
  
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pemasaran dan Manajeman Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran dapat didefinsikan secara sosial maupun manajerial. Definisi 

sosial menunjukan peran yang dimainkan oleh pemasaran di masyarakat. 

Menurut Kotler (2007;6) mendefinisikan pemasaran secara sosial adalah sebagai 

berikut: 

Pemasaran suatu proses sosial yang didalamnya indivdu dan 
kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 
dengan menciptakan, menawarkan, secara bebas mempertukarkan 
produk yang bernilai dengan pihak lain.

 

Untuk definisi manajerial, pemasaran sering digambarkan sebagai seni menjual 

produk-produk. Sedangkan pengertian pemasaran menurut  AMA (American 

Marketing Assosiation) yang dikutip dari Kotler (2007;6) adalah sebagai 

berikut: 

Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses 
untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai 
kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan  dengan cara 
yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya.

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan suatu 

proses sosial dan proses managerial yang terdiri dari aktifitas perencanaan, 

penentuan harga, promosi dan pendistribusian barang atau jasa yang dapat 

menciptakan pertukaran sehingga konsumen merasa puas dan tujuan organisasi 

dapat tercapai.   

2.1.2 Pengertian Manajeman Pemasaran  

Manajeman pemasaran memegang peranan penting dalam perusahaan, 

karena manajemen pemasaran mengatur semua kegiatan pemasaran. Manajemen 

pemasaran menurut Kotler (2007;6) adalah sebagai berikut: 

Manajemen pemasaran adalah sebagai seni dan ilmu memilih pasar 
sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan 



  
dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai 
pelanggan yang unggul.

  
2.2 Bauran Pemasaran 

2.2.1 Pengertian Bauran Pemasaran 

Menurut Kotler (2007:23) adalah : 

Bauran pemasaran adalah sebagai perangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya.

 

Menurut Buchari Alma (2004:205) adalah : 

Bauran pemasaran adalam merupakan strategi mencampur 

kegiatan-kegiatan marketing, agar mencapai kombinasi maksimal 

seingga mendapat hasil yang memuaskan.

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

merupakan sekumpulan alat pemasaran yang dapat dikendalikan dan berkaitan 

satu dengan yang lainnya serta yang digunakan oleh individu atau kelompok 

untuk mencapai tujuannya, yaitu mencapai pasar sasarannya dan memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga konsumen merasa puas.  

2.2.2 Dimensi Bauran Pemasaan  

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

dengan 4P, yaitu : Product, Price, Place, dan Promotion Philip Kotler (2007:18). 

1. Produk (Product) 

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada 

konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam industri jasa, produk 

bersifat tidak nyata atau tidak dapat diamati secara langsung sehingga 

hanya dapat diamati pada prosesnya. Oleh karena sifat jasa ini maka 

kualitas menjadi elemen kunci dalam industri jasa. 

2. Harga (Price) 

Karena sifat jasa yang tidak nyata maka harga dapat menjadi indikator 

yang dapat mewakili kualitas jasa tersebut. Penerapan harga yang murah 

atau jauh lebih rendah dari pesaing akan mengesankan bahwa kualitas jasa 

tersebut rendah, sebaliknya bila penetapan harga yang terlalu tinggi akan 



  
menciptakan kesan jasa tersebut sangat mahal yang merugikan 

perusahaan. Untuk itu, penetapan harga harus benar-benar melalui proses 

pertimbangan yang matang dan rasional serta diikuti dengan komunikasi 

yang cukup. 

3. Tempat (Place) 

Kebijakan dalam menentukan tempat dan saluran distribusi ini 

dimaksudkan untuk mempermudah konsumen mendapatkan produk atau 

jasa yang kita tawarkan. Pada perusahaan jasa yang berbasis peralatan dan 

harus dilakukan ditempat khusus, hal ini mutlak harus dikelola dengan 

baik sebagaimana menawarkan produk fisik, bahkan harus dilengkapi 

dengan fasilitas penunjang dan lingkungan yang lebih nyaman bagi 

konsmen. Akan tetapi pada jasa yang bersifat personil, dimana penyedia 

jasa dapat mendatangi konsumen, fokusnya adalah mempermudah 

konsumen untuk menghubungi perusahaan. 

4. Promosi (Promotion) 

Promosi sebagai cara untuk mengkomunikasikan manfaat jasa kepada 

konsumen merupakan elemen penting dalam industri jasa. Oleh karena 

sifatnya yang tidak nyata maka salah satu tujuan promosi adalah untuk 

membuat jasa tersebut lebih nyata bagi konsumen. Dalam industri jasa 

komunikasi word of mouth

 

merupakan promosi yang efektip dalam 

mempengaruhi minat konsumen terhadap jasa yang ditawarkan.  

2.3 Jasa 

2.3.1 Pengertian Jasa 

Banyak orang keliru menganggap kepuasan terletak pada bentuk fisik dari 

barang. Sebenarnya kepuasan tersebut terletak pada sejauh mana produk dapat 

bermanfaat sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. 

Menurut Kotler (2007:42) adalah : 

Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan oleh 

satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud 

dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu.

 



  
2.3.2 Karakteristik Jasa 

Dalam kenyataannya, tidak mudah untuk membedakan suatu produk 

sebagai barang atau jasa secara tepat karena adanya saling melengkapi diantara 

keduanya Kotler (2007:45) menyebutkan bahwa umunya terdapat empat 

karakteristik jasa yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Tidak berwujud 

Berbeda dari produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, 

didengar atau dicium sebelum dibeli. Perusahaan juga dapat berupaya 

dalam menunjukan mutu layanan mereka melalui bukti fisik dan 

presentasi. 

2. Tidak terpisahkan 

Biasanya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Hal ini tidak 

berlaku bagi barang-barang fisik yang diproduksi, disimpan sebagai 

persediaan, didistribusikan, melalui banyak penjual, dan dikonsumsi 

kemudian. 

3. Bervariasi 

Bergantung pada siapa yang memberikannya serta kapan dan dimana 

diberikan, jasa sangat bervariasi 

4. Tidak tahan lama 

Jasa tidak dapat disimpan, dan sifat jasa yang mudah rusak (prishability) 

tersebut tidak akan menjadi masalah apabila permintaan tetap berjalan 

lancar. Jika permintaan berfluktuasi, perusahaan jasa menghadapi masalah 

yang cukup rumit. 

Secara umum, sifat jasa digambarkan sebagai produk yang tidak dapat 

dipamerkan, tidak dapat disimpan, mudah rusak, dan diproduksi pada saat 

akan dimanfaatkan.      



  
2.3.3    Klasifikasi Jasa 

Kotler (2007:43) menjelaskan lima poko klasifikasi bauran jasa adalah 

sebagai berikut : 

1. Barang berwujud murni 

Tawaran tersebut terutama terdiri atas barang berwujud seperti sabun, 

pasta gigi atau garam. Tidak satupun jasa menyertai produk tersebut. 

2. Barang berwujud yang disertai jasa 

Tawaran tersebut terdiri dari barang berwujud yang disertai oleh satu atau 

beberapa jasa. Levvit berpendapat bahwa semakin canggih teknologi 

produk generik (misalnya mobil dan komputer), penjualannya makin 

bergantung pada mutu dan ketersediaan layanan pelanggan yang 

menyertainya (misalnya ruang pameran, pengiriman, perbaikan serta 

pemeliharaan, bantuan aplikasi, pelatihan operator, nasehat pemasangan, 

dan pemenuhan garansi). 

Dalam pengertian ini, General Motors barangkali lebih syarat dengan 

layanan dari pada dengan produksi. Tanpa pelayanan yang baik penjualan 

akan merosot.

