
 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Pemasaran dan Konsep Pemasaran 

 Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok dalam suatu perusahaan untuk 

mempertahankan hidup dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Kegiatan 

pemasaran dalam suatu perusahaan harus memberikan kepuasan kepada 

pelanggan agar perusahaan tetap bisa berkembang atau pelanggan mempunyai 

pandangan baik terhadap perusahaan tersebut. 

Pengertian pemasaran menurut Kotler& Keller (2012:5) adalah sebagai berikut: 

“Sebuah proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan 

produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain.” 

 

 Sedangkan menurut Stanton, William J. dalam Basu Swastha (2012:11), 

memberikan pengertian pemasaran sebagai berikut: 

 “pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan 

bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang 

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun 

pembeli potensial.” 

 

Perusahaan yang sudah mengenal dan memahami bahwa pemasaran 

merupakan faktor penting dalam mencapai kesuksesan perusahaan, konsep 

pemasaran bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap keinginan dan 

kebutuhan konsumen.  

Menurut Kotler& Keller (2012:16),definisi konsep pemasaran sebagai 

berikut: 

“Konsep pemasaran adalah suatu orientasi terhadap kebutuhan dan 

keinginan pelanggan, didukung oleh suatu pemasaran secara terpadu 

yang ditujukan untuk membangkitkan kepuasan pelanggan sebagai 

kunci untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi.” 

 

 



 
 

Menurut Tjiptono (2012:22) definisi konsep pemasaran sebagai berikut: 

“konsep pemasaran berpandangan bahwa kunci untuk mewujudkan 

tujuan organisasi terletak pada kemampuan organisasi dalam 

menciptakan, memberikan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan 

(customer value) kepada pasar sasarannya secara lebih efektif.” 

 

Tujuan akhir pemasaran yaitu membantu organisasi mencapai tujuannya. 

Sedangkan tujuan utama dalam perusahaan adalah mencari laba dan tujuan 

lainnya adalah mendapatkan dana yang memadai untuk melakukan aktivitas-

aktivitas sosial dan pelayanan publik. 

 

2.1.2 Bauran Pemasaran  

Bauran pemasaran adalah kegiatan pemasaran yang terpadu dan saling 

menunjang satu sama lain. Keberhasilan perusahaan di bidang pemasaran 

didukung oleh keberhasilan dan memilih produk yang tepat, harga yang layak, 

saluran distrbusi yang baik dan promosi yang efektif. Definisi bauran pemasaran 

(marketing mix) menurut Alma (2013;205) sebagai berikut : 

“Marketing mix merupakan stratehi mencampur kegiatan-kegiatan 

marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan 

hasil paling memuaskan.” 

 Adapun definisi bauran pemasaran (marketing mix) menurut Kotler dan 

Keller (2012:62) sebagai berikut : 

“Bauran pemasaran (marketing mix) adalah kumpulan alat 

pemasaran taktik terkendali yang dipadukan perusahaan untuk 

menghasilkan respon yang diinginkan doipasar sasaran.” 

 Menurut Kotler dan Keller (2012:25) menyatakan bauran pemasaran 

produk (4P) sebagai berikut : 

1. Produk (Product) 

Produk adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada 

pasar sasaran. 

 

 



 
 

2. Harga (Price) 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk 

membeli produk. 

3. Tempat (Place) 

Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi 

pelanggan sasaran. 

4. Promosi (Promotion) 

Promosi adalah aktifitas yangmenyampaikan manfaat produk dan membujuk 

pelanggan membelinya. 

Untuk perusahaan yang bergerak dibidang barang, marketing mix dikenal 

dengan istilah 4P (product, price, place, promotion) seperti yang telah dijelaskan 

diatas. Sedangkan untuk perusahaan yang bergerak dibidang jasa, marketing mix  

menjadi 7P yaitu dengan tambahan 3P. Menurut Alma (2013:206) sebagai berikut 

: 

1. People 

Adalah unsur orang atau manusia yang melayani terutama dalam perusahaan 

yang menjual jasa. Termasuk unsur pimpinan yang mengambil keputusan, dan 

unsur karyawan yang melayani konsumen. Karyawan perlu diberikan 

pengarahan dan pelatihan agar dapat melayani konsumen sebaik-baiknya. 

2. Physical Evidence 

Artinya bukti fisik yang dimiliki oleh perusahaan jasa. Misalnya untuk 

penjualan jasa transportasi, konsumen akan memperhatikan kondisi mobil 

yang digunakan, untuk jasa hotel konsumen akan melihat tampilan hotel, 

kamar dan berbagai fasilitas yang terdapat didalmnya. 

3. Process  

Adalah bagaimana proses dilakukan sampai jasa yang diminta oleh konsumen 

diterima secara memuaskan. Apakah cukup puas menerima jasa, cepat 

layanannya, bersih, rapi, akurat, tepat waktu dan sebagainya. 

 

 

 



 
 

2.1.3 Saluran Pemasaran 

2.1.3.1 Pengertian Saluran Pemasaran 

Kebijaksanaan saluran distribusi adalah salah satu bentuk dari 

kebijaksanaan penjualan. Memilih saluran pemasaran adalah salah satu keputusan 

penting dalam pemasaran. Kotler dan Keller (2012:416) mendefinisikan saluran 

pemasaran sebagai berikut: 

“A marketing channel system is the particular set of marketing channels 

a firm employs, and decisions about it are among the most critical ones 

management faces.” 

