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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA,KERANGKA PEMIKIRAN  

DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka  

2.1.1 Pengertian Pemasaran  

Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan karena 

selain menciptakan produk perusahaan juga berperan dalam memasarkan 

produknya, dimana  produk tersebut diperjual belikan oleh perusahaan dan 

ditujukan kepada para konsumen. Namun pemasaran juga memliki aktivitas 

penting dalam menganalisis dan mengevaluasi segala kebutuhan dan keinginan 

para konsumen. pemasaran juga meliputi segala aktivitas didalam perusahaan. 

Adapun definisi pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012:5) yang mengatakan 

bahwa : 

“Marketing is about identifying and meeting human and social needs. One 

of the shortest good definitions of  marketing is meeting needs profitably” 

Pemasaran menurut Gitosudarno yang dikutip oleh jurnal Cindy Juwita 

Dessyana (2010) adalah :  

“Pemasaran sebagai proses sehingga konsumen dapat membeli dan 

akhirnya puas dengan produk yang dibelinya. Untuk mencapai proses 

tersebut harus melalui perumusan jenis produk yang diinginkan konsumen, 

perhitungan berapa banyak kebutuhan produk itu, bagaimana menyalurkan 

produk tersebut kepada konsumen, seberapa tinggi harga yang harus 

ditetapkan terhadap produk tersebut yang cocok dengan kondisi 

konsumennya, bagaimana cara promosi mengkonsumsikan produk 

tersebut kepada konsumen, serta bagaimana menghadapi persaingan yang 

dihadapi oleh perusahaan.” 
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Menurut Kotler dan Keller (2009:38)  

“pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, 

penetapan harga, promosi, dan distribusi gagasan, barang, dan jasa untuk 

menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi” 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan suatu 

proses perencanaan yang dilakukan perusahaan dalam menganalisis struktur pasar 

sehingga perusahaan dapat memposisikan perusahaan agar menciptkan citra 

perusahaan yang baik bagi konsumen.    

2.1.2 Bauran Pemasaran  

Bauran pemasaran memilki peranan penting dalam menetapkan strategi 

pemasaran untuk mempengaruhi konsumen agar dapat membeli suatu produk atau 

jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dalam bauran pemasaran terdapat 

variabel-variabel yang saling mendukung satu dengan yang lainnya dan 

perusahaan dapat menggabungkan variabel tersebut untuk mendapatkan nilai dan 

tanggapan dari pelanggan.  

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:75) 

”Marketing mix is the set of tactical marketing tools that the firm 

blends to produce the response it wants in the target market”. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:18)  

“Bauran Pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan pemasarannya dipasar 

sasaran”. 

Kotler dan Amstrong (2012:52) menjelaskan ada empat komponen yang 

tercakup dalam kegiatan bauran pemasaran yang terkenal dengan sebutan 4P 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Produk 

Produk merupakan kombinasi penawaran barang dan jasa perusahaan 

kepada pasar, yang mencakup antara lain : kualitas, rancangan, bentuk, 

merek dan kemasan produk. 
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2. Harga 

Harga adalah sejumlah harga yang harus dibayar untuk produk atau jasa 

tertentu. 

3. Distribution 

Aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk agar dapat 

diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran. 

4. Promosi 

Aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan 

keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. 

Sedangkan menurut Tjiptono (2008:145) di dalam perusahaan jasa bauran 

pemasaran di tambah menjadi 7P, adapun 3P itu adalah : 

5. Orang 

Perusahaan dapat membedakan dirinya dengan cara merekrut dan melatih 

karyawan yang lebih mampu dan lebih dapat diandalkan dalam 

berhubungan dengan pelanggan, dari pada karyawan pesaingnya. 

6. Lingkungan Fisik 

Perusahaan jasa dapat mengembangkan lingkungan fisik yang lebih 

atraktif. 

7. Proses  

Perusahaan jasa dapat merancang proses penyampaian jasa yang superior, 

misalnya home banking yang di bentuk oleh bank tertentu. 

2.1.3 Pengertian Tempat/ Saluran Pemasaran (Place) 

 Place (tempat) merupakan perantara bagi produsen untuk menyampaikan, 

atau mendisitribusikan produknya kepada konsumen. Dengan tidak adanya place 

(tempat / saluran distribusi), konsumen akan kesulitan untuk mendapatkan produk 

yang dibutuhkannya, ataupun sebaliknya, perusahaan akan sulit untuk 

menyampaikan produknya kepada konsumen. Pengertian  saluran  pemasaran  

menurut  Kotler  dan  Keller   (2009:106) adalah : 
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“Saluran pemasaran (marketing channels) adalah sekelompok organisasi 

yang saling bergantung dan terlihat dalam proses pembuatan produk atau 

jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi.” 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa saluran pemasaran adalah 

suatu organisasi yang saling berkaitan atara satu dengan lainnya dan dapat bekerja 

sama dalam menyalurkan produk atau jasa sehingga dapat dikonsumsi. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:113), tingkat saluran pemasaran terbagi 

atas beberapa macam, yaitu: 

1. Tingkat 0 (Zero Level Channel) 

Yaitu penjualan yang disebut juga saluran pemasaran langsung/direct 

marketing channel terdiri dari produsen yang menjual langsung ke pelanggan 

akhir. 

2. Tingkat 1 (One Level Channel) 

Yaitu penjualan yang mengandung satu perantara penjualan, seperti pengecer. 

3. Tingkat 2 (Two Level Channel) 

Yaitu penjulan yang mengandung dua perantara. Dalam pasar konsumen, 

perantara ini biasanya pedagang grosir dan pengecer. 

4. Tingkat 3 (Three Level Channel) 

Yaitu penjulan yang mempunyai tiga perantara, yaitu perdagangan besar atau 

grosir, pemborong dan pengecer. Dimana perdagangan besar menjual kepada 

pemborong dan pembohong menjual kepada pedangan kecil. 
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Gambar 2.1  

Tingkat Saluran Pemasaran 

Sumber Kotler dan Keller (2009:112) 

2.1.4 Retailing 

Retailing adalah proses akhir dalam aktivitas pemasara dalam memasarkan 

produk kepada konsumen akhir. Penjualan eceran yang dilakukan dengan toko 

disebut store retailing sedangkan yang tanpa toko disebut non-store retailing. 

Menurut Kotler (2012:595) menyatakan bahwa dalam usaha eceran tidak 

mempertimbangkan bagaimana produk-produk itu dijual baik melalui orang,  

surat, telepon atau mesin penjual, juga tidak mempertimbangkan  dimana 

dijualnya, di toko, di pinggir jalan, atau di rumah konsumen. 
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2.1.5 Pengertian Retailing 

Menurut Berman dan Evans yang dikutip oleh Alma (2009:54)  pengertian 

retailing adalah sebagai berikut: 

“Retailing consists of those business activities involved in the sale of 

goods and  services to consumers for their personal, family, or household 

use. It’s the final stage in the distribution process”. 