 

3. Campuran 

Tawaran tersebut terdiri atas barang dan jasa dengan bagian yang sama. 

Misalnya, orang pergi ke restoran untuk mendapatkan makanan dan 

layanannya. 

4. Jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil 

Tawaran tersebut terdiri atas jasa utama dan jasa tambahan atau lebih 

sering disebut barang pendukung. Contohnya penumpang pesawat terbang 

membeli jasa angkutan, perjalanan tersebut meliputi berbagai barang 

berwujud, seperti makanan, minuman, tisyu, majalah dll. 

5. Jasa murni 

Tawaran tersebut terutama terdiri atas jasa. Contohnya mencakup, 

psikoterapi, panti pijat dll.   



  
2.3.4 Bauran Pemasaran dalam Jasa 

Seperti yang telah dibahas dalam bauran pemasaran sebelumnya, secara 

tradisional bauran pemasaran (marketing mix) terdiri empat elemen yang dikenal 

dengan 4P yaitu : Product, Price, Place dan Promotion. Namun karena bauran 

pemasaran ini dikembangkan atas studi pada industri manufaktur maka bauran 

pemasaran tradisional tidak dapat diaplikasikan ke dalam industri jasa. Agar dapat 

diaplikasikan secara lebih general, maka perlu ditambahkan tiga elemen yang 

terdiri atas People, Physical Evidance dan Proses. (Yazid 2003:18). 

1. Orang (People) 

Orang merupakan semua pelaku yang memainkan sebagian 
penyajian jasa dan karenanya dapat mempengaruhi persepsi pembeli. 
Yang termasuk dalam elemen ini adalah personil perusahaan, 
konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. .  

Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa, maka people yang berfungsi 

sebagai service provaider sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. 

Keputusan dalam people ini berarti sehubungan dengan seleksi, training, motivasi, 

dan menejemen SDM. Pentingnya people dalam pemasaran jasa berkaitan erat 

dengan internal marketing. Internal marketing adalah interaksi antara setiap 

karyawan dan departemen dalam suatu perusahaan yang dalam hal ini dapat 

diposisikan sebagai internal costemer dan internal supplier. Tujuan dari hubungan 

tersebut adalah untuk mendorong people dalam kinerja memberikan kepuasan 

kepada konsumen (Arif 2007:98-99). 

Ada empat kriteria peranan atau aspek people yang mempengaruhi 

konsumen, yaitu peran (Arif 2007:98) : 

a. Contractors, people disini berinteraksi langsung dengan konsumen, dalam 

frekuensi yang cukup sering dan sangat mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk melakukan pembelian. 

b. Modifier, mereka tidak langsung mempengaruhi konsumen tetapi cukup 

sering berhubungan dengan konsumen, misalnya adalah resepsionis. 

c. Influencers, mereka ini mempengaruhi konsumen dalam keputusan dalam         

pembelian tetapi tidak secara langsung kontak dengan konsumen. 



  
d. Insolateds, people disini tidak secara langsung ikut serta dalam marketing 

mix dan juga tidak sering bertemu dengan konsumen, misalnya : karyawan 

bagian administrasi penjualan, SDM, dan data processing. 

2. Proses (Process) 

Proses merupakan gambaran semua aktivitas, umumnya terdiri dari 
prosedur, jadwal, pekerjaan, mekanisme, aktivitas dan hal-hal rutin, 
dimana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. (Arif 
2007:99).  

Pada industri jasa proses produksi sering kali lebih penting daripada 

hasilnya. Hal ini karena adanya interaksi langsung antara produsen yang 

melakukan proses produksi dengan konsumen yang mengkonsumsi jasa pada saat 

yang bersamaan, bahkan dalam beberapa kasus konsumen ikut terlibat dalam 

proses produksi (Arif,2007:90) 

Proses dapat dibedakan dengan cara (Arif,2007:99), yaitu : 

a. Complexity, hal ini berhubungan dengan langkah-langkah, dan tahap 

dalam proses. Contohnya : jasa hotel tinggi kompleksitasnya (banyak 

langkah dalam proses penyampaian jasanya) tetapi rendah dalam 

fleksibilitasnya (hotel telah menentukan standar untuk setiap urutan proses 

jasanya sejak dari konsumen check in sampai ke proses check out). 

b. Divergence, berhubungan dengan adanya perubahan dalam langkah atau 

tahapan proses. Contohnya : setiap penyanyi hanya bernyanyi, dan sebagai 

pelukis hanya melukis. Tetapi setiap kali mereka melakukannya berbeda-

beda. 

3. Bukti Fisik (Physical Evidance) 

Bukti fisik adalah lingkungan fisik perusahaan tempat jasa 

diciptakan dan langsung berinteraksi dengan konsumen . 

(Arif,2007:94) 

Bukti fisik dalam jasa dapat dibagi menjadi dua tipe (Arif,2007:94) : 

a. Bukti Penting (essential evidance), rupakan keputusan-keputusan yang 

dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain dan layout dari gedung, ruang 

dan lain-lain 



  
b. Pripheral evidance, merupakan nilai tambah yang bila berdiri sendiri tidak 

akan berarti apa-apa. Jadi, harus berfungsi sebagai pelengkap, sekalipun 

demikian perannya sangat penting dalam proses prosduksi jasa, contohnya 

tiket peserta. Physical Evidance membantu marker untuk memposisikan 

perusahaannya di pasar dan memberikan Tangible Support apalagi yang 

berhubungan dengan lokasi.  

2.4   Konsep Restoran 

2.4.1 Pengertian rumah makan atau restoran  

Menurut Joko Suyanto (2004:1) dalam bukunya Dasar-dasar mengelola 

bisnis restoran , mengatakan bahwa : 

Rumah makan atau restoran dapat diartikan sebagai tempat yang 
berfungsi untuk menyegarkan kembali kondisi seseorang dengan 
menyediakan kemudahan dalam mendapatkan makanan dan 
minuman .  

Menurut Walker (2004:250) : 

Restoran adalah salah satu tempat dimana pengunjung 

menggunakan alat indra untuk menikmati pengalaman tertentu .  

Sedangkan menurut Ninemeier dan Hayes (2006:11) : 

Restoran adalah suatu operasi layanan makanan yang mendapatkan 
keuntungan yang mana basis utamanya termasuk didalamnya adalah 
menjual makanan atau minuman kepada individu-individu dan tamu-
tamu dalam kelompok kecil .  

Dari ketiga definisi yang ditemukan oleh para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa restoran adalah tempat menjual makanan dan minuman untuk masyarakat 

umum yang dapat memberikan keuntungan kepada pemilik restoran tersebut serta 

dapat memberikan pengalaman kepada pengunjug.  

2.4.2 Klasifikasi Restoran 

Menurut Walker & Lunberg (2005), restoran memiliki enam tipe yang 

didefinisikan berdasarkan jenis makanan yang ditawarkan, yaitu : 



  
1. Quick Service / Fast Food Restaurant  

Restoran yang menawarkan pelayangan dengan waktu yang singkat, 

sehingga makanan telah disiapkan terlebih dahulu sebelum restoran mulai 

beroprasi. Makanan biasanya disiapkan dalam bentuk setengah jadi, 

makanan yang ditawarkan umumnya makanan yang dapat dikemas dan 

tidak mudah rusak, seperti sandwhich, burger dan lain-lain. Contohnya : 

Wendy s, A&W, KFC, McDonald s. 

2. Ethnic Restaurant 

Ethnic Restaurant membuat spesialisasi dari pada masakan yang tergabung 

dalam salah satu kebudayaan negara, contohnya ada restoran Indonesia, 

Chinese, Mexican, Greek, French, Japanese, German, Italian, Spanish, 

Thai, dan Indian. Ethnic restaurant memiliki karaker yang beragam, mulai 

dari harga, kualitas serta pelayanan. Beberapa Ethnic Restaurant membuat 

masakan dengan kualitas tinggi dengan harga yang tinggi, dan beberapa 

yang lain membuat masakan dengan kualitas yang rendah diikuti pula 

dengan harga yang rendah. 