Sedangkan menurut Thamrin (2015:207) mendefinisikan saluran 

pemasaran sebagai berikut :  

“Saluran pemasaran dapat dilihat sebagai sekumpulan organisasi 

yang saling tergantung satu sama lainnya yang terlibat dalam proses 

penyediaan sebuah produk atau pelayanan untuk digunakan atau 

dikonsumsi.”  

 

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa saluran pemasaran 

adalah  keseluruhan bagian dari organisasi yang bekerjasama satu sama lain dalam 

menyalurkan produk atau jasa yang akan dikonsumsi oleh konsumen. 

 

2.1.3.2 Tingkat Saluran Pemasaran 

            Dalam hal kebijakan distribusi, desain saluran perlu ditetapkan. Saluran 

ditribusi membentuk tingkatan saluran untuk menentukan panjangnya saluran 

distribusi. Menurut Kotler dan Keller (2012:420) mengungkapkan bahwa 

tingkatan saluran pemasaran terdiri dari empat tingkatan yakni : 

1. Tingkat 0 (Zero Level Channel) 

Yaitu penjualan yaitu disebut juga saluran pemasaran langsung/direct 

marketing channel terduru dari produsen yang menjual langsung ke pelanggan 

akhir. 

2. Tingkat 1 (One Level Channel) 

Yaitu penjual yang mengundang satu perantara penjual. Seperti pengecer. 

 



 
 

3. Tingkat 2 (Two Level Channel) 

Yaitu penjual yang mengundang 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 pedagang kecil. 

 

2.1.4 Retailing 

2.1.4.1 Pengertian Retailing 

 Bisnis ritel berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh retailer untuk 

menambah nilai barang dan jasa yang dijual secara langsung kepada konsumen. 

Dalam kegiatan bisnis ritel, tidak hanya menjual produk saja, tetapi juga 

melibatkan pelayanan. Utami (2012:4)  mendefinisikan retailing sebagai berikut: 

“Retailing dapat diidentifikasikan sebagai salah satu perangkat dari 

aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai terhadap produk-

produk dan layanan penjualan kepada konsumen dalam penggunaan 

atau konsumsi perseorangan maupun keluarga.” 

 

             Sedangkan menurut Sunyoto (2015:1) mendefinisikan retailing sebagai 

berikut :  

“Retailing adalah semua aktivitas yang mengikutsertakan pemasaran 

barang dan jasa secara langsung kepada pelanggan. Ritel secara 

langsung mengarahkan kemampuan pemasarannya untuk 

memuaskan konsumen akhir.”  

 

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa retailing adalah 

aktivitas bisnis dengan cara melakukan penambahan nilai terhadap produk atau 

jasa secara langsung dengan tujuan untuk memuaskan konsumen akhir. 

 

2.1.4.2 Karakteristik Dasar Bisnis Ritel 

Pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan ritel untuk 

memuaskan kebutuhan konsumen menurut Levy (2012:35) sebagai berikut : 

 



 
 

a. Discount Stores 

Adalah jenis ritel atau ritel yang menjual banyak variasi produk dengan 

menggunakan layanan yang terbatas, dan harga murah. 

b. Speciality Stores 

Berkonsentrasi pada sejumlah terbatas kategori produk-produk komplementer 

dan memiliki level layanan yang tinggi dengan luas lantai toko sekitar 

8000meter persegi. 

c. Category Specialist 

Adalah took diskon yang memiliki variasi produk yang dijual lebih sempit 

atau khusus tetapi memiliki macam produk yang lebih banyak. 

d. Departement Store 

Adalah jenis ritel yang menjual variasi produk yang luas dan berbagai macam 

produk dengan menggunakan beberapa staf seperti customer service dan 

tenaga sales counter. 

e. Off- Price retailing 

Ritel jenis ini menyediakan berbagai macam produk dengan merek berganti-

ganti dan lebih kearah fashion oriented dengan tingkat harga produk yang 

murah. 

f. Value Retailing 

Adalah toko yang menjual sejumlah besar jenis produk dengan tingkat harga 

rendah. 

 

2.1.5 Retailing Mix 

2.1.5.1 Pengertian Retailing Mix 

            Untuk menjaga kelangsungan hidup serta kemajuan dan keunggulan dalam 

bisnis ritel yang semakin kompetitif, maka pengelola bisnis tersebut harus 

berupaya menerapkan strategi berupa program bauran penjualan ritel yang 

diharapkan. Utami (2012:86) mendefinisikan bauran ritel (retail mix) sebagai 

berikut : 

 



 
 

“Bauran ritel (retail mix) adalah strategi pemasaran yang mengacu 

pada beberapa variabel di mana peritel dapat mengkombinasikan 

variabel-variabel tersebut menjadi jalan alternatif dalam upaya 

menarik konsumen.”  

 

Sedangkan menurut Levy (2012:20) mendefinisikan bauran ritel sebagai 

berikut :  

“Retail mix adalah alat yang digunakan untuk mengimplementasikan, 

menangani perkembangan strategi  retail yang dapat digunakan 

untuk memuaskan kebutuhan dari  target market lebih baik dari 

pada kompetitor.”  

 

            Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa bauran ritel adalah 

strategi pemasran yang digunakan untuk menarik konsumen agar tercapainya 

kepuasan konsumen sehingga dapat memenangkan persaingan. 

 

2.1.5.2 Unsur-unsur Bauran Ritel 

Unsur-unsur bauran ritel menurut Utami (2012:86) sebagai berikut : 

1. Produk  

Produk adalah keseluruhan dari penawaran yang dilakukan secara normal oleh 

perusahaan pada konsumen dalam memberikan pelayanan, letak toko dan 

nama barang dagangannya. Konsumen akan memberikan kesan yang baik 

terhadap suatu toko apabika toko tersebut dapat menyediakan barabg yang 

dibutuhkan oleh konsumen. 