 

Menurut Berman dan Evans (2010:4) pengertian retail adalah : 

“Retailing encompasses the business activities involved in selling 

goods and services to consumer for their personal, family, or 

household use”. 

Sedangkan pengertian retailing menurut Kotler (2012:535) dalam bukunya 

Manajemen Pemasaran menyatakan bahwa: 

“Retailing includes all the activities involved in selling goods or service 

directly to final consumer for their personal non business use”. 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa retailing 

adalah suatu kegiatan berhubungan dengan  barang atau jasa yang diperjualkan  

secara langsung kepada konsumen akhir baik itu untuk konsumsi pribadi atau 

untuk menjalankan usaha. 

2.1.6  Jenis-Jenis Ritel  

Menurut Levy dan Weitz (2012:35) ritel dibagi menjadi 3 bagian 

utama yakni: food retailer, general merchandise retailer, non store retailer. 

A. Food retailers 

1.  Supermarket 

Supermarket konvensional biasanya mempersilahkan pengunjung untuk 

melayani dirinya sendiri dalam mencari kebutuhan, seperti perlengkapan 

sehari-hari, daging, perlengkapan yang bukan termasuk  makanan  seperti  

perawatan kesehatan,  kecantikan, dan barang-barang lainnya. 

Supermarket di desain untuk memaksimalkan efesiensi dan menghemat 
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biaya. Contohnya : merchandise dalam karton/dus langsung dipajang pada 

rak, sehingga tidak memerlukan adanya pembongkaran terlebih dahulu. 

2. Supercenter 

Supercenter adalah jenis ritel yang cepat berkembang. Supercenter 

biasanya mempunyai luas toko 150.000-220.000 meter persegi, dan 

dikombinasikan dengan toko diskon lini terpenuhi. Tetapi karena 

supercenter sangat besar, kebanyakan pelanggan merasa tidak nyaman 

karena untuk mencari barang yang dibutuhkan diperlukan waktu yang 

relatif lama. 

3. Hypermarket 

Hypermarket mempunyai luas 100.000-300.000 meter persegi. 

Hypermarket juga termasuk jenis ritel yang berkembang. Hypermarket 

mempunyai 40.000 sampai 60.000 jenis barang yang meliputi barang-

barang eceran, perangkat keras, perlengkapan olah raga, furniture, sampai 

perlengkapan seperti komputer dan elektronik. 

4. Warehouse club 

Warehouse club adalah peritel yang menawarkan jenis makanan dan 

general merchandise yang terbatas dengan sedikit pelayanan dengan 

tingkat harga yang relative rendah untuk para konsumen akhir dan bisnis 

kecil. Luas ritel ini berkisar 100.000-150.000 meter persegi. 

5. Convinience store 

Convinience store atau toko kebutuhan sehari-hari menawarkan aneka 

ragam barang kebutuhan yang terbatas dengan lokasi yang terjangkau 

dengan luas antara 2000-3000 meter persegi. Toko kebutuhan sehari-hari 

dengan pelayanan sendiri secara fisik berlokasi  dekat  arena  tempat  

tinggal  penduduk.  Namun, barang yang ditawarkan di toko kebutuhan 

sehari-hari biasanya lebih tinggi dari pada dipasar swalayan. 
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B. General merchandise retailer 

1. Departement store 

Depertement store adalah peritel yang memuat berbagai macam barang 

dan pelengkapan, menyajikan customer services, dan mengatur toko 

menjadi departemen yang terpisah dan tidak sama untuk penataan 

merchandise, manaungi beberapa bagian pejualan 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 barang-barang meubel. Pembelian 

biasanya dilakukan di masing-masing bagian dari pada di satu area pintu 

keluar pusat. Masing-masing bagian diperlukan sebagai pusat pembelian 

terpisah agar ekonomis dalam promosi, pembelian, pelayanan dan 

pengawasan. 

2. Full-line discount store 

Full-line discount store adalah peritel yang menawarkan jenis barang yang 

bervariasi, pelayanan terbatas, dan harga yang rendah. Discount store 

menawarkan merek pribadi/yang jarang ada dan merek nasional, tetapi 

kedua merek tersebut mempunyai ciri khas dan orientasi pakaian yang 

terbatas dari pada merek-merek yang tersedia pada departement store. 

3. Speciality store 

Speciality store berkonsentrasi pada jenis barang tertentu dan memberikan 

pelayanan yang sangat tinggi dalam toko yang relative kecil. Contoh dari 

speciality store adalah toko emas, toko elektronik dan lain-lain. 

4. Drugstore 

Drugstore adalah satu toko khusus yang mengkonsentrasikan usahanya 

pada barang-barang kesehatan dan barang perawatan pribadi. Drugstore 

menawarkan produk-produk dan jasa yang berkaitan dengan farmasi 

sebagai daya tarik utamanya. 

5. Category specialists 

Category specialists adalah toko dikon dengan ukuran yang besar. Ritel 

ini dasarnya adalah discount speciality store. Dengan menawarkan 
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barang-barang yang lengkap dengan harga murah, toko ini dapat 

membunuh barang yang disediakan oleh peritel lainya. Toko ini juga 

dapat disebut sebagai category killers. 

6. Extereme value retailers 

Extereme value retailers adalah sebuah toko kecil dan termasuk toko 

diskon dengan lini penuh yang menawarkan barang dagangan dengan 

terbatas dengan harga yang sangat murah. Extereme value reatilers dapat 

mengurangi biaya sehingga mempunyai harga yang murah dengan 

menawarkan barang- barang yang terbatas dan beroprasi dengan 

lingkungan yang kecil, lingkungan penduduk, dan lokasi yang mudah di 

jangkau. 

7. Off-price retailers 

Off-price retailers menawarkan barang-barang bermerek yang tidak 

menentu dan dengan harga yang murah. Kebanyakan barang-barang off-

pice retailers dibeli dari perusahaan  atau ritel lain yang mempunyai 

kelebihan produk atau barang dagangan di akhir musim. Barang-barang 

tersebut  mungkin saja mempunyai ukuran yang tidak biasa, warna model 

yang tidak populer, atau mempunyai cacat produksi. 

C. Non store retailer 

1.  Electronic retailers 

Electronic retailers adalah format ritel dimana peritel berkomunikasi 

dengan konsumen dan menawarkan barang dan jasa  yang  dijual  melalui  

internet.  Kebanyakan  peritel  yang menawarkan produknya melalui 

internet mempunyai pasar sasaran yang kecil dan tidak ekonomis apabila 

dilayani oleh toko. 

2. Catalog and direct mail retailers 

Catalog and direct mail retailers adalah format ritel bukan toko dimana 

peritel menawarkan produk dan mengkomunikasikannya kepada 

konsumen menggunakan catalog, sedangkan direct mail retailers 
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mengkomunikasikan produk merekadengan menggunakan surat atau 

brosur. 

