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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Manajemen

Ilmu manajemen sebetulnya sama usianya dengan kehidupan manusia,

mengapa demikian karena pada dasarnya manusia dalam kehidupan sehari-

harinya tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip manajemen, baik langsung maupun

tidak langsung. Baik di sadarai ataupun tidak disadari. Ilmu manajemen ilmiah

timbul pada sekitar awal abad ke 20 di benua Eropa barat dan Amerika. Dimana

di negara-negara tersebut sedang dilanda revolusi yang dikenal dengan nama

revolusi industri. Yaitu perubahan-berubahan dalam pengelolaan produksi yang

efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah semakin maju dan

kebutuhan manusia sudah semakin banyak dan beragama sejenisnya.

Sekarang timbul suatu pertanyaan “siapa sajakah yang sebenarnya memakai

manajemen “ apakah hanya digunakan di perusahaan saja atau apakah di

pemerintahan saja. Manajemen diperlukan dalam segala bidang. Bentuk dan

organisasi serta tipe kegiatan. Dimana orang-orang saling bekerja sama untuk

mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan (putri; 2012). Untuk lebih luasnya

manajemen mempunyai banyak arti luas, peneliti mengutip dari beberapa

pengertian manajemen:

Pengertian manajemen menurut  Anton Mulyono Aziz dan Maya Irjayanti

(2014;5) mendefinisikan bahwa seni manajemen meliputi untuk melihat totalitas

dari bagian yang terpisah-pisah serta kemampuan untuk menciptakan gambaran

tentang suatu visi

Menurut Ulber Silalahi (2011;7) mendefisikan bahwa manajem sebagai

proses perencanaan, pengorganisasian, pengatur sumberdaya,pengomunikasian,

pemimpinan, pemotivasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dan

penggunaan sumber-sumber untuk mencapai tujuan organisasional secara efektif

dan secara efesien.

Sedangkan menurut Lilis Sulastri, mengutip didalam bukunya Manajemen

Sebuah Pengantar (Sejarah, Tokoh, Teori dan Praktik) (2014;14) mendefinisikan
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bahwa manajemen adalah suatu seni mengatur yang melibatkan proses, cara, dan

tindakan tertentu, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengerahan dan

pengendalian/pengawasan , yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai

tujuan secara efesien dan efektif dengan dan melalui orang lain.

Dari definisi diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa manajemen

adalah suatu proses perencanaan, pengoganisasian, pengendalian, pengawasan

secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan bersama.

2.1.1 Fungsi Manajemen

Menurut Amirullah (2015;8) fungsi manajemen pada umumnya dibagi

menjadi beberapa fungsi manajemen yang merencanakan, mengkoordinasikan,

mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam rangka usaha untuk

mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efesien. Henry Fayol

mengusulkan bahwa semua manajer paling tidak melaksanakan llima fungsi

manajemen; merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi dan

mengendalikan

1. Perencanaan

Prencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetukan tujuan serta

sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna

mencapai tujuan tersebut. Melalui perencanaan seorang manajer akan dapat

mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana cara untuk

melakukannya. Menentukan tingkay penjualan pada periode yang akan

datang, beberapa tingkt kebutuhan tenaga kerja, beberapa modal yang yang

dibutuhkan dan bagaimana cara memperolehnya, seberapa tingkat persediaan

yang harus ada di gudang serta keputusan apakah perlu dilakukan suatu

ekspansi merupakan bagian dari kegiatan perencanaan.

Kegiatan utama dalam Fungsi Perencanaan adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan tujuan dan target bisnis

b. Merumuskan stategi untuk mencapai mencapai tujuan dan target bisnis

tersebut

c. Menentukan sumber-sumber daya yang diperoleh
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d. Menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan

target bisnis

2. Pengorganisasian

Pengoganisasian merupakan proses pemberian perintah, sumber daya serta

pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok

untuk menerapkan rencana, kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam

pengorganisasian mencakup tiga kegiatan yaitu: (1) membagi komponen-

komponen yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam

kelompok-kelompok. (2) membagi tugas kepada manajer dan bawahan untuk

mengadakan pegelompokan atau unit-unit organisasi.

Kegiatan utana lainnya dalam fungsi pengorganisasian adalah sebagai

berikut:

a. Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan

menetapkan prosedur yang diperlukan.

b. Menetapkan stuktur organisasi yang membujukkan adanya garis

kewenangan sumber daya dan tanggung jawab

c. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan sumber

daya manusia tenaga kerja

d. Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat

3. Pengarahan

Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semagat (motivation) pada

karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam

melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efesien. Melaui

pengarahan, seorang manajer menciptakan komitmen, mendorong usaha-usaha

yang mendukung tercapainya tujuan. Ketika gairah kerja karyawan menurun

seorang manajer segera mempertimbangkan alternatif untuk mendorong

kembali semangat kerja mereka dengan memahami faktor penyebab

menurunnya gairah kerja.

Kegiatan dalam Fungsi Pengarahan dan Implementasi adalah sebagai

berikut:
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a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan

pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerj secara efektif

dan efesien dalam pencapaian tujuan

b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan

c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan

4. Pengendalian

Bagian akhir dari proses manajemen adalah pengendalia (controlling).

Pengendalian dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah

sesuai dengan rencana sebelumnya. Fungsi pengendalian mencangkup empat

kegiatan; (1) mementukan standar presentasi, (2) mengukur pretasi yang telah

dicapai selama ini, (3) membandingkan prestasi yang telas dicapai dengan

standar prstasi yang telah ditetapkan.

Kegiatan utama keberhasilan dalam Fungsi Pengawasan dan Pengendalian

adalah sebagai berikut:

a. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis

sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan

b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimoangan yang

mungkin ditemukan

c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai yang terkait dengan

pencapaian

2.2 Pengertian Organisasi

Sebagai makhluk sosisal, manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya

untuk mencapai sebuah tujuan yang tidak dapat mereka capai sendiri.Maka dari

itu terbentuklah suatu organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau

lebih) yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Organisasi itu sendiri

dapat di artikan sebagai wadah atau tampat untuk melakukan kegiatan dimana kita

dapat berkreasi serta menyalurkan aspirasi kita, untuk membangun organisasi itu

sendiri dalam suatu tujuan yang telah di tetapkan bersama. Untuk lebih luasnya

organisasi mempunyai banyak arti luas, peneliti mengutip dari beberapa

pengertian organisasi:



14

Pengertian organisasi menurut Amirullah Haris Budiyono dalam (2015:2)

mendefinisikan bahwa organisasi adalah suatu pengaturan orang-orang secara

sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Hasibuan (2016) mendefinisikan bahwa organisasi adalah

perkumpuln yang formal dalammberstruktur dari orang-orang yang bekerja sama

melakukan kegiatan guna mencapai tujuan.

Menurut Ismainar (2015;1) organisasi pada dasarnya digunakan sebagai

tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional

sistematis, terencana, terorganisir, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan

sumber daya (uang, material, mesin, metode dan lingkungan), sarana prasarana,

data dan lain sebagainya digunakan secara efiesien dan efektif untuk mencapai

tujuan organisasi.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi

dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan yang sulit sekalipun bila

dilakukan secara bersama-sama (organisasi) akan mempermudah dalam

pencapaiannya.