3. Seafood Restaurant 

Restoran yang menawarkan aneka masakan yang memiliki bahan dasar 

sayur dan daging asli dari laut. Contohnya restoran Banana Leaf. 

4. Steakhouses 

Restoran yang menawarkan makanan yang berbahan dasar daging yang 

dimasak dengan macam-macam cara. Daging akan dihidangkan dengan 

bumbu dan saos khusus. Contohnya restoran Boncafe, Calvados, Black 

Peper. 

5. The Bakery Shops 

Restoran yang menyediakan aneka macam roti dan kue dengan varian 

yang cukup lengkap. Contohnya Komugi, Igor. 

6. Fine Dining 

Menekankan pada kualitas makanan yang berkelas tinggi dan pelayanan 

yang anggun dan profesional. Hanya sebagian kecil dari masakan yang 

bahannya adalah bahan makanan yang telah diawetkan, tetapi sebagian 



  
besar dari masakannya berbahan segar. Contohnya Vis aVis Fine Dining 

Restaurant. 

Sedangkan menurut Ninemeier dan Hayes (2006), restoran pada dasarnya 

terbagi menjadi empat tipe, yaitu : 

1. Upscale (high-check avarage) restaurant 

Restoran tipe ini disebut juga Luxury Restaurant atau Gaurment, restoran 

jenis ini menyediakan produk makanan dan minuman serta layanan yang 

berkualitas. Restoran ini biasanya dikelola oleh pengusaha / wiraswasta. 

Jumlah pengunjung yang datang pada jam kerja biasanya lebih sedikit 

dibandingkan dengan jenis restoran lainnya.  

Contohnta : Restoran Vis a Vis Fine Dining Restoran. 

2. Casual-Service (midscale) Restaurant 

Restoran ini biasanya menyediakan menu yang cukup lengkap tetapi tidak 

seformal Upscale Restaurant. Restoran jenis ini juga sering melayani jenis 

minuman beralcohol, jumlah pengunjung pada jam kerja biasanya lebih 

banyak dari pada Upscale Restaurant. Contohnya : Thai Village Restaurant 

3. Family-Service Restaurant 

Seperti namanya, restoran ini ditujukan kepada keluarga dan menawarkan 

menu yang sudah dikenal oleh banyak orang. Menu yang disediakan untuk 

sarapan, makan siang, ataupun makan malam dapat dinikmati kapanpun 

pada jam buka restoran. Kebanyakan restoran keluarga tidak menyediakan 

minuman beralcohol. 

Contohnya : Hongkong Family Restaurant 

4. Quick-Service Restaurant 

Quick-Service Restaurant sering juga disebut fast food restaurant atau 

restoran dengan menu terbatas, operasionalnya menyediakan menu 

makanan dan minuman yang terbatas begitupun pelayanannya (sering kali 

melalui layanan sendiri atau drive thru, sehingga konsumen tidak perlu 

masuk ke dalam restoran) Jumlah pengunjung pada jam kerja biasanya 

lebih banyak dari restoran tipe lain 

Conyohnya : KFC, McDonald s dll 



  
Dari semua tipe-tipe restoran tersebut, pada umumnya menyediakan suatu 

produk dan jasa dalam hal makanan dan minuman yang dikemas sedemikian rupa 

sehingga dapat menarik konsumen untuk datang dan menikmati berbagai macam 

menu-menu yang ditawarkan. Walaupun tujuan utama dari rumah makan ini 

adalah tempat untuk makan, namun pihak dari pemilik rumah makan perlu 

memberikan kepuasan bagi konsumen. 

Agar konsumen dapat memperoleh kepuasan atas barang dan jasa yang 

diberikan oleh rumah makan, maka pemilik rumah makan harus dapat mengelola 

dengan cermat dan teliti. 

Berbagai elemen dari rumah makan perlu dipehatikan sebaik mungkin, seperti 

produk yang berkualitas, atmosphere rumah makan, dan juga petugas yang 

melayani konsumen. Selain itu pemilik rumah makan pun perlu memperhatikan 

dan mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen dalam 

memilih restoran.  

2.5 Atmosphere Toko 

2.5.1 Pengertian Atmosphere 

Menurut Hendri Ma ruf (2005:201) suasana atau atmosphere dalam gerai 

berperan penting memikat pembeli, membuat nyaman mereka dalam memilih 

barang belanjaan. Suasana yang dimaksud adalah dalam arti atmosphere yang 

tercipta dari gabungan unsur-unsur desain toko/gerai, perencanaan toko, 

komunikasi fisual, dan marchandising. 

Penentuan rancangan suatu toko akan menciptakan suatu suasana tertentu 

yang dikenal dengan istilah atmosfer

 

Menurut Kotler (2006:476), definisi atmosphere adalah sebagai berikut : 

Atmosphere is another element in the store arsenal. Every store  has 
physical layout that makes it hard or easy to move around, every store 
has a look. That store must embody a planned atmosphere that suits 
the target market and draws consumers toward purchase

 

Setiap toko mempunyai tata letak fisik yang mempersulit atau 

memudahkan pembeli untuk berjalan kesana kemari. Sebuh toko harus 

mempunyai atmosphere yang terencana yang sesuai dengan pasar sasaran dan 



  
memikat konsumen untuk membeli. Atmosphere meupakan salah satu strategi 

yang penting untuk menciptakan suasan toko yang nyaman, menimbulkan kesan 

yang baik dari toko dan pada akhirnya akan mempengaruhi pada emosi konsumen 

untuk berbelanja di tempat tersebut. Atmosphere bertujuan untuk menimbulkan 

efek emosional kepada para konsumen yang kemungkinan dapat meningkatkan 

pembelian mereka. 

Menurut Chrisrian Whidya Utami (2006:238) : 

Atmosphere berarti desain lingkungan toko melalui komunikasi 

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

merancang respon emosional dan persepsi pelanggan.  

Sedangkan menurut Buchari Alma (2004:60) : 

Atmosphere adalah suasana toko yang liputi berbagai tampilan 
interior, exterior, tata letak, lalu lintas internal toko, kenyamanan, 
udara, layanan musik, seragam pramuniaga, serta pajangan barang 
yang menimbulkan daya tarik bagi menimbulkan keinginan untuk 
membeli. 
Dari berbagai definisi atmosphere toko (store atmosphere) di atas dapat 

dikatakan bahwa atmosphere toko adalah kombinasi karakteristik toko yang 

meliputi desain bangunan, interior-exterior, tata ruang lorong-lorong, tekstur 

karpet dan dinding, wewangian, warna, kenyamanan dan suara yang dialami para 

pelanggan, serta dapat mempengaruhi persepsi konsumen atas suasana toko dan 

membangkitkan keinginan untuk membeli.  

2.5.2 Ciri-Ciri Atmosphere 

Ciri dari atmosphere toko (Buchari Alma, 2004:62), ialah : 

1. Exterior toko, meliputi keseluruhan bangunan fisik yang dapat dilihat dari 

luar, bentuk bangunan, warna, model, desain exterior merupakan bagian 

fisik yang berperan kepada konsumen untuk membayangkan seperti apa 

toko yang akan mereka masuki. 

2. Bagian depan toko, harus ditata dengan rapih, indah, dan mengesankan 

calon konsumen. Bagian depan toko ini merupakan bagian penting yang 

jenis atau bentuknya. 