2. Harga 

Harga sangat berhubungan dengan nilai dasar persepsi konsumen berdasarkan 

keseluruhan unsur bauran ritel dalam menciiptakan suatu gambaran dan 

pengalaman berinteraksi. Tingkat harga pada suatu toko dapat memengaruhi 

cara berpikir konsumen terhadap unsur-unsur lain dari bauran ritel 

3. Promosi  

Promosi merupakan kegiatan yang memengaruhipersepsi, sikap dan perilaku 

konsumen terhadap suatu toko ritel dengan penawarannya. 

 

 



 
 

4. Pelayanan 

Pelayanan merupakan suatu keinginan konsumen untuk dilayani, dan 

pelayanan tersebut tentunya berhubungan dengan penjualan produk yang akan 

dibeli konsumen. 

5. Fasilitas Fisik 

Fasilitas disik merupakan faktor penentu dalam mendominasi pangsa pasar 

yang diinginkan oleh perusahaan, karena penguasaan pasar dapat dicapai 

apabila perusahaan ingin mendapatkan kedudukan yang baik. 

 

2.1.6 Suasana Toko (Store Atmosphere) 

2.1.6.1 Pengertian Suasana Toko (Store Atmosphere) 

 Salah satu faktor yang dimiliki oleh toko untuk menarik perhatian setiap 

konsumen adalah suasana toko (store atmosphere). Suasana toko mempengaruhi 

keadaan emosi pembeli yang menyebabkan atau mempengaruhi pembelian. 

Keadaan emosional akan membuat dua perasaan yang dominan yaitu perasaan 

senang dan membangkitkan keinginan. 

Menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran 

(2013:69), mendefinisikan sebagai berikut : 

“Suasana toko adalah suasana terencana yang sesuai dengan pasar 

sasarannya dan yang dapat menarik pelanggan untuk membeli” 

Sedangkan menurut Berman dan Evan (2012:36), mendefinisikan sebagai 

berikut : 

“Store Atmosphere merupakan karakteristik fisik toko yang dapat 

menunjukkan image (kesan) toko dan menarik konsumen” 

Definisi lain mengenai suasana toko menurut Levy dan Weitz 

menyatakan bahwa: 

“Store Atmosphere adalah desain lingkungan melalui komunikasi 

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

menstimulasi persepsi dan respon emosional pelanggan dan akhirnya 

mempengaruhi perilaku pelanggan dalam membeli barang”. 

 



 
 

 Sedangkan pengertian Store Atmosphere menurut Gilbert (2013:129) 

menjelaskan bahwa : 

“Store Atmosphere merupakan kombinasi dari pesan secara fisik 

yang telah direncanakan. Suasana toko dapat digambarkan sebagai 

perubahan terhadap perencanaan lingkungan pembelian yang 

menghasilkan efek emosional khusus yang dapat menyebabkan 

konsumen melakukan tindakan pembelian”. 

 

Berdasarkan definisi-definisi menurut para ahli dapat disimpulan 

pengertian dari Store Atmosphere adalah legiatan mendesain lingkungan toko 

yang menarik dan memberikan kesan bagi konsumen. Cara mendesain lingkungan 

yang menarik dan memberikan kesan bagi konsumen adalah dengan cara 

melakukan komunikasi visual, pencahayaan, warna, music, dan aroma (bau-

bauan). 

Berbagai keputusan dalam penentuan desain suatu toko akan menciptakan 

suatu lingkungan toko yang menyenangkan untuk toko dengan dasar retailer atau 

eceran. Banyak konsumen menilai suatu toko hanya berdasarkan penampilan 

luarnya untuk kemudian memutuskan apakah calon pembeli akan masuk ke toko 

atau tidak berdasarkan persepsi yang dibentuk olehnya. Berbagai ciri di dalam 

desain toko seperti store, layout, dan fasilitas fisik lainnya bertujuan untuk 

mempengaruhi perilaku belanja, perasaan emosi pelanggan terhadap toko dan juga 

pada perilaku pembelian. 

 

2.1.6.2 Faktor-faktor dalam menciptakan Suasana Toko (Store Atmosphere) 

 Beberapa faktor yang berpengaruh dalam menciptakan suasana toko 

menurut Lamb, Hair, dan McDaniel (2012:108), yaitu: 

1. Jenis karyawan, karakteristik umum karyawan, sebagai contoh : rapih, ramah, 

berwawasan luas, atau berorientasi pada pelayanan. 

2. Jenis barang dagangan dan kepadatan, jenis barang dagangan yang dijual 

begaimana barang tersebut dipajang menentukan suasana yang ingin 

diciptakan oleh pengecer. 

3. Jenis perlengkapan tetap (fixute) dan kepadatan, Perlengkapan tetap bisa 

elegan (terbuat dari kayu jati), trendi (dari logam dan kaca tidak tembus 



 
 

pandang). Perlengkapan tetap harus konsisten dengan suasana umum yang 

ingin diciptakan. Contoh: menciptakan suasana santai dan teratur dengan meja 

dan rak, memungkinkan pelanggan lebih mudah melihat, dan menyentuh 

barang dagangan dengan mudah. 

4. Bunyi suara, Bunyi suara bisa menyenangkan atau menjengkelkan bagi 

seorang pelanggan. Musik juga bisa membuat konsumen tinggal lebih lama di 

toko. Musik dapat mengontrol lalu lintas di toko, menciptakan suasana citra, 

dan menarik atau mengarahkan perhatian pembelinya. 