3. Direct selling 

Direct selling atau penjulan langsung adalah format ritel yang 

menggunakan sales people yang secara langsung mendatangi konsumen, 

mendemonstrasikan keuntunngan dari barang yang dijual atau 

memperagakan penggunanya, menerima pesanan barang, dan mengirim 

barang atau jasa. 

4. Television home shopping 

Television home shopping adalah format ritel dimana konsumen 

menonton suatu program TV yang mendemonstrasikan barang dagangan 

dan menempatkan pesanan dari barang tersebut melalui telepon. 

5. Vending machine retailing 

Vending machine retailing adalah format ritel bukan toko dimana produk 

yang di jual disimpan dalam sebuah mesin dan diberikan kepada 

konsumen apabila mereka menyetorkan uang tunai atau menggunakan 

kartu kredit. Vending machine biasanya ditempatkan pada lokasi yang 

mudah terlihat, banyak orang berlalu lalang, seperti kantor atau kampus, 

dan biasanya barang tersebut berupa makanan atau minuman ringan. 

6. Service retailing 

Service retailing adalah jenis ritel yang lebih banyak menyediakan  

pelayanan  dari  pada  barang  yang  dijual,  atau bahkan hanya menjual 

jasa. Contohnya seperti bank, bandara, hotel, perusahaan asuransi dan 

yang lainnya. 

2.1.7 Bauran retail 

Ritel atau eceran memiliki bauran pemasaran yang krusial untuk 

diperhatikan demi kelangsungan hidup bisnis ritel tersebut. Dengan 

memperhatikan semua bauran tersebut, suatu bisnis ritel dapat menjadi lebih 

unggul dibanding peritel lainnya. Menurut Hendri Ma’ruf (2008:113), retailing 

mix terdiri dari : 
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1. Lokasi 

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

lainnya yang berlokasi kurang strategis, meskipun keduanya menjual produk 

yang sama oleh pramuniaga yang banyak dan terampil, dan sama-sama punya 

setting / ambience yang bagus. 

2. Produk 

Produk-produk yang dijual dalam ritel disebut merchandise. Merchandise 

yang akan dijual penting dipilih dengan benar, karena merchandise adalah 

“mesin sukses” bagi pengecer. 

3. Harga 

Harga adalah salah-satunya unsur dalam berbagai unsur  bauran pemasaran 

ritel itu bakal mendatangkan laba bagi peritel. Penentuan harga yang tepat 

akan sangat mendukung tercapainya tujuan perusahaan. 

4. Periklanan dan promosi 

Citra dibangun dengan program promosi. Program promosi yang lengkap 

disebut bauran promosi yang terdiri atas iklan, sales promotion, public 

relations, dan personal selling. 

5. Suasana dalam gerai 

Gerai kecil yang tertata menarik akan lebih mengundang pembeli apabila 

dibandingkan gerai yang diatur biasa saja. Atmosphere dalam gerai dapat 

mempengaruhi perilaku konsumen, seperti betah berlama-lama didalam toko, 

melakukan pembelian, dan juga berpengaruh terhadap image toko. 

6. Pelayanan 

Pelayanan eceran bertujuan memfasilitasi para pembeli saat mereka 

berbelanja di gerai. Hal-hal yang dapat memfasilitasi para pembeli terdiri atas 

layanan pelanggan, personal selling, layanan transaksi berupa cara 

pembayaran yang mudah, layanan keuangan berupa penjualan kredit, dan 

fasilitas-fasilitas berupa toilet, tempat mengganti pakaian bayi, food court, 

telepon umum dan sarana parkir. 
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2.1.8 Store Atmosphere  

Store Atmosphere merupakan salah satu bagian dari bauran retail yang 

berperan penting menciptakan suasan toko yang nyaman, dengan adanya store 

atmosphere yang diterapkan dengan baik maka perusahaan dapat menarik 

perhatian konsumen untuk berkunjung dan melakukan pembelian. Pengertian 

Store Atmosphere menurut  Berman  dan  Evans  (2010:508) adalah: 

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

image and draw costumer”. 

“Suasana yang menggambarkan karakteristik fisik toko dan konsumen”. 

Pengertian Store Atmosphere menurut, meldarianda (dalam jurnal Ni 

Luh Julianti1 2014) adalah: 

“suasana toko (store atmosphere) merupakan kombinasi dari karateristik 

fisik toko seperti arsitektur, tata letak, pencahayaan, pemajangan, warna, 

temperatur, musik, aroma yang secara menyeluruh akan menciptakan citra 

dalam benak konsumen”. 

Pengertian Store Atmosphere menurut, Berman dan Evan (dalam 

Erlangga dan Achmad, 2012:60)  sebagai berikut: 

“membagi elemen-elemen store atmosphere ke dalam empat elemen, 

yaitu: exterior, general interior, store layout, dan interior display”. 

Dari pengertian tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

store atmosphere merupakan gambaran karakteristik fisik toko dan konsumen 

yang penting bagi setiap bisnis ritel. Hal ini berperan penting dalam membangun 

suasana yang nyaman untuk konsumen ingin berlama-lama berada di dalam toko 

dan dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. 

2.1.9  Elemen-Elemen Store Atmosphere 

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

store atmosphere kedalam empat elemen, yaitu: 

1. Exterior 

Exterior toko memiliki pengaruh yang sangat kuat pada image toko 

tersebut dan harus direncanakan sebaik mungkin. Exterior terdiri dari: 

a. Bagian depan toko 
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Storefront adalah total exterior fisik yang ada di toko tersebut. 

b. Papan nama toko  

Marquee adalah suatu tanda yang digunakan untuk memajang 

nama atau logo suatau toko. Marquee dapat dicat atau lampu 

neon, dicetak atau script, dan dapat terdiri dari nama atau logo 

saja atau dikombinasikan dengan slogan (merek dagang) dan 

informasi lainnya. 

c. Pintu masuk toko  

Ada tiga hal utama yang harus diperhatikan dalam memutuskan 

store entrance, yaitu: 

1) Jumlah orang yang akan masuk harus ditentukan, 

2) Jenis pintu masuk yang akan dipilih, 

3) Walkway yang akan didesain. 

d. Tampilan pajangan  

Display Windows memiliki dua tujuan utama yaitu untuk 

mengidentifikasi suatu toko dan barang-barang yang ditawarkan 

serta untuk mendorong orang untuk masuk. 

e. Tinggi bangunan  

Exterior building height dapat disamarkan atau tidak 

disamarkan. Dengan menyamarkan tinggi bangunan, bagian dari 

toko atau shopping center dapat dibawah ground level. Dengan 

tidak menyamarkan tinggi bangunan, maka seluruh toko atau 

center dapat dilihat oleh pejalan kaki. 

f. Toko dan area sekitar  

Lingkungan sekitar toko dapat mengisyaratkan kisaran harga, 

level of service, dan lainnya. Daerah sekitar toko mencerminkan 

demografi dan gaya hidup orang-orang yang tinggal dekat degan 

toko. 

g. Fasilitas tempat parkir  

Fasilitas parkir yang luas, gratis, dekat dengan toko akan 
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menciptakan citra positif dibandingkan dengan parkir yang 

langka, mahal dan jauh. 