  
3. Mendapat sorotan pertama, dan menimbulkan daya tarik tersendiri agar 

konsumen tergerak masuk ke dalam toko. 

4. Etalase, ini haruslah menarik, barang dipajang secara tersusun, beraturan 

dan juga rapih, serasi dengan warna, jenis dan bentuknya. 

5. Suasana sekeliling toko, apakah banyak toko lain yang sejenis atau tidak, 

apabila banyak toko lain, ini akan mengakibatkan adanya sistem 

kandibalisme, dimana satu toko dengan toko lain saling mematikan karena 

adanya faktor persaingan. Namun bila dari pihak manajemen dapat 

mengatasi masalah tersebut maka suatu toko tidak perlu khawatir dengan 

adanya sistem tersebut. 

6. Sarana parkir, apakah tersedia cukup lahan parkir, keteraturan, dan 

keamanan parkir. 

7. Unsur interior, ini menyangkut banyak hal seperti desain, estetika 

penerangan, warna, suara lalu lintas internal, sirkulasi udara, kebersihan, 

kesejukan ,tataletak, pengelompokan produk, dan lokasi kasir.  

2.5.3 Aspek-aspek atmosphere 

Atmosphere toko dapat tercipta melalui aspek-aspek berikut ini (Hendri 

Ma ruf, 2005:206) 

1. Visual, yang berkaitan dengan pandangan seperti warna, cahaya, ukuran 

serta bentuk bangunan. Warna menjadi salah satu faktor penting dalam 

aspek visual. Warna biru misalnya, memberi dampak  psikologis tenang, 

dampak temperatur dingin, dan memberi kesan luas. Warna merah 

memberi kesan ceria, hangat dan memberi kesan dekat. Warna kuning, 

memberikan dampak psikologis exciting, sehingga berdampak temperatur 

yang sangat hangat, dan memberi kesan dekat dan lain-lain. Adapun faktor 

penting dalam aspek visual seperti cahaya yang penuh menambah 

kecerahan dan meningkatkan energi. Penataan cahaya yang tepat juga 

membuat warna sedikit berubah dari aslinya. Hal ini diperlukan untuk 

bagian-bagian tertentu dalam gerai. Ukuran dan bentuk bangunan juga 

merupakan hal penting dalam aspek visual. 



  
2. Tactile, aspek tactile berkaitan dengan sentuhan tangan, kulit atau bahkan 

kaki jika ingin 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. Meski tactile berkaitan dengan tangan dan kulit sebenarnya tactile 

berkaitan juga dengan mata, misalnya tembok yang dibuat kasar tetapi 

menjadi berseni. Tembok itu bisa disentuh, dirasakan jika ada konsumen 

yang ingin mengetahui permukaan tembok tersebut. 

3. Olfactory, tujuan menggunakan aroma adalah untuk menciptakan kesan 

atau rasa tertentu, misalnya rasa segar atau rasa lain yang bisa 

menimbulkan kesejukan. Aroma juga dapat dignakan untuk menstimulasi 

suasana tertentu, misalnya suasana kebun, pesta dan lain-lain. 

4. Aural, suara dan misik menurut volume, tempo berpengaruh pada suasana 

hati (mood). Musik yang lembut bisa membuat pengunjung terpengaruh 

menjadi santai dibandingkan dengan musik yang menghentak keras.   

2.5.4 Elemen-elemen atmosphere 

Perubahan terhadap atmosphere toko harus selalu dirancang agar tidak 

membosankan pelanggan dan membuat mereka tetap setia juga tidak pindah ke 

pesaing. Jika konumen merasa bosan dengan suasan toko kemungkinan besar 

mereka akan beralih ke pesaing (Buchari Alma, 2004:61-62). 

Dalam menarik konsumen untuk memasuki suatu toko dan merasa nyaman 

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

dan merencanakan setiap elemen atmosphere. Elemen-elemen atmosphere dalam 

suatu toko dapat saling mempengaruhi dan menunjang satu sama lain.  

Elemen-elemen tersebut menurut Barry Berman dan Joel Evans ( yang 

dikutip Buchari Alma, 2004:61), terdiri dari : Exterior (bagian luar toko), 

General Interior (bagian dalam toko), Stor Layout (tata letak barang dalam toko), 

Interior Point of Purchase Display (area pembelian yang memiliki daya tarik).   



  
2.5.4.1 Exterior (Bagian Luar Toko) 

Konsumen sering kali menilai atau melihat suatu toko berdasarkan 

penampilan luarnya, oleh karena itu karakteristik eksterior harus diperhatikan 

sebaik munkin. Kombinasi dan karakteristikeksterior ini dapat membuat bagian 

luar toko terlihat unik, menarik, menonjol, dan mengundang orang-orang untuk 

masuk kedalam toko tersebut. Eksterior suatu toko mempunyai pengaruh yang 

kuat dalam menciptakan image / citra yang ingin ditampilkan oleh toko tersebut. 

Eksterior terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut : 

a) Storefornt (bagian depan toko) 

Bagian depan toko meliputi marquee, pintu masuk, dan konstruksi gedung. 

Storefornt harus dapat mencerminkan keunikan, kemantapan, kekokohan, 

atau hal lain yang sesuai dengan citra toko tersebut. Konsumen menilai 

suatu toko dari penampilan luarnya, karena itu bagian ini merupakan 

faktor penting yang dapat mempengaruhi keinginan konsumen untuk 

memasuki toko tersebut. Dalam Hapsari (2005:50), terdapat alternatif 

storefornt yang dapat digunakan pada suatu tempat makan : 

1.  Modural Structure (struktur modural) 

Berbentuk persegi atau bundar yang terdiri dari beberapa stand/outlat 

ditempat makan tersebut. 

2. Prefab Structure (struktur rumah pabrikan) 

  Suatu toko (tempat makan) yang bersebelahan dengan pabrik. 

3. A Pratatype Store (toko prototipe) 

Digunakan oleh franchisor, storefront seragam dengan cabang tempat 

makan lainnya, dimana semuanya sudah ditentukan dalam perjanjian. 

4. Unique Building Design (desain dedung yang unik) 

Desain gedung pada toko unik, yang dapat membedakannya dengan 

toko lain. 

b) Marquee (tanda nama toko) 

Marquee dapat dibuat dengan teknik pengecetan atau dengan lampu 

neon,marquee dapat terdiri dari nama logo saja atau dapat dikombinasikan 



  
dengan selogan atau informasi lainnya. Agar efektif maka marquee dapat 

ditempatkan di luar agar menarik perhatian konsumen. 

c) Entrance (pintu masuk) 

Entrance harus direncanakan sebaik mungkin, sehingga konsumen merasa 

tertarik untuk masuk ke dalam toko. Jumlah pintu masuk haruslah 

ditentukan, jalan masuk yang lebar akan menimbulkan citra dan suasana 

yang berbeda dengan jalan masuk yang sempit dan kecil yang akan 

membuat konsumen berdesak-desakan, pintu masuk memiliki tiga masalah 

utama yang harus dperhatikan yaitu : 

1. Jumlah pintu masuk harus disesuaikan dengan ukuran bangunan. 

2. Jenis pintu yang digunakan (elektronik atau manual) 

3. Lebarnya pintu masuk 

d) Display Windows (etalase) 

Tujuan utamanya adalah : 

1. Untuk memajang barang-barang yang ditawarkan. 

2. Menarik konsumen untuk masuk. 

Dalam membuat pajangan yang baik harus dipertimbangkan mengenai 

ukuran jendela, jumlah barang yang akan dipajang, warna, bentuk, 

tema, dan frekuensi pergantiannya. 

e) Height of Building (tinggi dan luasnya bangunan) 