2.2.1 Karakteristik Organisasi

Gambar 2.1

Karakteristik Organisasi

Sumber : Amirullah Haris Budiyono (2015;3)
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Berdasarkan gambar di atas terdapat empat karakteristik organisasi yaitu

tujuan, kumpulan orang, struktur, sistem dan prosedur berikut penjelasan nya

dibawa ini:

a. Masing-masing organisasi memiliki tujuan-tujuan tertentu. Cerninan dari

tujuan suatu organisasi biasanya tergambar pada sasaran-sasaran baik

jangka panjang maupun jangka baik jangka pendek. Secara umum tujuan

organisasi mencakup tiga bidang utama, pertama, mencapai tingkat

keuntungan (profitabilitas), kedua, mengejar pertumbuhan (growth), dan

ketiga bertahan hidup (survive).

b. Masing-masaing organisasi memiliki orang-orang. Seorang yang berusaha

mencapai tujuannya sendiri bukanlah dikatakan sebagai berorganisasi.

Organisasi adalah kelompok dua atau lebih orang yang ingin mencapai

tujuannya.

c. Organisasi perlu mengembangkan suatu stuktur agar anggota dapat

melaksanakan pekerjaannya dengan mudah. Struktur mencerminkan rantai

komando dan perintah kepada siapa melapor dan kepada tugas itu

diberikan .

d. Memliki sistem dan prosedur. Menggambarkan bahwa sebuah organisasi

diatur berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan bersama dan harus

dijalankan secara komitmen. Sistem dan prosedur dalam organisasi

tercermin dari ketetapan tentang cara kerja, sistem rekrut, dan bentuk

pelaporan (birikrasi).

2.3  Pengertian Pemasaran

Menurut  Delyanti (2012;2) pemasaran merupakan suatu panduan dari

aktivitas-aktivas yang saling berhubungan untuk mengetahui kebutuhan

konsumen melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran produk dan jasa yang

bernilai serta mengembangkan promosi, distribusi, peayanan, dan harga agar

kebutuhan konsumen dapat terpuaskan.

Menurut American Marketing Association dalam Alma (2013;3)

menyatakan bahwa pemasran adalah proes perencanaan dan pelaksanaan konsepsi
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penentuan harga, promosi dan pendistribusian barang, jasa dan ide yang dapat

memuaskan pelanggan dan tujuan perusahaan.

Menurut Kotler & Armstrong (2014;26) menyatakan bahwa marketing is

managing profitable sustomer relationships. The tofod goal of marketing is to

attract new customer by promising superior value and to keep and grow current

customers by delivering satisfaction.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam

manajemen pemasaran terdapat aktivitas-aktivitas pertukaran produk barang dan

jasa yang bernilai serta penganalisaan kebutuhan pasar, perencanaan, pelaksanaan,

pengorganisasian serta pengawasan dari berbagai aktivitas pemasran.

2.4  Pengertian Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran merupakan salah satu kegiatan kegiatan pokok

dalam sebuah perusahaan. Sangat penting sekali manajemen pemasaran berada

pada sebuah perusahaan karena dengan adanya manajemen pemasran

keberlangsungan perusahaan akan terjaga, perusahaan juga bisa mengembangkan

perusahaannya kearah yang lebih maju, dan manajemen pemasaran digunakan

untuk mendapatkan laba. Proses pemasaran itu dimulai sebelum produk dihasilan

dan kegiatan pemasaran pun tidak berakhir pada penjualan saja tapi pasca

penjualan pun manajemen pemasaran terus digunakan perusahaan guna

mengetahui kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan perusahaan.

Pengertian manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012)

adalah suatu gabungan antara seni dengan ilmu untuk memilih pasar sasaran dan

meraih mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan,

menghamtarkan, dan mengkomunikasikan pelanggan yang unggul.

Menurut Alma (2013;130) manajemen pemasaran adalah proses untuk

meningkatkan efiesiensi dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan

oleh individu atau oleh perusahaan.

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa

manajemen pemasaran adalah serangkaian kegiatan menganalisa, merencanakan,

mengimplementasi dan mengawasi segala kegaiatan (program), guna memperoleh
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tingkat pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan

meningkatkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi

Falsafah Manajemen Pemasaran (Marketing Management Philosophy)

Menurut Kotler dan Keller (2012;31) ada lima konsep alternatif desain organisasi

dalam melaksanakan strategi  pemasaran :

1. Konsep Produksi (Production Concept)

Gagasan bahwa konsumen akan menyukain produk yang tersedia dan sangat

terjangkau; Oleh karena itu, organisasi harus fokus pada peningkatan produksi

dan efisiensi distribusi. (The idea that consumer will favor products that are

available ang highly affordable; therefore, the organization should focus on

improving production and distribution efficiency).

2. Konsep Produk (Product Concept)

Gagasan bahwa konsumen akan mempunyai produk yang menawarkan kinerja

kualitas dan fitur yang paling baik; Oleh karena itu, organisasi harus

mencurahkan energi untuk membuat perbaikan produk yang berkelanjutan.

(The idea that consumers will favor products; therefore, the organization

should devote its energy to making continous product improvement).

3. Konsep Penjualan (Selling Concept)

Gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli banyak produk perusahaan

kecuali perusahaan melakukan upaya penjualan dan promosi besar-besaran.

(The idea that consumers will not buy enough of the firms products unless the

firm undertaken a large-scale selling and pomotion effort)

4. Konsep Pemasaran (Marketing Concept)

Sebuah filosi yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi

tergantung pada pengetahuan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan

pasar saaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan lebih baik dari

pesaing lakukan. (A philosophy in which achieving organization goals depens

on knowing the needs and wants of target markets and delivering the desired

satisfaction better than competitors do).

5. Konsep Pemasaran Sosial (Societal Marketing Concept)
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Sebuah gagasan bahwa keputusan pemasaran perusahaan harus

mempertimbangkan ‘keinginan, kebutuhan perusahaan, kepentingan jangka

panjang konsumen, dan kepentingan jangka panjan asyarakat. (The idea a

company’s marketing decision should consider consumers’ wants,

thecompany’s requirements, consumers’ long-run interests, and society’s

long-run interests).

Dengan demikian, pada dasarnnya konsep pemasaran adalah

memfokuskan pada pasar, berorientasi pada pelanggan, usaha pemasaran yang

terkoordinir, yang ditujukan untuk menghasilkan kepuasan  pelanggan sebagai

kunci untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan.

Perbedaan antara konsep penjualan dan konsep pemasaran ditinjau dari

titik permulaan, fokus, alat dan hasil akhir dapat digunakan sebagaimana dalam

gambar 2.2 dibawah ini:

Gambar 2.2

Perbedaan Antara Konsep Penjualan dan Konsep Pemasaran

Sumber : Kotler dan Armstrong (2014;32)

Pemikiran yang beroriensi pada pelanggan mengharuskan perusahaan

mendefinisikan kebutuhan pelanggan dari sudut pandang pelanggan, bukan dari

sudut pandang perusahaan. Artinya, nilai kepuasan pelangganlah yang paling

diutamakan. Pentingnya kepuasan pelanggan ini didasasi oleh kenyataan, bahwa

penjualan perusahaan setiap periode  berasal dari dua kelompok pembeli, yaitu

pelanggan baru dan pelanggan berulang. perusahaan dalam mencapai tujuan ang
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telah ditetapkan besar kemungkinannya di pengaruhi oleh penyusunan strategi

pemaran yang ada di perusahaan tersebut. Dalam strategi pemasaran ini, terdapat

strategi acuan/bauran pemasaran (marketing mix), yang menetapkan komposisi

terbaik dari keempat komponen atau variabel pemasaran, untuk dapat mencapai

sasaran pasar yang dituju sekaligus mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.

Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong (2014;75) “marketing mix is

the set of marketing tolls that the firm uses persuit its marketing objectives in

thetarget market” Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran

terkontrol yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang di

inginkan pasar sasaran.

Menurut Kotler dan Keller (2012;47) mendefisikan bauran pemasaran

sebagai seperangkat alat pemasaran perusahaan yang digunakan untuk mengejar

tujuan pemasarannya dipasar sasaran. Dalam memasarkan suatu produk,

perusahaan dapat menentukan strategi yang tepat. Salah satu strategi pemasaran

yang sering digunakan oleh perusahaan adalah bauran pemasaran atau yang lebih

dikenal dengan marketing mix, seperangkat alat-alat yang digunakan dalam

melakukan kegiatan pemasaran.

Menurut Sunyoto (2013;60) marketing mix merupakan kombinasi variabel

atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel yang dapat

dikendalikan oleh perusahaan untuk memengaruhi reaksi para pembeli atau

konsumen. Variabel atau kegiatan tersebut perlu dikombinasikan dan

dikoordinasikan oleh perusahaan seefektif mungkin dalam melakukan tugas

Berdasarkan definis diatas, dapat dapat ditarik kesimpulan bahwa bauran

pemasaran merupakan unsur-unsur pemasaran yang saling terkait, dibaurkan,

diorganisir dan digunakan dengan tepat, sehingga perusahaan dapat mencapai

tujuan pemasaran dengan efektif, sekaligus memuaskan kebutuhan dan keinginan.

Berikut startegi bauran pemasaran menurut Philip Kotler dan Kevin Keller

(2012;47)

1. Produk (Product)
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Suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, agar

produk yang dijual mau dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat

memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan dari konsumen.

2. Harga (Price)

Sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki atau

menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan

penjual melalui tawar menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga

yang sama terhadap semua pembeli.

3. Tempat (Place)

Tempat diasosiasikan sebagai saluran distribusi yang ditujukan untuk

mencapai taget konsumen. Sistem distribusi ini mencakup lokasi, transportasi,

pergudangan, dan sebagainya.

4. Promosi (Promotion)

Sebagai salah satu cara pemasaran untuk mengkomunikasikan dan menjual

suatu produk kepada konsumen yang berpotensi.

Dibawah ini uraian empat alat pemasaran:
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Gambar 2.3

4 (Empat) P Bauran Pemasaran

Sumber : Kotler dan Keller (2012)

2.5 Pengertian Ritel

Kata ritel berasal dari bahasa perancis “ritellier” yang berati memotong

atau memecah sesuatu. Maka retail menunjukan upaya untuk memecah barang

atau produk yang dihasilkan dan didistribusikan oleh manufaktur dalam jumlah

kecil sesuai dengan kebutuhannya. Keberadaan ritel sejalan dengan kebutuhan

konsumen yang menginginkan barang ataupun jasa sesuai dengan kebutuhan di

saat yang tepat , tempat dan waktu tanpa harus menyimpan lama. Dengan begitu

ritel berupaya untuk selalu menyesesuaikan dengan kebutuhan pasar dan selera

konsumen. Bisnis ritel adalah kegiatan menjual berbagai barang, jasa, ataupun

keduanya kepada konsumen untuk keperluan konsumsi pribadi tetapi bukan untuk

keperluan bisnis dengan upaya menambahkan nilai terhadap barang atau jasa.

Menurut Philip Kotler (2012) retailing adalah adalah meliputi seluruh

aktivitas yang melibatkan barang dan jasa yang langsung pada konsumen yang

olehnya digunakan untuk kepentingan pribadi dan non bisnis. Sedangkan

pengecer adalah setiap organisasi atau lembaga usaha atau bisnis yang volume

penjualannya terutama berasal dari usaha eceran. Para paritel berusaha untuk

memenuhi kebutuhan konsumen pada tempat, waktu, dan harga yang sesuai

dengan keinginan pelanggan. Ritel juga menyediakan pasar bagi produsen untuk

menjual produk produk mereka. Maka ritel merupakan kegiatan terakhir dalam

jalur distribusi yang menghubungkan produsen ke konsumen.

Menurut Menurut Levy dan Weitz (2009;115) pengecer atau peritel adalah

pengusaha yang menjual barang atau jasa secara eceran kepada masyarakat

sebagai konsumen. Pengecer memiliki jumlah gerai yang bervariasi, mulai dari

satu gerai hingga beberapa gerai. Gerai dalam segala bentuknya berfungsi sebagai

tempat pembelian barang dan jasa, yaitu dalam arti konsumen datang ke gerai

untuk melakukan transaksi belanja dan membawa pulang barang 15 atau
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menikmati jasa. Kata gerai merujuk pada tempat dimana seseorang dapat membeli

barang atau jasa dan gerai merupakan terjemahan dari kata outlet.

Menurut Utami (2014;6), usaha ritel sebagai semua kegiatan yang terkait

dalam aktivitas penjualan dan menambah nilai barang atau jasa secara langsung

kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis.

Dari definisikan dapat diambil kesimpulan bahwa ritel adalah semua

aktivitas yang terlibat dalam penjualan barang-barang atau jasa-jasa secara

langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis

Para produsen manufaktur menjual produk-produknya kepada para peritel maupun

ritel besar (wholesaler). Hal ini akan membentuk suatu jalur distribusi, antara

produsen ke konsumen akhir seperti terlihat pada gambar 2.4

Gambar 2.4

Jalur Distribusi

Sumber : Manajemen Ritel,Utami (2014;6)

Dilihat dari Gambar 2.4 merupakan jalur distribusi yang sering disebut

dengan saluran penjualan tradisional, karena memiliki tugas masing masing.

Perusahaan mempunyai tugas membuat, memberi merek, menetapkan harga dan

tidak menjual langsung ke konsumen.Pedagang besar mempunyai fungsi

pembelian, promosi, penjualan, pengiriman, pembayaran kepada konsumen dan

tidak menjual langsung ke konsumen. Sedangkan ritel mempunyai fungsi

penjualan, promosi, pengiriman (bila perlu), pembayaran agen tetapi tidak

memproduksi barang dan tidak menjual kepada peritel lain. Ritel merupakan mitra

dari agen atau pedagang besar. Pola perilaku belanja konsumen yang terus

berubah setiap waktu, hal ini perlu direspon secara aktif oleh paritel untuk

mempertahankan kelanjutan usahanya dalam waktu jangka panjang. Konsumen

sangat memperhatikan  perilaku hal yang berhubungan nilai tambah terhadap

kenyamanan mereka saat belanja mengingat perubahan pola pikir konsumen
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bahwa belanja merupakan aktivitas rekreasi ataupun untuk memenuhi kebutuhan

mereka dalam satu lokasi (one stop shopping).

2.5.1 Fungsi-fungsi yang dijalankan ritel

Ritel memiliki fungsi-fungsi penting yang dapat meningkatkan nilai

produk dan jasa yang mereka jual pada konsumen dan memudahkan distribusi

produk-produk tersebut bagi mereka yang memproduksinya. Fungsi yang

dijalankan oleh ritel memiliki manfaat baik bagi produsen maupun bagi

konsumen. Menurut Utami (2014;12) fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Berbagai Macam Produk dan Jasa

Konsumen selalu mempunyai pilihan sendiri-sendiri terhadap berbagai macam

produk dan jasa yang dibutuhkan. Untuk itu, dalam fungsinya sebagai ritel

maka pelaku bisnis ritel berusaha menyediakan berbagai macam kebutuhan

konsumen yaitu beraneka ragam produk dan jasa (providung assortrments)

baik dari sisi keanekaragaman jenis, merek dan ukuran dari barang dagangan.

contohnya, supermarket menyediakan produk-produk makanan, kesehatan,

kecantikan dan prodk rumah tangga, sedangkan departement store

menyediakan berbagai macam kain, aksesoris, produk pakaian, dan lain-lain.