5. Aroma, Bau bisa merangsang maupun mengganggu penjualan. Penelitian 

menyatakan bahwa orang-orang menilai barang dagangan secara lebih positif, 

menghabiskan waktu yang lebih untuk berbelanja. dan umumnya bersuasana 

hati lebih baik bila ada aroma yang dapat disetujui. Para pengecer 

menggunakan pewangi antara lain sebagai perluasan dan strategi eceran. 

6. Faktor visual, Warna dapat menciptakan suasana hati atau memfokuskan 

perhatian, warna merah, kuning atau orange dianggap sebagai warna yang 

hangat dan kedekatan yang diinginkan. Warna-warna yang menyejukkan 

seperti bins hijau dan violet digunakan untuk membuka tempat yang tertutup, 

dan menciptakan suasana yang elegan dan bersih. Pencahayaan juga dapat 

mempunyai pengaruh penting pada suasana toko. Tampak luar suatu toko juga 

mempunyai pengaruh pada suasana yang diinginkan dan hendaknya tidak 

menerbitkan kesan pertama yang mengkhawatirkan bagi pembelanja. 

 

2.1.6.3 Elemen-elemen Suasana Toko (Store Atmosphere) 

         Suasana toko memiliki elemen-elemen yang semuanya berpengaruh 

terhadap suasana toko yang ingin diciptakan. Elemen suasana toko terdiri dari 

interior, exterior, store layout, dan interior displays. Menurut Berman dan Evan 

(2012:604), membagi elemen-elemen suasana toko ke dalam 4 elemen yaitu: 

1. Interior (bagian dalam toko) 

Berbagai motif konsumen memasuki toko, hendaknya memperoleh kesan 

yang menyenangkan. Kesan ini dapoat diciptakan, misalnya dengan warna 



 
 

dinding toko yang menarik, musik yang diperdengarkan, serta aroma atau bau 

dan udara di dalam toko. 

2. Eksterior (bagian luar toko) 

Bagian depan toko adalah bagian yang termuka. Maka hendaknya 

memberikan kesan yang menarik, dengan mencerminkan kemantapan dan 

ketokohan, maka bagian depan dan bagian luar ini dapat menciptakan 

kepercayaan dan goodwill. Di samping itu hendaklah menunjukan spirit 

perusahaan dan sifat kegiatan yang ada di dalamnya. Karena bagian depan dan 

eksterior berfungsi sebagai identifikasi atau tanda pengenalan maka sebaiknya 

dipasang lambang-lambang. 

3. Store Layout (tata letak) 

Merupakan rencana untuk menentukan lokasi tertentu dan pengaturan dari 

jalan atau gang di dalam toko yang cukup lebar dan memudahkan orang untuk 

berlalu-lalang, serta fasilitas toko seperti kelengkapan ruang ganti yang baik 

dan nyaman. 

4. Interior Display 

Sangat menentukan bagi suasana toko karena memberikan informasi kepada 

konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan dan laba 

bagi toko. Yang termasuk interior display yaitu : poster, tanda petunjuk lokasi, 

rack, case, display barang-barang pada hari-hari khusus seperti lebaran dan 

tahun baru. 

 

2.1.6.4 Indikator Store Atmosphere 

Menurut Levy dan Weitz (dalam Wibowo 2012:37), Store Atmosphere 

adalah desain lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, music, 

dan wangi-wangian untuk menstimulasi persepsi dan respon emosional pelanggan 

dan akhirnya mempengaruhi perilaku pelanggan dalam memmbeli barang, 

indikator Store Atmosphere yaitu : 

1. Pencahayaan 

2. Tata letak barang-barang 

3. Suhu di dalam ruangan 



 
 

4. Fasilitas kamar ganti 

5. Desain dan warna toko 

 

2.1.7 Lokasi 

2.1.7.1 Pengertian Lokasi 

 Dalam bisnis ritel, lokasi termasuk faktor penting yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan. Penentuan lokasi yang tepat akan menjadi kunci kesuksesan 

suatu bisnis, karena lokasi akan menjadi daya tarik bagi konsumen untuk 

berkunjung atau bahkan berbelanja. Menurut Lupiyoadi (2012:61-62) 

mendefinisikan sebagai berikut : 

“Lokasi merupakan keputusan yang dibuat perusahaan dimana 

perusahaan harus bertempat dan beroperasi” 

Adapun menurut Kasmir (2012:129): 

“Tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat 

untuk memajangkan barang-barang dagangannya” 

Sedangkan menurut Tjiptono lokasi akan sangat menentukankesuksesan 

suatu jasa karena memiliki hubungan yang erat dengan pasarpotensial yang akan 

dituju. Salah memilih lokasi perusahaan akan berakibat fatal bagi perusahaan. 