Tinggi dan luasnya bangunan dapat mempengaruhi terhadap kesan sebuah 

toko, misalnya tinggi langit-langit yang akan membuat ruangan seolah-

olah lebih besar dan luas. 

f) Visibility (jarak penglihatan) 

Setiap konsumen harus dapat meihat bagian depan atau marquee toko 

dengan jelas, jika suatu toko mempunyai jarak yang jauh dengan jalan raya 

maka toko tersebut dapat menggunakan billboard agar para pengendara 

yang lewat dapat melihat keberadaan toko tersebut. Tujuan dari visibility 

adalah untuk membuat toko terlihat lebih unik, menarik, menonjol, dan 

terlihat dengan jelas sehingga dapat menarik perhatian konsumen.  



  
g) Uniqueness (keunikan) 

Keunikan suatu toko dapat dihasilkan dari desain toko yang lain dari pada 

yang lain. Marquee yang menyolok, pintu masuk yang besar dan lebar, 

desplay etalase yang dekoratif, tinggi serta ukuran dedung yang berbeda 

dengan gedung-gedung sekitarnya. 

h) Sorrounding Stores (toko sekitar) 

Dalam merencanakan exterior toko, perusahaan harus mempertimbangkan 

toko-toko yang ada disekitarnya. Citra keseluruhan toko-toko yang ada 

disekitar melekat pada toko tersebut, karena konsumen mempunyai 

pandangan yang umum atas daerah pertokoan tersebut. 

i) Sorrounding Area (lingkungan atau lokasi sekitar) 

Keadaan lingkungn masyarakat dimana lokasi suatu toko berada, dapat 

mempengaruhi citra toko. Atmosphere suatu toko akan mempunyai nilai 

negatif apabila lingkungan di sekitar mempunyai tingkat kejahatan yang 

cukup tinggi dan masyarakat sekitar bukan merupakan pasar sasaan toko 

tersebut. 

j) Parking (parkir) 

Tempat parkir yang luas, aman, nyaman, gratis, dan mempunyai jarak 

yang dekat dengan toko akan menciptakan atmosphere yang lebih positif 

bagi toko tersebut. 

k) Congestion (kemacetan) 

Suasan toko akan terasa kurang nyaman bila tempat parkir atau pintu 

masuk kurang teratur, misalnya kenyamanan akan berkurang apabila 

antara konsumen yang ingin masuk ke dalam toko terganggu oleh 

konsumen yang akan keluar toko.  

2.5.4.2 General Interior (bagian dalam tiko) 

Untuk dapat memberikan kepuasan kepada pengunjung toko, interior di 

dalam sebuah toko perlu diperhatikan. Dengan cara merancang interior toko 

semenarik mungkin sesuai dengan konsep yang telah ditentukan.  



  
Keadaan lantai, penerangan, suara, serta keharuman dan lainnya dapat 

mempengaruhi suasana hati para konsumen yang datang ke toko tersebut. Alat-

alat yang digunakan di dalam toko tidak saja direncanakan untuk satu kegunaan, 

tetapi juga untuk keindahan seperti rak display, hiasan dinding, yang dapat 

menjadi dekorasi di toko tersebut.  

General interior suatu toko terdiri dari : 

a) Flooring (lantai) 

Merupakan penentuan jenis lantai yang akan digunkan oleh suatu toko, 

Penentuan bahan dan desain lantai amatlah penting karena pelanggan 

mengembangkan persepsi mereka berdasarkan apa yang mereka lihat, 

penggunaan karpet merah yang mewah akan menciptakan suasana yang 

berbeda dan terkesan eksklusif jika dibandingkan dengan lantai semen. 

b) Colors and Lighting (warna dan cahaya) 

Setiap toko harus memiliki pencahayaan yang cukup untuk mengarahkan 

atau menarik pehatian konsumen. Konsumen yang berbelanja biasanya 

akan tertarik pada sesuatu yang paling terang yang ada dalam pandangan 

mereka. Pencahayaan juga harus mempunyai kualitas dan warna yang 

dapat membuat produk-produk yang ditawarkan terlihat lebih menarik, 

sehingga terlihat berbeda bila dibandingkan dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

c) Scents and Sounds (aroma dan musik) 

Aroma dan musik dapat dapat mempengaruhi suasana hati pelanggan yang 

juga menambah atmosphere yang menyenangkan. Pada umumnya musik 

yang bertempo lambat dapat membuat orang merasa lebih santai dan 

tenang, sedangkan aroma menimbulkan pengaruh positif dan negatif bagi 

konsumen. Tidak semua wewangian disukai konsumen. Konsumen yang 

tidak menyukai wewangian yang ada di dalam toko biasanya mereka tidak 

akan suka untuk berlama-lama untuk berada di toko tersebut, dan 

sebaliknya bila mereka merasa nyaman dengan wewangian yang ada di 

dalam toko biasanya mereka akan merasa suka untuk belama-lama berada 

di toko tersebut. 



  
d) Fixtures (perabotan toko) 

Perabotan toko adalah barang-barang yang tahan lama dan digunakan 

secara langsung atau tidak langsung dalam penjualan di suatu toko, 

misalnya rak besi, pajangan, cash register dan lain-lain. 

e) Wall Textures (tekstur dinding / tembok) 

Tekstur dinding atau tembok dapat menimbulkan kesan khusus pada 

konsumen dan dapat membuat dinding terlihat lebih menarik. Sehingga 

dapat meningkatkan kesan konsumen terhadap toko tersebut. 

f) Temperaturs (suhu udara) 

Suhu udara dalam suatu toko harus diperhatian karena suasana hati 

seseorang dipengaruhi oleh temperatur di dalam toko tersebut, maka 

diusahakan tidak terlalu panas atau dingin. Jika toko memilih untuk 

memasang AC, maka jumlahnya harus disesuaikan dengan luas toko atau 

ukuran toko. Suhu udara juga mempengaruhi pegawai toko, misalnya AC 

yang terlalu dingin akan membuat pegawai toko mengantuk, begitu juga 

dengan sebaliknya. 

g) Width of Airles (lebar jarak antar rak) 

Jarak antar rak harus dapat diatur sedemikian rupa, sehingga akan 

membuat konsumen merasa nyaman menghabiskan waktunya di dalam 

toko. Jarak antar rak juga bisa membuat konsumen menjadi bebas 

bergerak. 

h) Vertical Transportation (sarana transportasi) 

Toko yang besar dan terdiri dari beberapa tingkat, dapat mempengaruhi 

penempatan dan desain dari sarana transportasi vertical misalnya tangga, 

lift, atau escalator yang dapat berpengaruh pada suasana toko yang 

diinginkan. 

i) Dead Areas (daerah mati) 

Merupakan ruangan dimana display yang normal tidak dapat diterapkan, 

misalnya pintu, toilet, vertical transportasi. Pengelola toko harus dapat 

menempatkan barang-barang pajangan yang bisa memperindah ruangan, 

seperti : tanaman, poster, lukisan, ukiran, dan sebagainya. 



  
j) Personel (karyawan) 

Karyawan yang sopan, ramah, berpenampilan rapih dan menarik dan 

memiliki pengetahuan yang baik mengenai produk yang dijual, hal itu 

akan meningkatkan citra perusahaan dan loyalitas konsumen dalam 

memilih toko. 

k) Level of Service (tingkat pelayangan) 

Suatu toko dapat menggunakan self service atau salf selection, jika suatu 

toko menggunakan self selection maka barang-barang dagangan 

ditampilkan sedemikian rupa tanpa bantuan store personnel. Sedangkan 

jika toko menggunaka self service maka pembeli tidak saja dapat memilih 

sendiri, tetapi dapat membawa barang-barang yang dibelinya ke tempat 

check out. Apabila suatu toko menerapkan self service, maka toko tersebut 

akan meminimalkan jumlah store personnel. 