2. Memecah

Memecah (breaking bulk) disini berarti memecah beberapa ukuran produk

menjadi lebih kecil, yang akhirnya menguntungkan produsen dan konsumen.

Jika produsen memproduksi barang dan jasa dalam ukuran besar, maka harga

barang atau jasa tersebut menjadi tinggi. Sedangkan konsumen juga

membutuhkan barang atau jasa tersebut tidak dalam ukuran besar dan mereka

menghendaki harga yang lebih rendah. Kemudian ritel menawarkan produk-

produk tersebut dalam jumlah kecil yang disesuaikan denga pola konsumsi

paara konsumen secara individual dan rumah tangga. Bagi produsen, hal ini

efektif dalam hal biaya. Dalam hal inilah, peran ritel menajadi sangat berarti.

3. Perusahaan Penyimpanan Persediaan
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Ritel juga dapat berposisi sebagai perusahaan yang menyimpan stok atau

persediaan (holding inventory) dengan ukuran lebih kecil. Dalam hal ini,

pelanggan akan diuntungkan karena terdapat jaminan ketersediaan barang atau

jasa yang disimpan ritel. Funsi utama ritel adalah mempertahankan inventaris

yang sudah ada, sehingga produk akan tersedia saat konsumen

menginginkannya. Jadi para konsumen bisa mempertahankan inventaris kecil

produk dirumah karena mereka tahu ritel akan menyediakan produk-produk

tersebut bila mereka menginginkan produk tersebut.

4. Penghasil Jasa

Dengan adanya ritel, maka konsumen akan mendapat kemudahan dalam

mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan produsen. Selainitu, rit juga

dapat mengantar produk hingga dekat ke tempat konsumen.ritel menyediakan

jasa (providing service) yang membuatnya mudah bagi konsumen dalam

membeli dan menggunakan produk.

5. Meningkatkan Nilai Produk

Denga adanya beberapa jenis barang dan jasa, maka untuk sesuatu aktivitas

pelanggan yang memerlukan beberapa barang, pelanggan akan membutuhkan

ritel karena tidak semua barang dijual dalam keadaan lengkap. Pembelian

salah satu barang ke ritel tersbut akan menambah nilai barang tersebut

terhadap kebutuhuan konsumen.

2.5.2 Bauran Ritel

Menurut Levy dan Weitz (2009;134) dalam Adji (2013) bauran ritel

adalah faktor-faktor yang di gunakan peritel untuk memuaskan kebutuhan

pelanggan dan mempengaruhi keputusan pembelian. Elemen dalam bauran ritel

terdiri dari pelayanan konsumen, desain dan tampilan toko, bauran komunikasi,

lokasi, keragaman produk, dan harga.

Menetapkan pasar sasaran dalam bisnis ritel merupakan prasyarat untuk

menetapkan bauran ritel. Ma’ruf (2006;113) menyatakan bahwa unsur-unsur

bauran pemasaran ritel adalah lokasi, merchandise, pricing, periklanan dan

promosi, atmosfer dalam gerai dan retail service. Pengecer biasanya menggunakan
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PASAR
SASARAN

PRODUK
keluasan dan

kedalaman serta
keragama produk

PROMOSI
periklanan,

publisitas  dan
hubungan

masyarakat

LOKASI
site dan lokasi
perdagangan

HARGA

PRESENTASI
tata letak dan

suana

PERSONALIA
pelayanan

pelanggan dan
penjualan pribadi

unsur-unsur tersebut untuk menarik para konsumen agar membeli produk yang

ditawarkannya. Penelitian yang dilakukan oleh Gita (2012) juga menyebutkan

bahwa faktor-faktor dalam bauran pemasaran ritel adalah, produk, harga, atmosfer

toko, dan pelayanan.

Menurut Utami (2014;86) bauran ritel adalah strategi pemasaran yang

mengacu pada beberapa variabel, dimana peritel dapat mengkombinasikan

variabel-variabel tersebut menjadi jalan alternatif dalam upaya menarik

konsumen. Variabel tersebut pada umumnya meliputi faktor-faktor seperti variasi

barang daganganan jasa yang ditawarkan, harga, iklan, promosi, dan tata ruang,

desain toko, lokasi toko, dan pengelolaan barang dagangan.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulan bahwa bauran ritel

adalah kombinasi aspek ritel dari satu atau lebih dari barang dagangan an jasa

yang ditawarkan, harga, iklan, promosi, dan tata ruang, desain toko, lokasi toko,

dan pengelolaan barang dagangan. Setiap pengecer berusaha untuk

menemukan kombinasi unik dari faktor-faktor ini dengan tujuan menjadi unggul

di pasar sesuai target mereka berikut penjelasan pada gambar 2.5

Gambar 2.5

Unsur-Unur Bauran Ritel

Sumber: Christina Whidya Utami dalam bukunya Manajemen Ritel (2014;90)
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2.5.2.1 Produk

Menurut Utami (2014;86) produk adalah keseluruhan dari penawaran yang

dilakukan secara normal oleh perusahaan kepada konsumen dalam memberikan

pelayanan, letak toko, dan nama barang dagangannya. Konsumen akan

memberikan kesan yang baik terhadap suatu toko apabila toko tersebut dapat

menyediakan barang yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen oleh karena itu,

peritel harus tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen.

Menurut Ma’ruf (2006;135) adalah kegiatan pengadaan barang-barang

yang sesuai dengan bisnis yang dijalani toko untuk disediakan dengan jumlah,

waktu, dan harga yang sesuai untuk mencapai sasaran toko atau perusahaan.

Menurut Foster (2008) barang dagangan adalah gruop produk yang sangat

berhubungan satu sama lain yang ditujukan untuk kegunaan akhir yang dijual

kepada group konsumen yang sama atau dengan kisaran agar yang hampir sama

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyediaan

barang dagangan oleh peritel disediakan untuk konsumen akhir untuk disediakan

dalamtoko pada jumlah, waktu dan harga yang sesuai untuk mencapai sasaran

toko atau perusahaan ritel.

Pengelolaan barang dagangan merupakan salah satu bidang yang berperan

dalam menentukan keunggulan bersaing dari peritel. Merchandising berasal dari

kata merchandise yang artinya barang yang diperdagangkan. Citra toko ritel dapat

dibangun berdasarkan karakteristik barang dagangan yang dipanjang atau

ditawarkan untuk dibeli pelanggan. Peritek harus memutuskan karakteristik

barang dagangan yang dipilih untuk ditawarkan pada pelangan. Menurut Utami

(2014:207) karakteristik barang dagangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Convenience goods (produk kemudahan)

Jenis yang relatif murah an menggunakan sedikit upaya untuk berbelanja

sehingga konsumen tidak perlu bersusah payah berbelanja. Jnis produk

yang termasuk dalam kategori convenience goods antara lain seperti

permen, minuman ringan, sisir, aspirin, perangkat keras yang kecil cuci

kering, dan pencuci mobil.