Menurut Heizer (2012:112) tujuan strategi lokasi adalah untuk 

memaksimalkan keuntungan lokasi bagi perusahaan. Keputusan lokasi 

seringbergantung kepada tipe bisnis. Pada analisis lokasi di sektor industri 

strategiyang dilakukan terfokus pada minimisasi biaya, sementara pada sektor jasa 

fokus ditujukan untuk memaksimalkan pendapatan. Hal ini disebabkan karena 

perusahaan manufaktur mendapatkan bahwa biaya cenderung sangat berbeda di 

antara lokasi yang berbeda, sementara perusahaan jasa mendapati bahwa lokasi 

sering memiliki dampak pendapatan dari pada biaya. Oleh karena itu bagi 

perusahaan jasa lokasi yang spesifik sering kali lebih mempengaruhi pendapatan 

dari pada mempengaruhi biaya. Hal ini berarti bahwa fokus lokasi bagi 

perusahaan jasa seharusnya pada penetapan volume bisnis dan pendapatan. Engel 

dkk (2013:243) mengemukakan beberapa komponen yang menjadi pertimbangan 

pemilihan lokasi, adalah: 



 
 

1. Penggambaran tempat (ukuran, bentuk) 

2. Persyaratan sewa/harga tanah 

3. Rasio parkir 

4. Arus pejalan kaki 

5. Arus lalu lintas (jumlah dan rata-rata kecepatan) 

6. Jalan keluar/jalan masuk 

7. Akses transportasi umum 

8. Visibilitas, penadaan, keadaan sekitar 

9. Daya gabung dan afisitas 

10. Akses kearah pandangan 

           Suatu lokasi disebut strategis bila berada dipusat kota, kepadatan populasi, 

kemudahan mencapainya menyangkut kemudahan transportasi umum, kelancaran 

lalu lintas dan arahnya tidak membingungkan konsumen.Sejalan dengan semakin 

menjamurnya bisnis atau usaha yang menawarkan produk atau jasa yang sejenis, 

perbedaan yang sangat tipis sekalipun pada lokasi dapat berdampak kuat pada 

pangsa pasar dan kemampulabaan sebuah usaha. Disamping itu, keputusan 

pemilihan suatu lokasi juga mencerminkan komitmen jangka panjang perusahaan 

dalam hal keuangan, karena merubah lokasi yang buruk kadangkala sulit 

dilakukan dan sangat mahal (Nugroho dan Paramita, 2012:119). 

 

2.1.7.2 Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Dalam Memilih Lokasi 

Menurut Syahrizal (2013:83), secara umum faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi perusahaan adalah sebagai berikut: 

a. lingkungan Masyarakat 

kesediaan masyarakat suatu daerah menerima segala konsekuensinya, baik 

konsekuensi poditif maupun negatif didirikannya lokasi di daerah tersebut 

merupakan suatu syarat penting. Perusahaan memperhatikan nilai-nilai 

lingkungan dan ekologi dimana perusahaan akan berlokasi. Dilain pihak 

masyarakat membutuhkan perusahaan karena menyediakan berbagai lapangan 

pekerjaan yang dibawa industry ke masyarakat. 

 



 
 

b. Kedekatan dengan pasar 

Dekat dengan pasarakan membuat perusahaan dapat memberikan pelayanan 

yang lebih baik pada para pelanggan dan sering mengulangi biaya distribusi. 

Dalam sektor jasa, daerah pasar biasanya ditentukan oleh waktu perjalanan 

para pembeli pelayanan jasa ke para pelanggan. 

c. Penyedia Tenaga Kerja 

Dimanapun lokasi perusahaan, harus mempunyai tenaga kerja. Karena itu, 

cukup tersedianya tenaga kerja merupakan hal yang mendasar. 

d. Kedekatan dengan bahan mentah dan supplier 

Apabila bahan mentah berat dan susut cukup besar dalam proses produksi 

maka perusahaan lebih baik beralokasi dekat dengan bahan mentah. Dengan 

lebih dekatnya bahan mentahdan para penyedia (supplier) memungkinkan 

suatu perusahaan mendapatkan pelayanan supplier yang lebih baik dan 

menghemat biaya pengadaan bahan. 

e. Fasilitas dan Biaya Transportasi 

Tersedianya fasilitas transportasi akan melancarkan pengadaan factor-faktor 

produksi dan penyaluran produk perusahaan. Lokasi dekat dengan pasar akan 

menghemat biaya pengangkutan produk jadi. 

 

2.1.7.3 Karakteristik Lokasi 

         Dalam memilih suatu lokasi harus dipertimbangkan banyak hal. Ada 

beberapa karakteristik dari lokasi yang bias mempengaruhi penjualan dari suatu 

toko atau retail, menurut Levy & Weits (2012:213), yaitu : 

1. Alur lalu lintas yang melewati lokasi tersebut dan aksesibilitas menuju lokasi 

tersebut. 

2. Karakteristik dari lokasi. 

3. Larangan / peraturan. 

Ketiga karakteristik tersebut mempuhnyai indikator-indikator tertentu 

yang bias menggambarkan kondisi-kondisi yang bias mempengaruhi penjualan 

dari suatu toko retail. 

 



 
 

Menurut Basu Swasta dan Irawan (dalam Hurriyati 2012:67) lokasi 

adalah letak atau toko pengecer pada daerah strategis sehingga dapat 

memaksimumkan ada beberapa indikator yang dipakai dalam penelitian lokasi 

yaitu : 

1. Kedekatan lokasi 

2. Kemudahan mencapai lokasi 

3. Keamanan lokasi 

4. Keramaian lokasi 

5. Luasnya tempat parker 

 

2.1.8 Loyalitas Konsumen 

2.1.8.1 Pengertian Loyalitas Konsumen 

Definisi loyalitas menurut Kotler & Keller (2012:18), mendefinisikan 

sebagai berikut : 

“Loyalitas konsumen adalah suatu pembelian ulang yang dilakukan 

oleh seorang konsumen karena komitmen pada suatu merek atau 

perusahaan” 

 Loyalitas menurut Griffin dalam Hurriyati (2012:129) lebih mengacu 

pada wujud perilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk melakukan 

pembelian secara terus-menerus terhadap barang atau jasa suatu perusahaan yang 

dipilih. Sedangkan menurut Oliver (dalam Hurriyati, 2012:129), loyalitas 

konsumen adalah: 