2. General Interior 

General interior terdiri dari : 

a. Jenis lantai  

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

mempengaruhi presepsi konsumen terhadap citra toko. 

b. Warna dan pencahayaan  

Pencahayaan yang terang, warna-warna cerah berkontribusi 

pada suasana yang berbeda daripada cahaya pastel atau dinding 

putih polos. Kadang- kadang ketika warna berubah, pelanggan 

mungkin awalnya tidak nyaman sampai mereka terbiasa dengan 

skema yang baru. 

c. Aroma dan musik  

Aroma dan musik dapat mempengaruhi suasana hati pelanggan. 

d. Perabot toko  

Perabot toko dapat direncanakan berdasarkan kedua utilitas 

mereka dan estetika. 

e. Tekstur dinding  

Tekstur dinding dapat menimbulkan kesan tertentu pada 

konsumen dan dapat membuat dinding terlihat lebih menarik. 

f. Suhu udara  

Pengelola toko harus mengatur suhu udara dalam toko sehingga 

tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. 

g. Lorong ruang  

Jarak antara rak barang harus diatur sedemikian rupa agar 

cukup lebar dan membuat konsumen merasa nyaman dan betah 

berada di dalam toko. 

h. Kamar pas  

Fasilitas kamar ganti dengan warna, desain serta tata cahaya dan 

privasi yang baik perlu diperhatikan dan dibuat sedemikian rupa 
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memberikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen. 

 

i. Teknologi  

Toko yang menggunakan teknologi akan mengesankan orang 

dengan operasi yang efisien dan cepat. 

j. Kebersihan  

Kebersihan dapat menjadi pertimbangan utama bagi konsumen 

untuk berbelanja di toko tersebut. Pengelola toko harus 

mempunyai rencana yang baik dalam pemeliharaan kebersihan 

toko. 

3. Store Layout 

Merupakan rencana untuk menentukan lokasi tertentu dan 

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

serta fasilitas toko. Dalam merancang store layout perlu diperhatikan 

hal-hal berikut: 

a. Alokasi ruang lantai  

1. Selling space 

Digunakan untuk memajang barang, berinteraksi antara 

konsumen dan karyawan toko, demonstrasi, dan lainnya. 

2. Merchandise space 

Digunakan untuk ruang menyimpan barang yang tidak 

dipajang. 

3. Personnel space 

Ruangan yang disediakan untuk karyawan berganti pakaian, 

makan siang dan coffee breaks, dan ruangan untuk 

beristirahat. 

4. Customer space 

Ruangan yang disediakan untuk meningkatkan kenyamanan 

konsumen. 
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b. Klasifikasi penawaran toko (Classification of Store Offerings) 

Mengklasifikasikan produk yang ditawarkan untuk 

menentukan penempatan produk, dilakukan berdasarkan 

karakteristik dari masing- masing produk. Klasifikasi produk 

dilakukan berdasarkan pada pembagian sebagai berikut : 

a. Produk berdasarkan fungsi. 

b. Produk berdasarkan motivasi pembeli. 

c. Produk berdasarkan segmen pasar. 

d. Produk berdasarkan storability. 

Mengatur lalu lintas didalam toko dilakukan dengan menggunakan 

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

traffic flow. Masing-masing pola memiliki kelebihan tersendiri. Pola straight 

(gridiron) traffic flow memiliki kelebihan sebagai berikut : 

a. Dapat menciptakan atmosphere yang efisien. 

b. Menciptakan ruang yang lebih banyak untuk memajang 

produk. 

c. Menghemat waktu belanja. 

d. Mempermudah mengontrol barang dan dapat menerapkan self 

service. 

Pola curving (free-flowing) traffic flow memiliki kelebihan sebagai 

berikut : 

a. Dapat menciptakan atmosphere yang lebih bersahabat. 

b. Mengurangi rasa terburu-buru konsumen. 

c. Konsumen dapat berjalan-jalan keliling toko dengan pola 

yang berbeda-beda. 

d. Merangsang pembelian yang tidak direncanakan. 

Pengaturan luas ruangan yang dibutuhkan diatur berdasarkan antara 

ruang penjualan dan ruang non penjualan. Pemetaan ruang toko 

dimaksudkan untuk mempermudah penempatan produk yang ditawarkan. 

Hasil terakhir yang menyangkut store layout adalah menyusun 

produk- produk yang ditawarkan sesuai dengan karakteristik produk. Produk 



23 
 

 
 

dan merek yang paling menguntungkan harus ditempatkan dilokasi yang 

paling baik. Produk harus disusun berdasarkan ukuran, harga, warna, merek 

dan produk yang paling digemari konsumen. 

4. Interior display 

Poster, papan petunjuk dan ragam interior display lainnya dapat 

mempengaruhi atmosphere toko, karena memberikan petunjuk bagi 

konsumen. Selain memberikan petunjuk bagi konsumen, interior 

display juga dapat merangsang untuk melakukan pembelian. Macam 

interior display antara lain : 

a. Assortment displays 

Merupakan bentuk interior display yang digunakan untuk berbagai 

macam produk yang berbeda dan dapat mempengaruhi konsumen 

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

majalah, buku, dan produk sejenis lainnya merupakan produk-

produk yang menggunakan assortment display. 

b. Theme-setting displays 

Merupakan bentuk interior displays yang menggunakan tema-tema 

tertentu. Theme-setting displays digunakan dengan tujuan untuk 

membangkitkan suasana atau nuansa tertentu. Biasanya, digunakan 

dalam even-even tertentu seperti menyambut hari kemerdekaan 

dan hari besar lainnya. 

c. Ensemble displays 

Merupakan bentuk interior displays yang digunakan untuk satu stel 

produk yang merupakan gabungan dari berbagai macam produk. 

Biasanya digunakan untuk produk satu stel pakaian (sepatu, kaus 

kaki, celana, baju, dan jaket). 

d. Rack displays 

Merupakan bentuk interior displays yang memiliki fungsi utama 

sebagai tempat atau gantungan untuk produk yang ditawarkan. 

Bentuk lain dari rack displays adalah case displays digunakan 

untuk produk-produk seperti catatan, buku, dan sejenisnya. 
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e. Cut case 

Merupakan interior displays yang murah hanya menggunakan 

kertas biasa. Biasanya digunakan di supermarket atau toko yang 

sedang menyelenggarakan diskon. Bentuk dari cut case adalah 

dump bin, merupakan tempat menumpuk pakaian-pakaian atau 

buku-buku yang sedang diskon. 