27

2. Shopping goods (produk belanja)

yaitu barang dagangan yang membutuhkan proses evaluasi lebih

dibandingkan saat membeli consumer goods seperti pakaian.

3. Impulse goods

Yaitu pembelian barang dagangan yang biasanya tanpa rencana misalnya

hard, soft. Basic, fashion dan seterusnya, akan membantu ritel untuk

menentukan bagaimana membangun citra dan reputasi bisnisnya

Peranan kategori dapat dijelaskan dengan rinci pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Peranan Kategori barang Dagangan

Tujuan
(Menentukan dimana dan kapan

seseorang berbelanja)

 Dibeli secara berkala
 Selektif, sangat

memperhatikan harga
 Loyalitas cukup signifikan

Rutin
(pada saat berada berada pada tempat
tujuan berbelanja, sekalian mengisi

troli)

 Dibeli secara rutin
 Sangat memperhatikan nilai
 Loyalitas diatas rata-rata

Sesekali
(dibeli hanya pada saat kebutuhan)

 Dibeli berdasarkan hanya bila
diperlukan

 Sangan dipengaruhi
kenyamanan

Sementara
(sesuai keinginan atau tidak dijadikan

alasan untuk pergi berbelanja)

 Sangat dipengaruhi
kenyamanan

 Loyalitas rendah
Sumber: Christina Whiya Utami dala bukunya Manajemen Ritel (2014;86)

Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh suatu toko atau departement

store dalam memilih produk yang dijualnya yaitu variety, width or breath, depth,

consistency dan balance menurut Utami (2014:87) sebagai berikut:

1. Variety

Kelengkapan produk yang dijual dapat mempengaruhi pertimbangan

konsumen dalam memilih suatu toko atau departement store

2. Width or Breath

Tersedianya produk-produk  perlengkapan dari produk utama yang

ditawarkan. Conthnya pada toko roti, selain menyediakan roti juga

menyediakan berbagai macam minuman
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3. Depth

Merupakan macam dan jenis karakteristik dari suatu produk, misalnya

baju yang dijual di departement store tidak hanya dari satu merek saja

tetapi juga tersdia merek-merek lainnya.

4. Consistency

Produk yang sudah sesuai dengan keinginan konsumen harus tetap dijaga

keberadaannya dengan cara menjaga kelengkapan, kualitas, dan harga dari

produk yang dijual.

5. Balance

Berkaitan erat dengan usaha untuk menyesuaikan jenis dan macam-macam

produk yang dijual dengan pasar sasarannya.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam merchandise menurut Sopiah

dan Syihabudhin (2008:141), antara lain :

1. Melakukan pesanan dan menerima kiriman pesanan sebisa mungkin secara

mudah, akurat, dan memuaskan.

2. Meminimalkan jurang waktu antara saat pesanan dan saat menerima

barang mengkoordinasikan pengiriman barang dari berbagai pemasok

yang berbeda. Memiliki cukup persediaan ntuk memenuhi permintaan

konsumen, tanpa harus menyimpanan  persediaan berlebihan.

3. Dapat segera memenuhi permintaan konsumen secara efisien.

4. Menerima barang yang dilakukan pembeli dan meminimalisir produk-

produk yang rusak

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam merchandise menurut Ma’ruf

(2006) antara lain :

1. Dapat melakukan peasanan dan menerima kiriman pesanan sebisa

mungkin secara mudah, akurat, dan memuaskan

2. Meminimalkan jurang waktu antara saat pesanan dan saatn menerima

barang

3. Mengkoordinasikan pengiriman barang dari berbagai pemasok yang

berbeda
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4. Memiliki cukup persediaan untuk memenuhi permintaan konsumen, tanpa

harus menyimpan persediaan yang berlebihan

5. Menempatkan merchandise diruang gerai secara efisien

6. Dapat segera memenuhi permintaan konsumen secara efisin dan dalam

cara yang memuaskan mereka

7. Bekerja sama dengan pihak pihak-pihak lain dalam mata rantai pemasok

(supply chain), termasuk menjaga terus hubungan/komunikasi.

8. Menerima barang yang dikeluhkan pembeli dan meminimalisir produk-

prok yang rusak.

9. Memonitor penyelesaian tugas-tugas

10. Memiliki cadangan rencana jika sistem operasional terganggu

Dimensi produk tidak selalu sama untuk setiap jenis industri. Dimensi

tersebut bergantung pada jenis industri yang akan dinilai. Pada jenis industri yang

berbeda kemungkinan memiliki dimensi produk/merchandise yang berbeda pula.

Seperti yang terdapat pada produk rstoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi,

dimensi-dimensi yang digunakan adalah dimensi-dimensi yang mengetahu jenis

produk yang ditawarkan oleh restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi

kepada konsumen. Berikut ini adalah perbandingan dimensi produk/merchandise

menurut para ahli dan menurut peneliti :

Tabel 2.2

Dimensi Produk

Menurut para ahli Dimensi
Utamai (2014:87)  Variety

 Width or Breath
 Depth
 Consistency
 Balance

Sopiah dan Syihabudhin
(2008:141),

 Melakukan pesanan dan menerima
kiriman pesanan sebisa mungkin secara
mudah, akurat, dan memuaskan.

 Meminimalkan jurang waktu antara saat
pesanan dan saat menerima barang
mengkoordinasikan pengiriman barang
dari berbagai pemasok yang berbeda.
Memiliki cukup persediaan ntuk
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memenuhi permintaan konsumen, tanpa
harus menyimpanan  persediaan
berlebihan.

 Dapat segera memenuhi permintaan
konsumen secara efisien.

 Menerima barang yang dilakukan
pembeli dan meminimalisir produk-
produk yang rusak

Davidson (1988)  Right merchandise
 Right place
 Right time Right
 Right quantities
 Right prices

Ma’ruf (2006)  Dapat melakukan peasanan dan menerima
kiriman pesanan sebisa mungkin secara
mudah, akurat, dan memuaskan

 Meminimalkan jurang waktu antara saat
pesanan dan saatn menerima barang

 Mengkoordinasikan pengiriman barang
dari berbagai pemasok yang berbeda

 Memiliki cukup persediaan untuk
memenuhi permintaan konsumen, tanpa
harus menyimpan persediaan yang
berlebihan

 Menempatkan merchandise diruang gerai
secara efisien

 Dapat segera memenuhi permintaan
konsumen secara efisin dan dalam cara
yang memuaskan mereka

 Bekerja sama dengan pihak pihak-pihak
lain dalam mata rantai pemasok (supply
chain), termasuk menjaga terus
hubungan/komunikasi.

 Menerima barang yang dikeluhkan
pembeli dan meminimalisir produk-prok
yang rusak.

 Memonitor penyelesaian tugas-tugas
 Memiliki cadangan rencana jika sistem

operasional terganggu
Peneliti  Consistency

 Right place
 Right time
 Right quantities
 Right prices
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Berdasarkan tabel di atas, peneliti mengambil lima dimensi produk

menurut Utami (2014) yaitu Consistency. Selain itu, peneliti juga mengambil tiga

dimensi produk menurut teori Davidson (1998) yaitu right place,right time, right

quantities, right prices

Consistency meliputi produk yang ditawarkan oleh restoran Bumbu Desa

outlet Blu Plaza Bekasi sudah sesuai dengan keinginan konsumen harus tetap

dijaga keberadaannya dengan cara menjaga kelengkapan, kualitas, dan harga dari

produk yang dijual. Dimensi yang kedua right placa yaitu konsep prasmanan yang

dilakukan oleh pihak restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi sehingga

konsumen dapat melihat langsung makanan yang sudah dipajang didalam

restoran. Dimensi yang ketiga right time yaitu dengan makanan yang sudah

tersedia/dipajang direstoran dengan konsep prasmanan, sehingga konsumen tidak

perlu menunggu karena makanan yang di pajang sudah matang dan dapat

langsung dikonsumsi. Dimensi yang keempat right quantities yaitu pihak restoran

Bumbu Desa menyajikan makanan dalam jumlah yang cukup sesuai dengan

permintaan konsumen. Dimensi yang terakhir righ price yaitu harga dari setiap

porsi makanan pantas dan bersaing pada tingkat mana masih memberikan

keuntungan bagi retailer.