“Komitmen konsumen bertahun-tahun secara mendalam untuk 

berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau 

jasa terpilih secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun 

pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi 

untuk menyebabkan perubahan perilaku” 

 

Sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi suatu konsumen untuk 

loyal, antara lain faktor harga, seseorang tentu akan memilih perusahaan atau 

merek yang menurutnya menyediakan alternatif harga paling murah diantara 

pilihan-pilihan yang ada. Selain itu ada juga faktor kebiasaan, seseorang yang 

telah terbiasa menggunakan suatu merek atau perusahaan tertentu maka 



 
 

kemungkinan untuk berpindah ke pilihan yang lain akan semakin kecil. Faktor 

kualitas produk, apabila produk tersebut memiliki fungsi dan fitur yang 

dibutuhkan oleh pelanggan, maka pelanggan akan loyal terhadap produk yang 

diberikan oleh perusahaan itu terhadap produk yang dibuat. Kemudian juga ada 

faktor merek, dimana merek tersebut merupakan merek yang terkenal dan sudah 

melekat dibenak konsumen, maka konsumen juga akan loyal terhadap merek 

tersebut. 

 

2.1.8.2 Keuntungan-keuntungan Memiliki Konsumen Loyal 

Griffin dalam Ariana (2013:27) mengemukakan keuntungan-keuntungan 

yang akan diperoleh perusahaan apabila memiliki konsumen yang loyal: 

1. Mengurangi biaya pemasaran (karena biaya untuk menarik konsumen baru 

lebih mahal) 

2. Mengurangi biaya transaksi (seperti biaya negosiasi kontrak, pemrosesan 

pesanan, dan lain-lain) 

3. Mengurangi biaya turn-over konsumen (karena pergantian konsumen lebih 

sedikit) 

4. Meningkatkan penjualan silang yang akan memperbesar pangsa pasar 

perusahaan 

5. Word Of Mouth yang lebih positif, dengan asumsi biaya konsumen yang loyal 

juga berarti mereka yang merasa puas 

6. Mengurangi biaya kegagalan (seperti biaya pengganti dan lain-lain. 

 

2.1.8.3 Prinsip-prinsip Loyalitas Konsumen 

Loyalitas pelanggan merupakan terjalinnya hubungan antara perusahaan 

dan pelanggan. Hubungan tersebut bisa langgeng apabila dilandasi dengan 10 

prinsip pokok loyalitas konsumen (Tjiptono, 2012) yaitu: 

1. Kemitraan yang didasarkan pada etika dan integritas yang utuh. 

2. Nilai tambah (kualitas biaya, waktu siklus, teknologi, profitabilitas, dan 

seterusnya) dalam kemitraan antara pelanggan dan pemasok. 



 
 

3. Saling percaya antara manajer dan karyawan, serta antara perusahaan dan 

pelanggan 

4. Keterbukaan (saling berbagi data, teknologi, strategi, dan biaya) antara 

pelanggan dan pemasok. 

5. Saling membantu secara aktif dan konkrit. 

6. Bertindak berdasarkan semua unsur Customer Enthusiasm. Dalam bidang jasa 

unsur-unsur tersebut terdiri dari kualitas, ketepatan waktu, dependability, 

cooperativeness, dan komunikasi 

7. Berfokus pada faktor-faktor tidak terduga (unexpected) yang dapat 

menghasilkan Customer Delight. 

8. Kedekatan dengan Pelanggan. 

9. Tetap menjalin relasi dengan pembeli pada tahap purna beli. 

10. Antisipasi kebutuhan dan harapan pelanggan di masa yang akan datang. 

 

2.1.8.4 Indikator Loyalitas Konsumen 

Menurut Griffin (2012:5-35), loyalitas konsumen lebih banyak dikaitkan 

dengan perilaku (behavior) daripada dengan sikap. Loyalitas adalah perilaku 

membeli. Bila seseoramg merupakan pelanggan loyal, ia menunjukkan perilaku 

pembelian yang didefinisikan sebagai pembelian nonrandom yang diungkapkan 

dari waktu ke waktu oleh beberapa unit pengambilan keputusan. Istilalah 

nonrandom merupakan kuncinya, seorang pelanggan yang loyal memiliki 

prasangka spesifik mengenai apa yang akan dia beli dan dari siapa. Pembeliannya 

bukan merupakan peristiwa acak. Selain itu, loyalitas menunjukkan kondisi dari 

durasi waktu tertentu dan mensyaratkan bahwa tindakan pembelian terjadi tidak 

kurang dari dua kali. Indikator loyalitas konsumen yaitu : 

1. Melakukan pembelian berulang secara teratur. 

2. Membeli antar lini produk dan jasa. 

3. Mereferensikan kepada orang lain. 

4. Tidak memiliki keinginan untuk berpindah ke produk lain yang sejenis. 

 

 



 
 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Seiring berjalannya waktu, persaingan perusahaan di bidangfashion 

semakin ketat, oleh sebab itu setiap perusahaan harus biasa menentukan langkah-

langkah pemasaran dan strategi strategi yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

Pemasaran memegang peran penting atas kesuksesan yang diraih oleh usaha yang 

dilakukan, terlebih lagi dalam siuasi persaingan yang semakin ketat seperti 

sekarang ini. 