2.1.10 Perilaku Konsumen 

Prilaku Konsumen menurut Schiffman dan Kanuk dalam buku ”Consumer 

Behaviour”  (2010) adalah: 

“The term consumer behavior refers to the behavior that consumers 

display in searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing of 

product and services that they expect will satisfy their needs” 

Perilaku konsumen menurut Schiffman dan Kanuk dalam buku “Prilaku 

Konsumen”  (2008:6) adalah : 

“Perilaku yang ditunjukan dalam mencari, membeli, menggunakan, 

menilai, dan menentukan produk, jasa, dan gagasan”. 

Sedangkan, perilaku konsumen Solomon, Marshall, dan Stuart (2008:141) 

adalah : 

“Perilaku konsumen diartikan sebagai proses seseorang atau kelompok 

untuk memilih, membeli, menggunakan untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan mereka”. 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen 

merupakan suatu proses dimana seseorang atau kelompok dapat menentukan 

sikapnya terhadap suatu produk, untuk memilih, membeli, dan  menggunakannya 

dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya tersebut.  

2.1.11 Pengambilan Keputusan Pembelian 

 Pengertian keputusan pembelian menurut Dharmmesta dan Handoko, 

(2011:110) adalah : 
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“Bila konsumen memutuskan untuk membeli, konsumen akan menjumpai 

serangkaian keputusan yang harus diambil menyangkut jenis produk, 

merek, penjual, kualitas, waktu pembelian dan cara pembayarannya maka 

setiap perusahaan dapat mengusahakan untuk menyederhanakan 

pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh para konsumen” 

Pengertian keputusan pembelian menurut Kotler dan Armstrong, 

(2012:154) adalah : 

”keputusan pembeli tentang pilihan merek yang akan dibeli, tetapi dua 

faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Faktor 

pertama adalah sikap orang lain. Jika seseorang yang mempunyai arti 

penting bagi anda berpikir bahwa anda seharusnya membeli mobil yang 

paling murah, maka peluang anda untuk membeli mobil yang lebih mahal 

berkurang. Faktor kedua adalah faktor situasional yang tidak diharapkan. 

Konsumen mungkin membentuk minat pembelian berdasarkan faktor-

faktor seperti pendapatan, harga dan manfaat produk yang diharapkan. 

Namun, kejadian tak terduga bisa mengubah niat pembelian. Sebagai 

contoh, ekonomi mungkin memburuk, pesaing dekat mungkin 

menurunkan harganya, atau seorang teman mungkin memberi tahu anda 

bahwa ia pernah kecewa dengan mobil yang anda sukai. Oleh karena itu, 

preferensi dan niat pembelian tidak selalu menghasilkan pilihan pembelian 

yang aktual” 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian 

konsumen adalah membeli suatu merek yang paling disukai berdasarakan 

pengetahuan dan informasi yang didapatkan tentang produk tersebut. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2008:488) dalam buku “Prilaku 

Konsumen” terdapat empat model konsumen yang mempunyai cara pandang 

yang berbeda dalam mengambil keputusan, antara lain : 

1. Pandangan ekonomi 

Dalam bidang ekonomi teoritis, yang menggambarkan dunia 

persaingan sempurna. Konsumen sering diberi ciri sebagai pengambil 
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keputusan yang rasional. Model ini, yang disebut teori manusia ekonomi, 

telah dikeritik oleh para ahli ekonomi, seseorang konsumen harus : (1) 

mengetahui semua alternatif produk yang tersedia, (2) mampu memperingkat 

setiap alternatif secara tepat dari sudut keuntunngan dan kerugiannya, dan (3) 

mampu mengenali satu alternatif yang terbaik. Tetapi, kenyatannya para 

konsumen jarang mempunyai semua informasi atau informasi yang cukup 

akurat ataupun tingkat keterlibatan atau motivasi yang memadai untuk 

membuat apa yang dinamika keputusan yang “sempurna”. 

2. Pandangan Pasif 

Yang sang berlawanan dengan pandangan ekonomi yang rasional 

mengenai konsumen adalah pandangan pasif yang menggambarkan 

konsumen sebagai orang yang pada dasarnya tunduk pada kepentingan 

melayani   diri   dan  usaha  promosi  para   pemasar.  Dalam    pandangan 

pandangan pasif para konsumen dianggap sebagai pembeli yang menrutkan 

kata hati dan irasional, siap menyerah kepada tujuan dan kekuasaan pemasar. 

Setidak-tidaknya sampai tingkat tertentu, model pasif konsumen didukung 

oleh tenaga penjual kawakan yang unggul dan suka bekerja keras, yang 

terlatih memandang konsumen sebagai obyek yang akan dimanipulasi. 

3. Pandangan Kognitif 

Model ketiga menggambarkan konsumen sebagai pemecah masalah 

dengan cara berfikir. Dalam kerangka ini, konsumen sering digambarkan 

sebagai mau menerima maupun dengan aktif mencari produk dan jasa yang 

memenuhi kebutuhan mereka dan memperkaya kehidupan mereka. Model 

kognitif memfokuskan kepada proses konsumen mencari dan menilai 

informasi mengenai merk dan saluran ritel yang dipilih. 

4. Pandangan Emosional 

Walaupun sudah lama menyadari adanya model pengambilan 

keputusan yang emosional atau impulsif (menurutkan desakan hati), para 

pemasar sering lebih suka memikirkan konsumen model ekonomi maupun 

model pasif. Tetapi, kenyataanya setiap kita mungkin menghubungkan 

perasaan yang mendalam atau emosi, seperti kegembiraan, kekhawatiran, 
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rasa sayang, harapan, seksualitas, fantasi, dan dan bahkan sedikit “keajaiban” 

dengan berbagai pembelian atau kepemilikan tertentu. Semua persaan atau 

ekonomi ini mungkin sangat mendalam. 

2.1.12 Peran Pembelian 

Suatu proses keputusan pembelian bukan hanya sekedar mengetahui 

berbagai faktor yang akan mempengaruhi pembeli, tetapi berdasarkan peranan 

dalam pembelian dan keputusan untuk membeli. Menurut Kotler (2009:206-

207) terdapat tujuh peran dalam keputusan membeli, yaitu : 

a. Pencetus (Intiator) : pengguna atau orang lain dalam organisasi yang 

meminta pembelian. 

b. Pengguna (user) : mereka yang akan menggunakan produk atau jasa. 