2.5.2.2 Harga

Harga merupakan satu-satunya komponen pemasaran yang berpengaruh

langsung terhadap laba perusahaan. Selain itu secara tidak langsung harga juga

mempengaruhi biaya, karena kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang

ditimbulkan. Harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga

tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa.

Disamping itu harga juga bersifat fleksibel dimana setiap saat dapat berubah

menurut waktu dan tempatnya.

Definisi harga menurut Philip Kotler dan Kevin Keller  (2012;47)  adalah

sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki atau

menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual
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melalui tawar menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama

terhadap semua pembeli.

Menurut Utami (2014;87) harga sangat berhubungan dengan nilai dasar

dari persepsi konsumen berdasarkan dari keseluruhan unsur bauran ritel dalam

menciptakan suatu gambaran dan pengalaman bertransaksi. Tingkat harga pada

suatu toko dapat mempengaruhi cara berpikir konsumen terhadap unsur-unsur lain

dari bauran ritel.

Sedangkan menurut Sumarni dan Soeprihanto (2010;281) harga

adalahjumlah uang (ditambah beberapa produk apabila mungkin) yang dibutuhkan

untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga merupakan sejumlah uang atau

barang (apabila dimungkinkan) yang ditetapkan oleh perusahaan untuk ditukarkan

dengan produk atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan

keinginan konsumen dimana hasil penukaran tersebut dapat menghasilkan

keuntungan bagi perusahaan.

Dalam menetapan harga, terdapat tiga macam stategi harga yang pada

umunya digunakan sebagai dasar oleh para peritel menutut Utami (2014;87) yaitu:

1. Penetapan harga dibawah harga pasar

Penetapan harga dibawah harga pasar (pricing below the market)

umumnya dilakukan oleh peritel ysng mempunyai biaya operasional yang

lebih rendah dan volume yang lebih tinggi.

2. Penetapan harga sesuai harga pasar

Penetapan harga sesuai dengan harga pasar (pricing at the market)

umumnya dilakukan oleh peritel untuk memperlebar pasarnya dengan

menawarkan kepada konsumen mengenai kualitas produk yang baik, harga

yang cukup dan pelayanan yang baik.

3. Penetapan harga diatas harga pasar

Penetapan harga diatas harga pasar (pricing above the market) biasanya

dilakukan oleh toko yang sudah mempunyai reputasi yng baik atau sudah

terkenal. Konsumen akan tetap membeli meskipun harga di atas harga

pasar dan iini meruapakan keuntungan bagi penjual.
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Kotler (2012:345) juga mengungkapkan enam indikator yang mencirikan harga,

yaitu:

1. Keterjangkauan harga

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk

3. Daya saing harga

4. Kesesuaian harga dengan manfaat

5. Harga mempengaruhi daya beli beli konsumen

6. Harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan

Menurut Ali Hasan (2013;72) ada dua dimensi harga, yaitu:

1. Harga pokok dan diskon

2. Margin Harga

Faktor-fakto yang perlu diperhatiakan dalam menetapkan harga menurut

Utami (2014:87) adalah :

1. Pasar sasaran

2. Persaingan

3. Biaya produk yang akan dijual

4. Aturan harga dalam bauran ritel

5. Karakteristik barang dagangan

6. Pertimbangan-pertimbangan hukum

Dimensi harga tidak selalu sama untuk setiap jenis produk. Dimensi

tersebut bergantung pada jenis produk yang akan dinilai. Pada jenis produk yang

berbeda kemungkinan memiliki dimensi harga yang berbeda pula. Seperti yang

terdapat pada harga makanan restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi,

dimensi-dimensi yang digunakan adalah dimensi-dimensi yang mengetahu harga

makanan yang ditawarkan oleh restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi

kepada konsumen. Berikut ini adalah perbandingan dimensi harga menurut para

ahli dan menurut peneliti :
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Tabel 2.3
Dimensi Harga

Menurut para ahli o Dimensi
Kotler (2008:345)  Keterjangkauan harga

 Kesesuaian harga dengan kualitas produk
 Daya saing harga
 Kesesuaian harga dengan manfaat
 Harga mempengaruhi daya beli konsumen
 Harga dapat mempengaruhi konsumen

dalam mengambil keputusan
Ali Hasan (2013:72)  Harga pokok dan diskon

 Margin Harga
Utami (2014:87)  Pasar sasaran

 Persaingan
 Biaya produk yang akan dijual
 Aturan harga dalam bauran ritel
 Karakteristik barang dagangan
 Pertimbangan-pertimbangan hukum

Peneliti  Keterjangkauan harga
 Kesesuaian harga dengan kualitas produk
 Daya saing harga
 Harga dapat mempengaruhi konsumen

dalam mengambil keputusan
Dari tabel diatas peneliti mengambil lima dimensi dari Kotler(2008:345)

yaitu keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing

harga, harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan.

Keterjangkauan harag yaitu dimana konsumen mampu membeli barang

dagangan yang akan di tawarkan kepada konsumen. Dimensi yang kedua

kesesuaian harga dengan kualitas produk meliputi  rasa masakan, ukuran perporsi,

tingkat keamanan dari produk ketika dikonsumsi, ketahanan makanan yang di

pajang dimeja prasmanan restoran. Dimensi yang ke tiga daya saing harga yaitu

harga yang di tetapkan oleh restoran Bumbu Desa cuku bersaing tidak jauh

berbeda dengan restoran lain di sekitar Blu Plaza Bekasi. Dimensi yang terakhir

harga mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan yaitu harga yang

ditetapkan oleh pihak manajemen restoran Bumbu Desa dapat mempengaruhi

keputusan pembelian konsumen, harga pada restoran Bumbu Desa tidak jauh

beebeda dengan pesaing sehingga restoran ini menjadi bahan alternatif pilahan
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konsumen dalam mentukan restoran yang akan dipilih. disko keman-diskon yang

diberikan oleh restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi agar dapat menarik

minat konsumen untuk melakukan pembelian ulang, yang berupa voucer.

Sedangkan dimensi lain yang dipakai oleh peneliti adalah kesesuaian harga

dengan kualitas produk maupun fasilitas yang disediakan restoran Bumbu Desa

outlet Blu Plaza Bekasi. restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi.

2.5.2.3 Promosi

Program promosi merupakan saluran primer bagi komunikasi pesan

kepada calom pembeli. Agar efektif, eksekutif pemasaran harus memiliki

pengetahuan yang baik mengenai calom pembeli produknya, keinginan apa yang

dapat dipenuhi melalui penggunaan produk itu, apa yang diketahui calon pembeli

tentang merek produknya, bagaimana sikap mereka terhadapnya, dan apa citra

yang terdapat dalam pikiran mereka.  Kegiatan promosi tidak akan terlepas dari

sebuah perusahaan untuk mengenalkan produknya. Oleh sebab itu promosi sangat

berpengaruh penting untuk kelangsungan hidup perussahaan.