l) Marchandise (barang dagangan) 

Pihak pengelola toko harus merumuskan mengenai variasi, warna, ukuran, 

kualitas produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. 

m) Price Lavel and Display (lebel harga) 

Pada setiap produk bisa dicantumkan label harga. Retaliler harus selalu 

memastikan bahwa lebel harga harus selalu ada dan jelas sehingga 

memudahkan konsumen untuk mengetahui harga produk yang ditawarkan. 

n) Cash Register (kasir) 

Hal yang berkenaan dengan kasir, yaitu jumlah kasir yang memadai agar 

konsumen tidak lama mengantri dan lokasi kasir harus berada di tempat 

yang strategis, misalnya di dekat pintu keluar / masuk toko. 

o) Technology (teknologi) 

Teknologi sangat penting untuk efisiensi suatu toko. Misalnya penggunaan 

komputerisasi cash register dalam pembayaran, karena itu retailer harus 

selalu melakukan renofasi baik untuk penampilan maupun fasilitas toko. 

p) Cleanliness (kebersihan) 

Kebersihan sangat mempengaruhi konsumen dalam berbelanja di suatu 

toko. Pengelola toko harus mempunyai suatu cara yang baik dalam 



  
pemeliharaan kebersihan toko. Walaupun exterior dan general interior 

suatu toko sangat menarik, namun jika kebersihan tidak terjaga maka 

konsumen akan memiliki kesan negatif terhadap toko tersebut.  

2.5.4.3  Store Layout (tata letak toko) 

Konsumen akan merasa betah di dalam suatu toko apabila tata letak toko 

dirancang dengan baik sehingga mendorong minat beli konsumen. Dalam 

merancang layout ada beberpa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah : 

a) Allocation of Floor Space 

Ruangan yang tersedia dalam toko dapat digunakan untuk daerah 

penjualan (space for selling), barang dagangan (marchandise space), 

pegawai (personnel space), dan konsumen (coustomer space). 

b) Product Groupin (pengelompokan barang) 

Barang yang dipajang dapat dikelompokan sebagai berikut : 

1. Fungsional, barang-barang yang dikategorikan berdasarkan penggunaan 

akhir yang sama. 

2. Motivasi pembelian, pengelompokan barang yang dapat mendorong 

konsumen untuk dapat membeli dan menghabiskan waktu yang lebih 

lama dalam berbelanja. 

3. Segmen pasar, pengelompokan berdasarkan pasar sasaran yang sama. 

4. Cara penyimpanan, pengelompokan berdasarkan pada barang-barang 

yang memerlukan penanganan khusus. 

c) Traffic Flow (arus lalu lintas) 

Ada empat dasar penentuan arus lalu lintas yang fungsi dan kegunaanya 

berbeda, yaitu : 

1. Straight Graid 

Merupakan satu pola layout dimana semua rak yang diatur menyerupai 

garis-garis.  

Beberapa keuntungan dari Straight Traffic Flow : 

 

Menciptakan suasana toko yang efektip dan efisien. 

 

Memudahkan konsumen dalam mencari barang yang diinginkan. 



   
Memudahkan pengelola toko dalam mengendalikan persediaan.  

2. Curving (free flow) 

Plant layout yang memungkinkan konsumen untuk membentuk pola 

sendiri yang tidak terstruktur dalam menelusuri jalan di dalam toko, 

dimana konsumen dapat melakukan proses menemukan-

membandingkan-memilih produk dalam suasana yang lebih santai. 

Beberapa keuntungan dari Curving Traffic Flow : 

 

Konsumen dalam berbelanja tidak merasa terburu-buru atau dapat melihat-

lihat lebih lama. 

 

Menciptakan suasana toko yang lebih bersahabat. 

Kelemahan dari Curving Traffic Flow : 

 

Kemungkinan akan terjadi kebingungan konsumen. 

 

Adanya ruang terbuka karena barang dagangan yang dapat diletakan 

sangat terbatas. 

 

Butuh lebih banyak karyawan. 

3. Loop Pattern 

Pola layout yang serupa dengan free flow, tetapi lebih teratur dengan 

membentuk rak-rak display yang mengelilingi area perbelanjaan.  

4. Boutigue 

Pola layout yang relatif baru, biasanya pola ini digunakan untuk 

menata merek tertentu atau barang barang terkenal yang dibuat untuk 

suatu gaya hidup tertentu.  

d) Space or Merchandise Category 

Ruangan yang disediakan untuk setiap kategori produk yang harus 

ditentukan. Pendekatan yang dapat digunakan oleh retailer yaitu, model 

stock dan space productivity ratio. 

e)   Arrangement Within Dapartements 

Penyusunan dalam setiap lantai dapat diatur berdasarkan ukuran, harga, 

warna, penggunan barang, dan minat beli konumen. Barang dan merek 



  
tertentu yang paling banyak memberikan keuntungan memperoleh tempat 

yang banyak dan yang paling umum diminati oleh konsumen. 

f) Eye Level Merchandise 

Barang yang dipajang pada dasar pandang mata atau setinggi penglihatan 

akan lebih menguntungkan daripada yang dipajang lebih tinggi atau lebih 

rendah. Posisi pajangan yang paling tidak disukai adalah display setinggi 

lutut karena menyulitkan konsumen untuk melihat-lihat.  

2.5.4.4   Interior Point of Purchase Displays (area pembelian dalam toko) 

Display dalam suatu toko dapat memberikan suatu informasi kepada 

konsumen ditambah dengan suasana toko serta beberapa unsur promosi. Retailr 

dapat mengkombinasikan bebeapa display untuk barang yang ditawarkan di dalam 

tokonya. Setelah layout disusun, retailer harus dapat menentukan interior display, 

point of purchase display mempunyai tujuan yaitu memberikan informasi kepada 

konsumen dan menambah atmosphere toko. Sedangkan tujuan utama interior 

display adalah meningkatkan penjualan dan laba toko. 

POP display terdiri dari : 

a) Assortment Display, adalah pemajangan barang-barang yang diatur 

sedemikian rupa sehingga memberikan banyak pilihan kepada konsumen. 

b) Theme Setting Display, adalah retailer dapat membuat suatu atmosphere 

atau display yang unik / berbeda dari yang lain. 

c) Ensamble Display, adalah suatu display yang dikombinasikan berbagai 

barang dari berbagai departemen yang ada di dalam toko. 

d) Rack and Cases Display, rak adalah untuk memajang dan meletakan 

barang dengan rapih, masalah yang sering terjadi adalah kemungkinan 

konsumen mengembalikan ke tempat yang salah dan barang menjadi acak 

penempatannya. Sedangkan cases digunakan untuk memajang barang-

barang yang lebih berat atau lebih besar di rak. 

e) Cut Sase and Dump Bins, cute case adalah kotak yang digunakan untuk 

membawa atau membungkus barang, sedangkan dump bins adalah kotak 

yang berisi tumpukan barang. 



  
f) Poster, Sings, and Card, merupakan tanda-tanda yang bertujuan untuk 

memberikan informasi tentang lokasi barang yang ada di dalam toko. Iklan 

akan dapat mendorong konsumen dalam membeli barang, tujuan utamanya 

adalah untuk meningkatkan penjualan barang melalui informasi yang 

diberikan kepada konsumen secara baik dan benar. 

g) Wall Decorations, dekorasi ruangan atau pada tembok bisa menambah 

kombinasi dari barang atau poster yang ditempel, warna tembok dapat 

menambah kesan dalam atmosphere toko.  