Dalam banyak kasus, pengguna mencetuskan proposal pembelian dan 

membantu mendefinisikan persyaratan produk. 

c. Pihak yang mempengaruhi (influencer) : orang yang mempengaruhi 

keputusan pembelian, seiring dengan membantu mendefinisikan  

spesifikasi dan menyediakan informasi untuk mengevaluasi alternatif- 

alternatif. Personel teknis adalah influencer yang sangat penting. 

d. Pengambil keputusan (Decider) : orang yang memutuskan 

persyaratan produk atau pemasok. 

e. Pemberi persetujuan (approver) : orang yang mengortorisasikan 

tindakan yang direncanakan oleh pengambil keputusan atau pembeli. 

f. Pembeli (Buyer) : orang yang mempunyai otoritas resmi untuk 

memilih pemasok dan mengatur syarat pembelian. Pembeli dapat 

membantu menyusun spesifikasi produk, tetapi mereka memainkan 

peran utama dalam memilih vendor dan bernegosiasi. Dalam 

pembelian yang rumit,pembeli bisa melibatkan manajer tingkat tinggi. 

g. Penjaga gerbang (gatekeeper) : orang yang mempunyai kekuatan 

untuk mencegah penjual atau informasi agar tidak menjangkau anggota 

pusat pembelian. 
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2.1.13 Tahap-Tahap Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Keller (2009:184) konsumen melewati 5 tahap 

proses keputusan pembelian, yakni : Pengenalan masalah, Pencarian 

informasi, Evaluasi alternatif, Keputusan pembelian, dan Perilaku pasca 

pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Proses Keputusan Pembelian Model Lima Tahap 

Sumber: Kotler & Keller,dalam bukunya “ Manajemen Pemasaran” (2009:184) 

Pada gambar diatas, menjukan bahwa para konsumen harus melalui 

seluruh lima urutan tahap ketika akan membeli produk, namun tidak selalu 

seperti itu. Para konsumen pun dapat melewati atau membalik beberapa 

tahap. Namun, model lima tahap tersebut menampung seluruh cakupan 

pertimbangan yang muncul ketika konsumen menghadapi pembelian baru 

dengan keterlibatan yang tinggi.  

Model lima tahap itu antara lain : 

1. Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah 

atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Dengan 

rangsangan internal, salah satu dari kebutuhan normal seseorang rasa lapar, 

haus, seks, naik ke tingkat maksimum dan menjadi dorongan atau kebutuhan 

Evaluasi Alternatif 

Perilaku Pasca Pembelian  

Keputusan Pembelian 

Pencarian Informasi 

 

Pengenal Masalah 
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bisa timbul akibat rangsangan eksternal. Pemasaran harus mengidentifikasi 

keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi 

dari sejumlah konsumen. Lalu mereka dapat mengembangkan strategi 

pemasaran yang memicu minat konsumen.terutama untuk pembelian 

fleksibel, dan pemasar mungkin harus meningkatkan motivasi konsumen 

sehingga pembelian mendapatkan pertimbangan serius. 

2. Pencarian informasi 

Ternyata, konsumen sering mencari jumlah informasi yang terbatas, 

survei memperlihatkan bahwa untuk barang tahan lama, setengah dari semua 

konsumen hanya melihat satu toko, dan hanya 30% yang melihat lebih dari 

satu merek peralatan. Kita dapat membedakan antara dua tingkat keterlibatan 

dengan pencarian. Keadaan pencarian yang lebih rendah disebut perhatian 

tajam. Pada tingkat berikutnya, seseorang dapat memasuki pencarian 

informasi aktif. Mencari bahan bacaan, menelepon teman, melakukan 

kegiatan online, dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk tersebut. 

Sumber is nformasi utama di mana konsumen dibagi menjadi empat 

kelompok : 

 

a. Pribadi : keluarga, teman, tetanggga, rekan. 

b. Komersial : iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, 

kemasan,tampilan. 

c. Publik : media massa, organisasi pemeringkat konsumen. 

d. Eksperimental : penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk. 

Jumlah dan pengaruh relatif sumber-sumber ini bervariasi dengan 

kategori produk dan karekteristik pembeli. Secara umum, konsumen 

menerima informasi terpenting tentang sebuah produk dari komersial yaitu 

sumber yang didominasi pemasar. Meskipun demikian, informasi yang 

paling efektif sering berasal dari sumber pribadi atau sumber publik yang 

merupakan otoritas independen. Setiap sumber informasi melaksanakan 

fungsi yang berbeda dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Sumber 

komersial biasanya melaksanakan fungsi informasi, sementara sumber 
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pribadi melaksanakan fungsi legitimasi atau evaluasi. 

3. Evaluasi alternatif 

Tidak ada proses evaluasi tunggal sederhana yang digunakan oleh 

semua konsumen dalam situasi pembelian. Terdapat beberapa proses 

evaluasi keputusan, dan model-model yang terbaru memandang proses 

evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif. Yaitu, model 

tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk dengan 

sangat sabar dan rasional. 

Beberapa konsep dasar yang membantu memahami proses evaluasi 

konsumen: Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, 

konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut 

dengan kemampuan berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang 

digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. Atribut yang diminati oleh 

pembeli berbeda-beda bergantung jenis produknya. Konsumen akan 

memberikan perhatian besar pada atribut yang memberikan manfaat yang 

dicarinya. 

4. Keputusan pembelian 

Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk preferensi 

antarmerek dalam kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga dapat 

membentuk maksud untuk membeli merek yang paling disukai. Dalam 

melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat membentuk lima 

subkeputusan: merek (merek A), penyalur (penyalur 2), kuantitas (satu 

komputer), waktu (akhir minggu), dan metode pembayaran (kartu kredit). 

Model nonkompensatoris dari pilihan konsumen yaitu hal-hal yang di 

anggap baik untuk sebuah produk dapat membantu menutup hal-hal yang 

dianggap buruk. Tetapi konsumen sering mengambil jalan pintas mental 

dengan menggunakan aturan (heuristik) pilihan yang sederhana. Heuristik 

adalah aturan sederhana atau jalan pintas mental dalam proses keputusan. 

Dengan model nonkompensatoris pilihan konsumen,pertimbangan atribut 

positif dan negatif tidak selalu sering mengurangi. Mengevaluasi atribut yang 

berada dalam isolasi membuat konsumen lebih mudah mengambil 
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keputusan, tetapi juga meningkatkan kemungkinan bahwa ia akan 

mengambil pilihan berbeda jika ia berpikir lebih rinci. Ada tiga heuristik 

yaitu : 

1. Heuristik konjungtif, konsumen menetapkan tingkat cutoff 

minimum yang dapat diterima untuk setiap atribut dan memilih 

alternatif pertama yang memenuhi standar minimum untuk semua 

atribut. 

2. Heuristik leksikografis, konsumen memilih merek terbaik 

berdasarkan atribut yag dianggap paling penting 

3. Heuristik eleminasi berdasarkan aspek, konsumen 

membandingkan merek berdasarkan atribut yang dipilih secara 

probabilistik dimana probabilitas pemilihan atribut berhubungan 

positif dengan arti pentingnya dan menghilangkan merek yang 

tidak memenuhi batasan minimum yang dapat diterima. 

Faktor pengintervensi, bahkan jika konsumen membentuk evaluasi 

merek, dua faktor umum dapat mengintervensi antara maksud pembelian dan 

keputusan pembelian. Yang pertama adalah sikap orang lain. Batas dimana 

sikap seseorang mengurangi preferensi kita untuk sebuah alternatif 

tergantung pada dua hal : (1) intensitas sikap negatif orang lain terhadap 

alternatif yang kita sukai dan (2) motivasi kita untuk memenuhi kehendak 

orang lain. Semakin intens sikap negatif orang lain dan semakin dekat 

hubungan orang tersebut dengan kita, semakin besar kemungkinan kita 

menyesuaikan niat pembeli kita. Hal sebaliknya juga berlaku. 