Pengertian promosi menurut alma (2013;179) promosi adalah sejenis

komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang

barang dan jasa.

Menurut Lupiyoadi (2013;178) promosi merupakan salah satu variabel

dalam bauran pemasran yang sangat penting oleh perusahaan dalam memaskan

produk/jasa.

Menurut Utami (2014;88) promosi merupakan kegiatan yang

mempengaruhi persepsi, sikap dan prilaku konsumen terhadap suatu toko ritel

dengan segala penawarannya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi diatas bahwa promosi adalah

suatu cara dari sebuah perusahaan yang berperan untuk menginformasikan,

membujuk dan mengingatkan calon konsumen akan produk yang kita ciptakan

untuk menciptakan suatu permintaan.

Promosi merupakan alat komunikasi untuk menghubungkan keinginan

pihak peritel dengan konsumen untuk memberitahu, membujuk, dan mengingakan
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konsumen agar mau membeli produk yang dijual dari keuntungan dan manfaat

yang diperolehnya. Para peritel harus dapat mendukung dan memperkuat posisi

badan usahanya dipasar. Ada tiga macam alat promosi yang sering digunakan oleh

peritel menurut Utami (2014;88) sebagai berikut:

a. Iklan

Segala bentuk presentasi nonpersonal dan promosi dari barang-barang serta

pelayanan oleh sebuah sponsor tertentu yang dapat dilakukan melaui berbagai

media seperti televisi, radio, majalah, surat kabar, katalog, dan media lainnya.

b. Penjualan langsung

Bentuk presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan satu atau beberpa

orang calon pembeli dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan pembelian.

cara ini biasanya dilakukan dengan menggunakan tenaga wiraniaga.

c. Promosi penjualan

Merupakan aktivitas yang dapat merangsang konsumen untuk membeli yang

meliputi pemajangan, pameran, pertunjukan, dan demonstrasi. Bentuk

promosi penjualan antara lain dengan pemberian smapel dan kupon hadiah.

Menurut Ma’ruf (2006;178) Promotin mix merupakan kombinasi dari

beberapa unsur promosi, yang lazimnya adalah iklan, sales promotion, personal

selling, publisitas, dan atmosfer dalam gerai. Iklan dijalankan melalui melalui

media cetak seperti koran dan majalah, media elektronik seperti televisi, radio,

bioskop, internet. Sales promotion dilaksanakan dengan memilih kombinasi dari

beberapa alternatif berikut: discount, coupon, samplin, premium, bonus pack,

stamps, contest, dan bazaar/trande promotion.Personal selling adalah upaya

penjualan atau penawaran oleh pramuniaga (sales person) langsung kepada

konsumen. Publisitas adalah berita, press release, atau lainnya yang mengandung

news interest.

Dibawah ini uraian bauran promosi yang akan dijelaskan pada tebel 2.4

sebagai berikut :
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Tabel 2.4
Bauran Promosi

Iklan Sales promotion Publisitas Personal selling
Memasang
iklan di
media massa:
 Media

cetak
 Media

elektronik
 Media

luar ruang

 Sales discount
 Clearing sales
 PWP
 Best buy
 Below-the-line

(brosur, booklet,
dan lain-lain)

 In-store
promotion

 Gifs
 Undian berhadiah
 Kupon
 Kontes/festival
 Lomba (dikaitkan

dengan belanja)
 Kuiz

 MPR
 CPR
 Bazzar
 Lomba

 Pramuniaga
 Salesman
 Staf lain

Sumber: Ma’ruf dalam bukunya Pemasaran Ritel (2006;184)

Menurut Fandy Tjipono dan Gregorius Chandra (2012;350) menjelaskan

eleman bauran promosi (promotion mix)untuk pasar konsumen akhir seperti

terlihat dalam 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Bauran Komunikasi Pemasaran Terintegrasi

Bentuk
Komunikasi
Pemasaran

Deskripsi Contoh

Periklanan Segala bentuk presentasi dan
promosi gagasan, barang atau
jasa yang dibayar oleh sponsor

yang teridentifikasi

Iklan media cetak, iklan
media elektronik, kemasan,

brosur, buklet, poster, leaflet,
diretori, billboard,pajangan,
point-of purchase,simbol,

logo, dan lain-lain.
Promosi
Penjualan

Berbagai macam insentif
jangka pendek yang dimaksud
untuk mendorong percobaan
atau pembelian produk/jasa.

Kontes, games, undian,
produk, sampel, pameran

dagang, demostrsasi, kupon,
rabet, pendanaan berbunga

rendah, fasilitas tukar tambah,
tie-ins, dan lain-lain.
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Public Relation Berbagai macam program yang
dirancang untuk

mempromosikan untuk
melindungi citra perusahaan
atau produk individualnya.

Pidato, seminar, press kits,
laporan tahunan, donasi
sponsorships, publikasi,

lobbying, events, majalah
perusahaan, dan lain-lain.

Personal Selling Interaksi tatap muka dengan
satu atau lebih calon pembeli
untuk melakukan presentasi,

menjawab pertanyaan-
pertanyaan, dan mendapat

pesanan.

Presentasi penualan,
pertemuan penjualan,

program insentif, produk
sampel, dan pameran dagang.

Direct and Online
Marketing

Penggunaan surat, telepon, fax
e-mail, atau internet untuk

berkomunikasi secara langsung
dengan pelangan atau untuk

mendapatkan respon langsung
dari pelanggan dan calon

pelanggan.

Katalog, surat, telemarketing,
eletronic shopping, TV

shopping, fax mail, voice
mail, dan lain-lain.

Sumber : Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra dalam bukunya Pemasaran

Strategik (2012;350)

Dari uraian diatas jelas ada berbagai elemen-elemen dari promotion mix

dalam menyatukan unsur satu dengan yang lain, perusahaan harus ekstra hati-hati

dalam menerapkannya

Dimensi promosi pada dasarnya hampir sama untuk setiap jenis industri.

Dimensi tersebut bergantung pada jenis industri yang akan dinilai. Pada jenis

industri yang berbeda kemungkinan memiliki dimensi promosi yang  hampir

sama. Seperti promosi yang dilakukan oleh restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza

Bekasi, dimensi-dimensi yang digunakan adalah dimensi-dimensi yang mengukur

tingkat kemenaarikan promosi yang ditawarkan oleh restoran Bumbu Desa outlet

Blu Plaza Bekasi kepada konsumen. Berikut ini adalah perbandingan dimensi

promosi menurut para ahli dan menurut peneliti :
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Tabel 2.6
Dimensi Promosi

Menurut para ahli Dimensi
Utami (2014:88)  Iklan

 Penjualan langsung
 Prommosi penjualan

Ma’ruf (2006:184:  Iklan
 Sales promotion
 Publisitas
 Personal selling

Fandy Tjiptono (2012:350)  Periklanan
 Promosi penjualan
 Public relation
 Personal selling
 Direct and online marketing

Peneliti  Iklan
 Promosi penjualan

Dari tabel diatas peneliti mengambil dua dimensi dari Utami (2014;88)

yaitu iklan, penjualan langsung, promosi penjualan.