2.6 Kepuasan Konsumen 

2.6.1 Pengertian Kepuasan Konsumen  

Pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan para 

konsumen yang merasa puas. Pencapaian kepuasan dapat merupakan proses yang 

sederhana maupun kompleks. Dalam hal ini, peranan setiap individu dalam suatu 

jasa sangatlah penting dan berpengaruh terhadap kepuasan yang dibentuk. 

Terdapat banyak pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya 

adalah:  

Menurut Kotler & Keller (2008;138), yaitu:  

Kepuasan (satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang 

dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. 

Sedangkan menurut Lovelock-Wright (2007;102), mengemukakan 

bahwa:  

Kepuasan adalah keadaan emosional, reaksi pasca pembelian 

mereka dapat berupa kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan, 

netralitas, kegembiraan, atau kesenangan.

  

Adapun menurut Day dalam Tse dan Wilton (1988) yang dikutip oleh 

Tjiptono (2008-24) mengemukakan bahwa:  

kepuasan atau ketidak puasan pelanggan adalah respon pelanggan 
terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan 
antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja 
aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya.

 



   
Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan konsumen mencakup kesesuaian antara harapan 

pelanggan dengan kinerja yang dirasakan setelah mengkonsumsi. Harapan 

konsumen merupakan perkiraan atau keyakinan konsumen tentang apa yang 

diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk (barang atau jasa). 

Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi pelanggan terhadap apa yang ia 

terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli. Secara konseptual, kepuasan 

konsumen dapat digambarkan seperti yang ditunjukan dibawah ini  

2.6.2 Konsep Kepuasan Konsumen 

Gambar 2.6.2 

Konsep Kepuasan Konsumen 

                       

                                                                                          

Sumber : Tjiptono (2008;25) 

Kepuasan konsumen terjadi setelah mengkonsumsi produk atau jasa yang 

dibelinya. Konsumen umumnya mengevaluasi penggunaan suatu produk untuk 

memutuskan apakah mereka akan menggunakan kembali produk tersebut. Setelah 

mengkonsumsi suatu barang atau jasa untuk pertamakalinya, konsumen menilai 

tindakan dan pengalaman yang diperolehnya dari mengkonsumsi barang atau jasa 
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tersebut. Selanjutnya konsumen menilai dari tindakan dan pengalaman yang 

diperoleh untuk menentukan tingkat kepuasannya, hasilnya akan disimpan dalam 

memori jangka panjang dan dipergunakan kembali untuk mengevaluasi beberapa 

alternatif dikemudian hari pada saat mereka akan melakukan pembelian ulang. 

Pelanggan merasa puas terhadap pelayanan bila memenuhi kebutuhan mereka 

(need), keinginan (wants), dan harapan (expectation). (Arif, 2007:168)  

Beberapa faktor yang mempengaruhi harapan atau ekspektasi konsumen, (Arif, 

2007:172) : 

 

Apa yang didengar konsumen dari konsumen lain. 

 

Sangat tergantung pada karakteristik individu dimana kebutuhan pribadi 

dari ekspektasi konsumen mungkin cukup pada tingkat tertentu. 

 

Pelayanan masa lalu (past eksperience) dalam menggunakan pelayanan 

juga dapat mempengaruhi tingkat ekspektasi konsumen. 

 

Komunikasi dengan pihak eksternal (external comunication) dari pemberi 

layanan memainkan peranan kunci dalam membentuk ekspektasi 

konsumen. 

Menurut Buchari Alma (2004:286). Banyak sebab-sebab munculnya rasa tidak 

puas terhadap sesuatu, antara lain : 

 

Tidak sesuai harapan dengan kenyataan. 

 

Layanan yang kurang memuaskan. 

 

Prilaku personil kurang memuaskan. 

 

Suasana dan kondisi fisik toko tidak menunjang. 

 

Cost terlalu tinggi,harga tidak sesuai dengan kenyataannya 

 

Promosi atau iklan yang terlalu muluk yang tidak sesuai dengan 

kenyataan. 

Buletin Study Ekonomi Volume 13 Nomor 1 Tahun 2008, kepuasan dapat 

dibagi menjadi dua macam, yaitu : 

1. Kepuasan Fungsional 

Merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi suatu produk yang 

dimanfaatkan. 



  
2. Kepuasan Psikologikal 

Merupakan keuasan yang diperoleh dari atribut yang tidak berwujud 

dari suatu produk. 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, (Buletin Study 

Ekonomi Volume 13 Nomer 1 Tahun 2008), adalah : 

1. Mutu produk dan pelayanan. 

2. Kegiatan penjualan. 

 

Pesan, sebagai penghasil serangkaian sikap kepuasan tertentu 

mengenai perusahaan, produk dan tingkat kepuasan yang dapat 

diharapkan oleh konsumen. 

 

Sikap, penilaian pelanggan atas pelayanan perusahaan. 

 

Perantara, penilaian konsumen atas perantara perusahaan seperti 

deler dan glosir. 

3. Pelayanan setelah penjualan. 

 

Garansi 

 

Yang berkaitan dengan umpan balik, seperti penanganan kembali. 

 

Pengembalian uang 

4. Nilai-nilai perusahaan 

 

Nilai resmi yang dinyatakan oleh perusahaan itu sendiri. 

 

Nilai tidak resmi yang disertai dalam segala tindakan sehari-hari. 

Berbagai cara dapat dilakukan perusahaan untuk membentuk harapan konsumen, 

antara lain : 

 

Promosi yang tidak mengecewakan konsumen. 

 

Sikap yang baik dari pegawai toko. 

 

Unjuk kerja penjualan yang lebih profesional.  

2.6.3 Strategi Kepuasan Konsumen  

Strategi kepuasan konsumen menyebabkan para pesaing harus berusaha 

keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut pelanggan suatu 

perusahaan. Kepuasan konsumen merupakan strategi jangka panjang yang 



  
membutuhkan komitmen, baik menyangkut dana maupun sumber daya manusia. 

Menurut Tjiptono (2008;40) ada beberapa strategi yang dapat dipadukan untuk 

meraih dan meningkatkan kepuasan konsumen, yaitu : 

1. Strategi Relationship Marketing 

Yaitu strategi dimana transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual 

berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata lain, 

dijalin suatu kemitraan dengan pelanggan secara terus menerus, yang pada 

akhirnya akan menimbulkan kesetiaan konsumen sehingga terjadi bisnis 

ulangan (repeat business). Akan tetapi, dampak kepuasan pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan dan pembelian ulang berbeda-beda untuk 

setiap perusahaan. Konsumen yang loyal belum tentu berarti mereka puas, 

sebaliknya konsumen yang puas cenderung untuk menjadi konsumen yang 

loyal. Sebagai salah satu varian dari relationship marketing ini adalah 

Frequency Marketing, yaitu usaha untuk mengidentifikasi, memelihara, 

dan meningkatkan hasil dari konsumen terbaik (best customers), melalui 

hubungan jangka panjang yang interaktif dan bernilai tambah. 

2. Strategi Superior Customer Service 

Yaitu menawarkan pelayanan yang lebih baik dibandingkan pesaing. Hal 

ini membutuhkan dana yang besar, kemampuan sumber daya manusia, dan 

usaha gigih agar dapat tercipta suatu pelayanan yang superior. Oleh karena 

itu, seringkali (tetapi tidak harus) perusahaan yang menawarkan customer 

service yang lebih baik akan membebankan harga yang lebih tinggi pada 

produk-produknya. Akan tetapi biasanya mereka memperoleh manfaat 

besar dari pelayanan yang lebih baik tersebut, yaitu berupa tingkat 

pertumbuhan yang cepat dan besarnya laba (gain) yang diperoleh. 