Dalam mengembangkan bisnis di toko, pemasar harus menciptakan Store 

Atmosphere yang dapat menarik konsumen untuk mengunjungi dan membeli 

produk toko. Serta pemilihan lokasi untuk mempermudah konsumen. Adapum 

pengertian Store Atmosphere menurut Kotler dan Keller (2013;69) adalah : 

“Suasana toko adalah suasana terencana yang sesuai dengan pasar 

sasarannya dan yang dapat menarik pelanggan untuk membeli” 

Sedangkan menurut Berman dan Evan (2012:36) mengatakan bahwa : 

“Store Atmosphere merupakan karakteristik fisiktoko yang dapat 

menunjukkan image (kesan) toko dan menarik konsumen” 

Menurut Levy dan Weitz (dalam Wibowo 2012:37), Store Atmosphere 

adalah desain lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, music, 

dan wangi-wangian untuk menstimulasi persepsi dan respon emosional pelanggan 

dan akhirnya mempengaruhi perilaku pelanggan dalam memmbeli barang, 

indikator Store Atmosphere yaitu : 

1. Pencahayaan 

2. Tata letak barang-barang 

3. Suhu di dalam ruangan 

4. Fasilitas kamar ganti 

5. Desain dan warna toko 

 Dengan Store Atmosphere yang baik dan menarik diharapkan akan 

menciptakan konsumen yang loyal. Salah satu cara yang diambil perusahaan agar 

terciptanya loyalitas konsumen terhadap produknya adalah dengan menciptakan 

Store Atmosphere yang baik dan menarik sehingga akan lebih memudahkan 

perusahaan untuk mendapatkan perhatian dari konsumennya. 



 
 

Penelitian yang dilakukan Gutieerez (2012:201) suasana toko (store 

atmosphere) mempengaruhi loyalitas konsumen. Hal ini terjadi apabila adanya 

penataan barang dan kelengkapan barang yang disajikan. Kelengkapan ini 

biasanya disertai katalog yang berguna bagi konsumen yang akan membeli 

produk. Selain itu adanya kejelasan penempatan barang dalam melakukan 

kegiatan pembelian, kelengkapan atau hal-hal yang berkaitan dengan toko 

berdampak pada citra yang dibangun oleh toko yang bersangkutan. Apabila citra 

toko yang dibangun bagus, keuntungan bagi perusahaan akan lebih mudah 

didapatkan. Sebaliknya, apabila citra yang dibangun memiliki kesan yang buruk 

bagi konsumen, maka akan mendapatkan kerugian bagi perusahaan yang 

bersangkutan. 

Adapun pengertian Lokasi menurut Menurut Lupiyoadi (2012:61-62)  : 

“Lokasi merupakan keputusan yang dibuat perusahaan dimana 

perusahaan harus bertempat dan beroperasi.” 

Sedangkan menurut Levy (2012:190) mendefinisikan loAkasi sebagai 

berikut :  

“Lokasi merupakan perencanaan dan pelaksanaan program 

penyaluran produk atau jasa melalui tempat yang tepat.” 

Menurut Basu Swasta dan Irawan (dalam Hurriyati 2012:67)  lokasi 

adalah letak atau toko pengecer pada daerah strategis sehingga dapat 

memaksimumkan ada beberapa indikator yang dipakai dalam penelitian lokasi 

yaitu : 

1. Kedekatan lokasi 

2. Kemudahan dicapai 

3. Keamanan lokasi 

4. Keramaian lokasi 

5. Luasnya tempat parkir 

Dengan pemilihan lokasi yang baik dan tepat diharapkan dapat 

mempermudah perusahaan untuk mendapatkan konsumen dan mempengaruhi 

konsumen untuk datang dan membeli produk perusahaan. Lokasi yang baik juga 

lebih mempermudah perusahaan untuk memenangkan pasar dengan pemilihan 



 
 

lokasi yang strategis. Perusahaan harus memilih lokasi yang strategis dalam 

menempatkan gerainya. Faktor lokasi pun berprngaruh terhadap loyalitas 

konsumen. 

Lokasi adalah keputusan yang dibuat perusahaan berkaitan dengan dimana 

operasi dan staffnya ditempatkan (Rambat Lupiyoadi, 2012). Sedangkan Basu 

Swastha (2013:187) mengemukakan bahwa lokasi menunjukkan berbagai 

kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjadikan produknya dapat diperoleh 

dan tersedia bagi konsumen. Peter, J.Paul (dalam Nugroho dan Paramitha, 2012) 

berpendapat bahwa lokasi yang baik menjamin tersedianya akses cepat, dapat 

menarik sejumlah besar konsumen dan cukup kuat untuk mengubah pola 

berbelanja pembelian konsumen. Pengaruh lokasi terhadap loyalitas konsumen 

juga telah dibuktikan oleh hasil penelitian Astuti (2013) yang menyimpulkan 

bahwa pemilihan lokasi yang tepat dan dekat dengan lingkungan konsumen akan 

memberikan dampak positif untuk meningkatkan loyalitas konsumen. 

Adapun pengertian loyalitas konsumen menurut Kotler & Keller 

(2012:18),  mendefinisikan sebagai berikut : 

“Loyalitas konsumen adalah suatu pembelian ulang yang dilakukan 

oleh seorang konsumen karena komitmen pada suatu merek atau 

perusahaan.” 

