 

Salah satu kegiatan yang paling menguntungkan bagi perusahaan adalah 

mencari keluhan pelanggan, memudahkan pelanggan untuk memberi umpan 

balik dengan cara bertanya kepada pelanggan secara teratur mengenai 

pembelian terakhir mereka seperti : apakah pembelian itu memenuhi 

kebutuhan mereka, apakah itu yang mereka harapkan serta bagaimana cara 

meningkatkanya. 



2. Bila pelanggan membutuhkan bantuan, berikanlah dengan segera. Setelah 

perusahaan memperoleh umpan balik dari pelanggan, perusahaan harus 

bertindak dengan cepat. Bila pelangaan menghubungi untuk menyampaikan 

keluhan, perusahaan harus dapat merespon dengan segera, sebaiknya degan 

menyelesaikan masalah tetapi setidaknya dengan menegaskan maksud 

perusahaan untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin 

3. Mengurangi kejengkelan atas reparasi, pembayaran kembali dan pemberian 

jaminan. Reparasi, pembayaran kembali dan pemberian jaminan sering 

menjadi sumber kekecewaan pelanggan. 

4. Mempelajari cara menghibur pelanggan yang marah. Dengan sistem umpan 

balik dan keluhan pelanggan yangmeningkat mutunya, terjadi interkasi 

dengan pelanggan. Bila perusahaan berhadapan dengan pelanggan yang 

marah, perlakukan pelanggan tersebut dengan penuh perhatian. 

 

2.10 Hubungan Store Atmosphere dengan Loyalitas Konsumen 

 

Store atmosphere merupakan salah satu elemen penting dari retailing mix 

yang mampu mempengaruhi proses keputusan pembelian konsumen, karena 

dalam proses keputusan pembeliannya konsumen tidak hanya memberi respon 

terhadap barang dan jasa yang ditawarkan oleh pengecer, tetapi juga memberikan 

respon terhadap lingkungan pembelian yang diciptakan oleh pengecer, seperti 

yang dikemukakan oleh Levy dan Weitz dalam Permana (2008:5): 

 

“Customer purchasing behavior is also influenced by the store 

atmosphere” 

.  

Artinya bahwa store atmosphere juga dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. 

 

Sedangkan menurut Hendri Ma’ruf (2005:202) mengatakan : 

 



“Suasana dalam gerai diciptakan untuk melayani target market (yaitu, 
kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pemasaran) guna 
menyentuh emosi mereka dan memberi pengalaman berbelanja yang 
berujung pada tercapainya sasaran segera (penjualan) dan sasaran 
jangka panjang berupa citra positif dan rekomendasi untuk teman dan 
keluarga.” 

 

Maka dengan begitu jika konsumen puas dengan store atmosphere yang telah 

diciptakan maka akan besar kemungkinan konsumen melakukan hal-hal yang 

menjadi karakteristik dari konsumen yang loyal, seperti melakukan pembelian 

ulang, merekomendasikan toko atau gerai, sehingga menciptakann hubungan yang 

erat antara perusahaan dengan pelanggan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