3. Strategi Unconditional Guarantees 

Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan kepada 

konsumen yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme 

penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja perusahaan. Selain itu 

juga akan meningkatkan motivasi para karyawan untuk mencapai tingkat 

kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya. Fungsi utama garansi adalah 



  
untuk mengurangi resiko konsumen sebelum dan sesudah pembelian 

barang atau jasa, sekaligus memaksa perusahaan bersangkutan untuk 

memberikan yang terbaik dan meraih loyalitas pelanggan. Garansi dapat 

diberikan dalam dua bentuk, yaitu: 

a. Garansi internal, yaitu janji yang dibuat oleh suatu departemen atau 

divisi kepada konsumen internalnya, yakni memproses lebih lanjut dan 

setiap orang dalam perusahaan yang sama yang memanfaatkan 

hasil/jasa departemen tersebut 

b. Garansi eksternal, yaitu jaminan yang dibuat oleh perusahaan kepada 

para konsumen eksternalnya, yakni mereka yang membeli dan 

menggunakan produk perusahaan. 

4. Strategi Penanganan Keluhan yang Efisien 

Penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah seorang 

konsumen yang tidak puas menjadi konsumen produk perusahaan yang 

puas (atau bahkan menjadi pelanggan abadi ). 

5. Strategi Peningkatan Kinerja Perusahaan 

Yaitu meliputi berbagai upaya seperti melakukan pemantauan dan 

pengukuran kepuasan konsumen secara berkesinambungan, memberikan 

pendidikan dan pelatihan menyangkut komunikasi, salesmanship, public 

relations kepada pihak manajemen dan karyawan, memasukan unsur 

kemampuan untuk memuaskan konsumen kedalam sistem penilaian 

prestasi karyawan, dan memberikan empowerment yang lebih besar 

kepada para karyawan dalam melaksanakan tugasnya. 

6. Menerapkan Quality Function Deployment (QFD) 

Yaitu praktik untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap 

kebutuhan konsumen. QFD merupakan konsep yang pertama kali 

dikembangkan di Jepang dan kemudian berkembang luas di negara-negara 

lain.    



  
2.6.4 Pengukuran Kepuasan Konsumen  

Ada beberapa metode yang bisa dipergunakan setiap perusahaan untuk 

mengukur dan memantau kepuasan konsumen dan konsumen pesaing. Menurut 

Kotler, et al. (1996) yang dikutip oleh Tjiptono (2008;34) terdapat empat 

metode untuk mengukur kepuasan konsumen, yaitu: 

1. Sistem Keluhan & Saran 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada konsumen (customer oriented) 

perlu memberikan kesempatan seluas-luanya bagi para konsumennya 

untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang 

bisa di gunakan meliputi kotak saran yang diletakan di tempat-tempat 

strategis (yang mudah diisi langsung maupun yang bisa dikirim via pos 

kepada perusahaan), menyediakan saluran telepon khusus (customer hot 

lines) dan lain-lain. Informasi yang diperoleh melalui metode ini dapat 

memberikan ide-ide baru dan masukan yang berharga kepada perusahaan 

sehingga memungkinkannya untuk memberikan respon secara tepat dan 

tanggap terhadap setiap masalah yang timbul. 

2. Ghost Shopping (Mystery Shopping) 

Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa orang 

(ghost shopper) untuk berperan dan bersikap sebagai konsumen/pembeli 

potensial produk perusahaan dan pesaing. Lalu ghost shopper tersebut 

menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan 

produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam 

pembelian produk-produk tersebut itu para ghost shopper juga dapat 

mengamati atau menilai cara perusahaan dan pesaingnya menjawab 

pertanyaan konsumen dan menangani setiap keluhan. Ada baiknya para 

manajer perusahaan terjun langsung menjadi ghost shopper untuk 

mengetahui langsung bagaimana karyawannya berinteraksi dan 

memperlakukan para konsumennya. Tentunya karyawan tidak boleh tahu 

kalau atasannya baru melakukan penilaian (misalnya, dengan cara 

menelepon perusahaannya sendiri dan mengajukan berbagai keluhan atau 



  
pertanyaan), karena bila hal ini terjadi, perilaku mereka akan sangat 

manis dan penilaian akan menjadi bias. 

3. Lost Customer Analysis 

Metode ini sedikit unik. Perusahaan berusaha menghubungi para 

konsumennya yang telah berhenti membeli atau yang telah beralih 

pemasok. Yang diharapkan adalah akan diperoleh informasi penyebab 

terjadinya hal tersebut. Informasi ini sangat bermanfaat bagi perusahaan 

untuk mengambil kebijakan selanjutnya dalam rangka meningkatkan 

kepuasan dan loyalitas konsumen. 

4. Survei Kepuasan Pelanggan 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan konsumen dilakukan 

dengan menggunakan metode survei, baik melalui pos, telepon, maupun 

wawancara pribadi (Mc Neal dan Lamb dalam peterson dan Wilson,1992). 

Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik 

secara langsung dari konsumen dan sekaligus juga memberikan tanda 

(signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian kepada 

konsumennya.  

2.6.5 Pengaruh Store Atmosphere Terhadap Kepuasan Konsumen 

Atmosphere dalam suatu toko sangatlah penting karena dapat 

mempengaruhi pikiran dan emosi konsumen. Menurut Peter dan Olson 

(2003:486) Suasana toko terutama melibatkan afeksi dalam bentuk status emosi 

dalam toko yang mungkin tidak disadari sepenuhnya oleh konsumen ketika 

sedang berbelanja . Rangsangan dari luar dapat mempengaruhi mood, pikiran dan 

emosi konsumen untuk berkunjung dan berlama-lama di dalam toko.  

Seperti : desain, bentuk, letak, kebersihan, pencahayaan, sampai pada 

suara musik. Atmosphere sebuah toko direncanakan untuk menciptakan perasaan 

khusus dan isyarat yang penting sehingga mempengaruhi pelanggan menuju ke 

daerah pembelian. Maka dari itu pengelola LISUNG RESTO harus dapat 

merancang dan melaksanakan strategi dalam mencapai kepuasan bagi 

konsumennya. Dengan penataan atmosphere yang baik, menarik dan kreatif 



  
merupakan suatu keberhasilan bagi suatu tempat makan, karena dengan demikian 

keinginan dan juga keutuhan konsumen dapat terpuaskan. 

Peran Atmosphere toko dan layanan pelanggan merupakan faktor-faktor 

utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan (Achim Spiller, Anke Zuhlsdorf 

and Matthias Mellin, 2007). 

Survei menemukan bahwa atmosphere toko dapat mempengaruhi prilaku 

pelanggan, mayoritas 61% dari semua responden berkata dalam beberapa bulan 

terakhir, suatu lingkungan atau atmosphere toko telah mendukung mereka untuk 

berbelanja lebih lama di dalam toko karena konsumen merasa puas berada di 

dalam toko tersebut (Anonymous, 2005). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang pengaruh atmosphere 

terhadap kepuasan pelanggan terdapat persamaan, yaitu kepuasan pelanggan 

diantaranya dipengaruhi oleh atmosphere toko.  

Kepuasan menyangkut suatu hal yang relatif karena berhubungan dengan 

tingkat pemenuhan harapan dari atau expactation seseorang. Tidak terkecuali 

dengan keinginan konsumen yang datang ke restoran, mereka ingin agar 

kebutuhan dan harapannya terpenuhi, sedemikian pula tingkat kepuasan yang 

mereka peroleh (Joko Suyono 2004:5). 

Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan 

dengan memperhatikan dan membuat atmosphere toko yang baik dan menarik 

seperti menjaga kebersihan toko dan penataan toko yang teratur. Sedangkan 

apabila atmosphere toko tidak diperhatikan sama sekali maka kepuasan pelanggan 

terhadap toko yang bersangkutan akan semakin sedikit.        