Faktor situasional yang tidak diantisipasi yang mungkin muncul untuk 

mengubah niat pembelian keputusan konsumen untuk memodifikasi, 

menunda atau   menghindari   keputusan   pembelian   sangat   dipengaruhi   

oleh resiko anggapan. Jika konsumen memutuskan untuk membeli, maka 

konsumen tersebut akan membuat lima sub-keputusan, yaitu : 

a. Keputusan merek yang dipilih (brand decision) 

b. Keputusan toko yang dipilih (vendor decision) 
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c. Keputusan mengenai jumlah (quantity decision) 

d. Keputusan mengenai waktu pembelian yang dipilih (time decision) 

e. Keputusan mengenai cara pembayaran (payment method decision) 

5. Perilaku pasca pembelian 

Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengalami suatu 

tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Terdapat tiga langkah yang menyangkut 

perilaku pasca pembelian (Kotler, 2009:190), yaitu : 

1. Kepuasan pasca pembelian (post purchase satisfaction) 

Kepuasan pembeli adalah fungsi seberapa dekat harapan pembeli 

atas suatu produk dengan kinerja produk yang dirasakan pembeli. 

2. Tindakan pasca pembelian (post purchase action) 

Kepuasan dan ketidakpuasan pembeli atas suatu produk akan 

mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen merasa puas, 

untuk selanjutnya ia akan memperlihatkan peluang untuk 

melakukan pembelian berikutnya dan juga akan 

mempromosikannya kepada orang lain. Sebaliknya, jika 

konsumen tidak merasa puas terhadap pembeliannya maka ia 

akan beralih ke merek lain. 

3. Pemakaian dan penyingkiran pasca pembelian (post purchase 

use and disposal) 

Tingkat kepuasan konsumen merupakan suatu fungsi dari 

keadaan produk yang diharapkan konsumen. Kepuasan atau 

ketidakpuasan akan mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

pembelian berikutnya, tetapi jika konsumen merasa tidak puas, 

konsumen akan beralih kepada merek lain. 

Dari pembahasan diatas, dapat dipaparkan bahwa konsumen yang 

akan melakukan  pembelian  suatu  produk  atau  jasa,  akan  berusaha  

mencari informasi sebanyak mungkin sebelum melakukan keputusan 

pembelian. Konsumen tersebut biasanya melewati tahapan pengambilan 

keputusan sebelum melakukan proses pembelian. Menurut Kotler dan 

Keller (2009:184) konsumen melewati 5 tahap proses keputusan pembelian: 



33 
 

 
 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Suatu proses keputusan pembelian 

bukan sekedar mengetahui berbagai faktor yang akan mempengaruhi 

pembeli, tetapi berdasarkan peranan dalam pembelian dan keputusan untuk 

membeli. 

2.1.14  Pengaruh Store Atmosphere Terhadap Keputusan Pembelian 

Dalam menghadapi persaingan di bisnis cafe, yang harus dilakukan 

perusahaan menampilkan Store atmosphere yang kuat dan kreatif yang 

merupakan perpadua unsur-unsur tampilan di dalam maupun diluar toko 

dengan segala suasananya diharapkan konsumen akan datang dan tidak akan 

beralih pada pesaing.  

Store atmosphere yang disesuaikan dengan karakteristik pribadi 

konsumen akan menciptakan action yang berbeda-beda. Store atmosphere 

selain dapat mempengaruhi perilaku konsumen juga dapat mempengaruhi 

perilaku dan respon psikologis pekerja toko itu sendiri. 

Seorang konsumen menentukan jenis toko yang akan di kunjunginya 

atau memilih barang yang akan dibelinya berdasarkan teori proses keputusan 

pembelian yang telah dibahas sebelumnya. Konsumen mengevaluasi 

alternatif ritel dan saluran pemasaran lain agar dapat memenuhi 

kebutuhannya. Sedangkan, peritel berusaha untuk mempengaruhi konsumen 

agar melakukan pembelian suatu barang atau jasa yang ditawarkan. 

Penjelasan diatas maka store atmosphere berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen seperti yang dilakukan oleh Gilbert, yang 

dikutip oleh Bob Foster (2008:61) menjelaskan bahwa : 

“Atmosphere toko merupakan kombinasi dari pesan secara fisik yang telah 

direncanakan, atmosphere toko dapat digambarkan sebagai perubahan 

terhadap perancangan lingkungan pembelian yang menghasilkan efek 

emosional khusus yang dapat menyebabkan konsumen melakukan 

tindakan pembelian.” 
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Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa store atmosphere 

memiliki tujuan  untuk   menarik  perhatian  konsumen  untuk   berkunjung,   

memudahkan mereka untuk mencari barang yang dibutuhkan, memotivasi 

mereka untuk membuat perencanaan secara mendadak, mempertahankan 

mereka untuk berlama-lama di didalam toko,  mempengaruhi mereka untuk 

melakukan pembelian, dan memberikan kepuasan dalam berbelanja. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa store atmosphere yang dilaksanakan 

dengan baik akan memberikan pengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen. 

Tabel 2.1  

Hasil Penelitian Terdahulu  

NO NAMA JUDUL 

PENELITIAN 

VARIABEL 

PENELITIAN 

HASIL 

PENELITIAN 

1 Fredy Sugiman, 

Rika Mandasari 

Manajemen 

Perhotelan, 

Universitas Kristen 

Petra, Surabaya, 

Indonesia 

 

Pengaruh Store 

Atmosphere 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Pada 

Sanctuary di 

Surabaya 

 

Store Atmosphere 

(X). 

Indikator: 

General Exterior, 

General Interior, 

Store Layout, 

Interior Display. 

  

Keputusan 

Pembelian (Y) 

 

Hasil  dari penelitian 

membuktikan bahwa 

keempat variabel  

Store Atmosphere 

yang terdiri dari  

General Exterior, 

General Interior, 

Store Layout,  

dan Interior Display 

berpengaruh positif 

dan  

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

di Sanctuary. 

2 Nuraini Azizah, 

Ridwan Baraba 

S.E, M.M, 

Murry Harmawan, 

Saputra S.E, M.Sc. 

Universitas 

Muhammadiyah 

Pengaruh Store 

Atmosphere terhadap 

keputusan pembelian. 

(Studi pada 

Konsumen Restoran 

Pringsewu 

Yogyakarta) 

Store Atmosphere(X) 

Indikator: 

General 

Exterior.General 

Interior,Store 

Layout,Interior  

Display,  

Hasil analisis regresi 

linier berganda dan 

pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa 

variabel exterior, 

general interior, 

store layout dan 
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Purworejo  

Keputusan 

Pembelian(Y) 

interior display 

berpengaruh positif 

dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

konsumen Restoran 

Pringsewu 

Yogyakarta. 