Menurut Griffin (2012:5-35), loyalitas konsumen lebih banyak dikaitkan 

dengan perilaku (behavior) daripada dengan sikap. Loyalitas adalah perilaku 

membeli. Bila seseorang merupakan pelanggan loyal, ia menunjukkan perilaku 

pembelian yang didefinisikan sebagai pembelian nonrandom yang diungkapkan 

dari waktu ke waktu oleh beberapa unit pengambilan keputusan. Indikator 

loyalitas konsumen yaitu : 

1. Melakukan pembelian berulang secara teratur. 

2. Membeli antar lini produk dan jasa. 

3. Mereferensikan kepada orang lain. 

4. Tidak memiliki keinginan untuk berpindah ke produk lain yang sejenis. 



 
 

Loyalitas menurut Griffin dalam Hurriyati (2012;129) lebih mengacu 

wujud perilaku unit-unit pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian 

secara terus-menerus terhadap barang atau jasa suatu perusahaan yang dipilih. 

 Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti diantaranya sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Tahun Judul Variabel Hasil Penelitian 

Bebet 

Wijayanto, 

Apriatni 

Endang, 

dan Sari 

Listyorin 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pengaruh 

Bauran Ritel 

Terhadap 

Loyalitas 

Konsumen 

Di 

Supermarket 

Sri Ratu 

Peterongan 

 

 Lokasi Toko, 

Merchandise, 

Harga, Layanan 

Konsumen, 

Promosi, dan 

Atmosfer Toko 

(Independen) 

 Loyalitas 
Konsumen(Depen

den) 

Variabel atmosphere 

toko berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap variabel 

loyalitas konsumen. 

Hidayati 

 

2012 

 

Hubungan 

Store 

Atmosphere 

Terhadap 

Loyalitas 

Konsumen 

Kedai 

Digital 

 Store  Atmosphere 

(Independen) 

 Loyalitas 
Konsumen 

(Dependen) 

 

Hubungan store 

atmosphere 

terhadap loyalitas 

konsumen kedai 

digital sangat 

signifikan apabila 

dilaksanakan 

secara bersamaan. 

Ni Made 

Sinta 

Wedarini 

 

2013 

 

Pengaruh 

Lokasi 

Tempat 

terhadap 

kepuasan 

dan 

Loyalitas 

Konsumen 

Rumah 

Makan 

Ampera 

 Lokasi 
(Independen) 

 Kepuasan dan 

Loyalitas 

Konsumen 

(Dependen) 

Variabel Lokasi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap variabel 

loyalitas konsumen 

 



 
 

Priculia 

Adji dan 

Dr. 

Hartono 

Subagio 

2013 

 

Pengaruh 

retail mix 

terhadap 

loyalitas 

konsumen 

Mahasiswa 

Uk petra di 

Circle K 

Siwalan 

Ketro 

Surabaya  

 

 Variabel 

Independen 

X1 = Customer 

Service 

X2       =    Store 

Design & Display 

X3 = 

Communication 

Mix 

X4 = Location 

X5 = Merchandise 

Assortment 

X6 = Pricing 

 Variabel 
Dependen 

Y = Loyalitas 

Konsumen 

Variabel retail mix 

yang terdiri dari 

customer service, 

store design & 

display,communicati

on, location, 

merchandise 

assortmentand 

pricing berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap loyalitas 

konsumen 

Mahasiswa UK Petra 

di Circle K Siwalan 

Kerto Surabaya. 

Variabel yang 

dominan 

berpengaruh adalah 

Variabel Location. 

 

Tshepo 

Peter 

Tlapana 

 

2012 

 

Effect of 

atmosphere 

and 

diversity 

ofproducts 

store 

customer 

loyalty 

people 

 

 Store Atmosphere 
dan keragaman 

produk (Variabel 

Independen) 

 Loyalitas 
konsumen 

(Variabel 

Dependen) 

 

Store Atmosphere 

dan keragaman 

produk berpengaruh 

terhadap loyalitas 

konsumen 

Rajesh 

Rajaguru 

and 

Margaret J 

Matanda 

 

2014 

 

Store 

Atmosphere 

and 

Attributes 

product on 

Customer 

Loyalty 

within the 

indian retail 

sector 

 

 Store Atmosphere 

and Attributes 

product (Variabel 

Independen) 

 Loyalitas 
Konsumen  

(Variabel 

Dependen) 

Suasana toko dan 

atribut produk pada 

toko berpengaruh 

terhadap loyalitas 

konsumen 

 



 
 

Wendy L. 

Billings 

2013 Effect of 

Store 

Atmosphere 

on 

Customer 

Loyalty 

 Store 

Atmosphere(Varia

bel Independen) 

 Customer Loyalty 
(Variabel 

Dependen) 

Store Atmosphere 

berpengaruh terhadap 

loyalitas konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Paradigma Penelitian 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

peneliti sampai melalui data yang terkumpul. Berdasarkan teori yang ada, maka 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1 : Suasana toko (store atmosphere) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

konsumen House Of Smith Buah-Batu Bandung. 

Loyalitas Konsumen ( Y) 

- Melakukan 

pembelian berulang 

secara teratur 

- Membeli antar lini 

produk dan jasa 

- Mereferensikan 

kepada orang lain 

- Tidak memiliki 

keinginan untuk 

berpindah ke produk 

lain yang sejenis 

 

Store Atmosphere (X1) 

- Pencahayaan 

- Tata letak barang-

barang 

- Suhu di dalam 

ruangan 

- Fasilitas kamar ganti 

- Desain dan warna 

toko 

 

 

Lokasi (X2) 

- Kedekatan lokasi 

- Kemudahan dicapai 

- Keamanan lokasi 

- Keramaian lokasi 

- Luasnya tempat 

parkir 

 



 
 

H2 : Lokasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen House Of Smith 

Buah-Batu Bandung. 

H3 : Suasana toko (store atmosphere) dan lokasi secara bersamaan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen House Of Smith Buah-Batu 

Bandung. 

 

 