 

 

 

3 

 

 

 

Sofiana Putri 

Utami, Indira 

Rachmawati 

(Universitas 

Telkom) 

Pengaruh Store 

Atmosphere terhadap 

brand image Giggle 

Box Cafe & Resto 

Bandung 2012 (Studi 

Kasus Giggle Box 

Cafe & Resto Pusat 

Jalan Progo) 

Store Atmosphere, 

Brand Image 

Bahwa secara 

simultan Store 

Atmosphere yang 

diwakili oleh empat 

sub variabel 

mempengaruhi 

Brand Image. 

 

 

2.2  Kerangka Pemikiran  

Dalam menghadapi persaingan bisnis, yang harus dilakukan perusahaan 

adalah memberikan suatu yang menarik bagi konsumen agar mau mengunjungi 

toko, melakukan pembelian, merasa puas, dan pada akhirnya melakukan 

pembelian ulang. Salah satunya adalah dengan cara menampilkan store 

atmosphere yang kuat dan kreatif yang merupakan perpaduan unsur-unsur 

tampilan di dalam maupun di luar toko dengan segala suasananya. Diharapkan 

konsumen akan datang dan tidak akan beralih pada pesaing.  

Store Atmosphere memiliki elemen-elemen yang semuanya berpengaruh 

terhadap suasana toko yang ingin diciptakan. elemen-elemen Store Atmosphere 

terdiri dair exterior, general exterior, store layout, dan interior display 
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Gambar 2.3 

 Elemen Store Atmosphere 

1. Exterior  

Exterior sebuah toko mempunyai pengaruh yang kuat terhadap image toko 

dan harus direncanakan secara matang. Konsumen terkadang menilai sebuah toko 

dari tampilan depannya saja. Bagian depan sebuah toko merupakan keseluruhan 

phsycal exterior dari sebuah toko. Yang termasuk exterior toko ialah pintu masuk, 

jendela, teras, papan nama toko, dan konstruksi material lainnya.  

2. General Exterior  

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

yang mempengaruhi persepsi mereka. Lampu yang terang dengan vibrant colors 

dapat memberikan dapat memberikan kontribusi terhadap atmosphere yang 

berbeda dari pada penerangan dengan lampu yang remang. Suara dan aroma dapat 

mempengaruhi perasaan konsumen.  

3. Store layout  

Dalam poin ini, perencanaan store layout meliputi penataan penempatan 

ruang untuk mengisi luas lantai yang tersedia, mengklasifikasikan produk yang 

akan ditawarkan, pengaturan lalulintas didalam toko, pengaturan lebar ruang yang 

dibutuhkan, pemetaan ruang toko dan menyusun produk yang ditawarkan secara 

individu.  

 

Interior 

Display 

Store Atmosphere 

created by 

retailler 

Exterior 

General 

Interior 

Store 

Layote 
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4. Interior (Poin-of-Purchased) Displays  

Poster, papan petunjuk dan ragam interior display lainnya dapat 

mempengaruhi atmosphere toko, karena memberikan petunjuk bagi konsumen. 

interior display juga dapat juga dapat merangsang konsumen untuk melakukan 

pembelian.  

Store Atmosphere dapat berpengaruh dalam penentuan sikap konsumen dan 

pandangan mereka terhadap perusahaan. Seperti pernyataan menurut Levy & 

Weitz (2007;491), bahwa: 

“Specifically, retailers would like the store design to attract customes to 

the store, enable them to easily locate merchandise of interenst, keep them 

in the store for a long time, motivate them to make unplanned, impuls 

purchases, and provide them with a satisfying shopping experience”  

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa store atmosphere (suasana 

toko) bertujuan untuk menarik perhatian konsumen untuk berkunjung, 

memudahkan mereka untuk mencari barang yang dibutuhkan, mempertahankan 

mereka untuk berlama-lama berada di dalam toko, memotivasi mereka untuk 

membuat perencanaan secara mendadak, mempengaruhi mereka untuk melakukan 

pembelian, dan memberikan kepuasan dalam berbelanja.  Untuk pengaruh 

terhadap pandangan konsumen kepada perusahaan Store atmosphere 

mempengaruhi keadaan emosi seorang konsumen yang akan menyebabkan 

meningkatnya atau menurunnya pembelian. Keadaan emosional akan membuat 

dua perasaan yang dominan, yaitu perasaan senang dan membangkitkan 

keinginan, baik yang muncul dari psychological set ataupun keinginan yang 

bersifat mendadak (impulse) (Sutisna, 2003; Cheng, Wu dan Yen, 2009). 

 Menurut Kotler & Keller yang dialih bahasakan Benyamin Molan 

(2007;235) bahwa tahap-tahap proses pembelian suatu produk bila digambaran 

adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.4 

Model Proses Keputsan Pembelian 

1. Pengenalan Masalah  

Tahap dimna pembeli mengenali permasalahan atau kebutuha. 

2. Pencarian Informasi  

Tahap proses pengambilan keputusan pembeli dimna konsumen tergerak untuk 

mencari informasi tambahan. 

3. Evaluasi Alternatif  

Tahap dimana konsumen mengeloah informasi merek yang bersaing dan membuat 

penilaian akhir. 

4. Keputusan Pembelian  

Tahap proses keputusan imana konsumen secara akutual melakukan pembelian 

produk.  

5. Perilaku Pasca Pembelian  

Tahap proses keputusan konsumen dalam melakukan tindakan lebih lanjut setelah 

pembelian berdasarkan kepada kepuasan atau ketidakpuasan mereka.  

Bagan tersebut merupakan suatu tahapan proses pembelian konsumen. 

Para konsumen melewati lima tahap yang sudah djelaskan diatas dimana proses 

pembelian konsumen lima tahap ini menampung cangkupan pertimmbangan yang 

muncul ketika konsumen melakukan sauatu keputusan pembelian. 

 

 

 

 

Pengenalan 

Masalah 

Pencarian 

Informasi 

Evaluasi 

Alternatif 

Keputusan 

Pembelian 

Perilaku Pasca 

Pembelian  
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan hal diatas maka digambarkan Paradigma Penelitian sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 

Paradigma Penelitian Pengaruh Store Atmosphere Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Pada Koffie Lucky Cafe Bandung 

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran dan anggapan diatas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

“Store Atmosphere berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian” 

Store Atmosphere (X): 

 

1. Exterior 

2. General interior 

3. Store Layout 

4. Interior Display 

5. Desain (Design) 

 

Kotler dan Keller (2008:61) 

Keputusan Pembelian (Y): 

1. Tujuan dalam membeli 

sebuah produk 

2. informasi untuk sampai ke 

pemilihan merek 

3. Kemantapan pada sebuah 

produk 

4. Memberikan rekomendasi 

kepada orang lain 

5. Melakukan pembelian ulang 

Kotler dan Keller (2009:240) 

 