Iklan meliputi brosur, yang dibagikan kepada konsumen juga di pajang

didekat pintu masuk, kemudian x-banner diletakan didepan pintu masuk

sehingga menarik perhatian konsumen yang melewati depan restoran Bumbbu

Desa outlet Blu Plaza Bekasi. Dinemsi yang kedua promosi penjualan meliputi

kupon yang di berikan kepada konsumen dan event yang dilakukan oleh pihak

restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi.

2.5.2.4 Pelayanan

Pelayanan suatu perusahaan kepada konsumen sering kali menjadi tolak

ukur bagi para konsumen sebagai acuan untuk melihat kualitas barang atau jasa

yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Menurut Lewis & Booms dalam

Tjiptono dan Chandra (2012;180) kualitas pelayanan adalah sebagai ukuran

seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu terwujuad sesuai harapan

pelanggan.

Pengertian pelayanan menurut Utami (2014;88) pelanyanan merupakan

suatu keinginan konsumen untuk dilayanai, dan pelayanan tersebut tentunya

berhubunga dengan penjualan produk yang akan dibeli konsumen, misalnya
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pemberian fasilitas alternatif pembayaran, pemasangan perlengkapan, merubah

model untuk pakaian dan sebagainya. Sedangkan menurut Ma’ruf (2006)

pelayanan merupakan pelayanan yang diberikan pada konsumen untuk

mendefinisikan suatu gerai dengan gerai lainnya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan

merupakan Kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi harapan konsumen

dengan memberikan layanan kepada konsumen pada saat  berlangsung dan

sesudah transaksi berlangsung.

2.5.2.4.1 Jenis-jenis Pelayanan

Pelayanan didefinisikan sebagai aktivitas, manfaat, kepuasan dari sesuatu

yang ditawarkan dalam penjualan. Adapun jenis-jenis pelayanan menurut Utami

(2014;88) antara lain:

1. Waktu pelayanan toko (jam operasional toko)

2. Pengiriman barang

3. Penanganan terhadap keluhan

4. Penerimaan pesanan melalui telpon dari konsumen

5. Penyediaan fasilitas parkir.

Ada beberapa pendapat mengenai dimensi kualitas pelayanan, antara lain

menurut Parasuraman et al dalam Satrianegara (2014;211) mengukur kualitas

pelayanan yang dikenal sebagai model SERVQUAL (service quality). Lima

kualitas pelayanan tersebut mencakup sebagai berikut :

1. Tangibles : penampilan fisik, peralatan, personil, material-material

komunikasi

2. Reliability : kemampuan untuk melaksanakan service yang telah dijanjikan

secara akurat dan dapat diandalkan

3. Responsiveness : kemampuan untuk membantu pengguna jasa dan

penyediaan service yang cepat

4. Assurance : pengetahuan dan kesopanan dari karyawan dan kemampuan

mereka untuk mendapatkan kepercayaan pengguna jasa
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5. Empathy : sikap perduli, perhatian secara individu yang diberikan oleh

perusahaan kepada pengguna jasa

Menurut Parasuraman dalam Tjiptono (2012) bahwa terdapat 10 (sepuluh)

dimensi pokok kualitas pelayanan sebagai berikut:

1. Reliabilitas, mencangkupdua aspek utama, yaitu konsistensi kinerja

(performance) dan sifat kepercayaan (dependability) yaitu kemampuan

perusahaan menyampaikan layanannya secara benar sejak awal, memenuhi

janjinya secara akurat dan andal.

2. Responsivitas atau daya tanggap yaitu kesediaan dan kesiapan para

karyawan untuk membantu dan melayani para pelanggan dengan segera,

diantaranya ketepatan waktu layanan, kecepatan menghubungi kembali

pelanggan, dan penyampaian layanan secara cepat.

3. Kompetensi, yaitu penguasaan ketrampilan dan pengetahuan yang

dibutuhkan agar dapat melayani sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Termasuk didalamnya adalah pengetahuan dan ketrampilan karyawan.

4. Akses, meliputi kemudahan untuk dihubungi atau ditemui

(approachability) dan kemudahan kontak. Hal ini berarti lokasi fasilitas

layanan mudah dijangkau, waktu mengantri atau menunggu tudak terlalu

lama, saluran komunikasi mudah dihubungi.

5. Kesopanan (courtesy), meliputi sikap santun, respek, atensi dan

keramahan para karyawan.

6. Komunikasi, artinya penyampaian informasi kepada para pelanggan dalam

bahasa yang mudah dipahami, masalah yang mungkin timbul.

7. Kredibilitas, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya kredibilitas mencangkup

nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakter pribadi karyawan dan

interaksi dengan pelanggan.

8. Keamanan (Security), yaitu bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan

termasuk di dalamnya adalah keamanan secara fisik (physical safety),

keamanan financial (finalcial security), privasi dan kerahasiaan

(confidentiality).
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9. Kemampuan memahami pelanggan, yaitu berupa memahami pelanggan

dan  kebutuhan spesifik mereka, memberikan perhatian individual, dan

mengenal pelanggan regular.

10. Bukti fisik (Tangibles), meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan,

personil, dan bahan-bahan komunikasi perusahaan.

Menurut Zeithaml & Bitner (2009;111) ada lima dimensi yang dapat

digunakan dalam menentukan kualitas layanan, yaitu:

1. Reliability (keandalan) yaitu kemampuan untuk memberikan jasa yang

dijanjikan dengan handal dan akurat. Jika dilihat dalam bidang usaha jasa

restoran, maka sebuah layanan yang handal adalah ketika seorang

karyawan mampu memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan dan

membantu penyelesaian masalah yang dihadapi konsumen dengan cepat.

2. Responsiveness (cepat tanggap) yaitu kemauan untuk membantu

pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Jika dilihat lebih mendalam

pada layanan yang cepat tanggap di sebuah restoran, bisa dilihat dari

kemampuan karyawan yang cepat memberikan pelayanan kepada

pelanggan dan cepat menangani keluhan mereka.

3. Assurance (jaminan) yaitu pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan

karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan. Dalam sebuah

jasa restoran kepastian menjadi hal yang penting untuk dapat diberikan

kepada konsumennya, seperti jaminan keamanan dan keselamatan dalam

bertransaksi dan kerahasiaan konsumen yang terjamin.

4. Empathy (empati) yaitu kepedulian dan perhatian secara pribadi yang

diberikan kepada pelanggan. Layanan yang diberikan oleh para karyawan

harus dapat menunjukkan kepedulian mereka kepada konsumen.

5. Tangible (berwujud) yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan,

pegawai, dan material yang dipasang. Menggambarkan wujud secara fisik

dan layanan yang akan diterima oleh konsumen. Contohnya seperti

keadaan gedung, fasilitas restoran, desain restoran, dan kerapian

penampilan karyawan.
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Tabel 2.7
Dimensi Kualitas Pelayanan

SUMBER DIMENSI
Parasuraman et al dalam
Satrianegara (2014:211)

 Tangibles
 Reliability
 Responsiveness
 Assurance
 Empathy

Parasuraman (dalam
Tjiptono, 2012)

 Reliabilitas
 Responsivitas
 Kompetensi
 Akses
 Kesopanan
 Komunikasi
 Kredibilitas
 Keamanan
 Kemampuan
 Bukti Fisik

Zeithaml & Bitner
(2009:111)

 Reliability (keandalan)
 Responsiveness (cepat tanggap)
 Assurance (jaminan)
 Empathy (empati)
 Tangible (berwujud)

Peneliti  Reliability
 Responsiveness
 Assurance
 Empathy
 Tangible
 Komunikasi

Berdasarkan tabel di atas, peneliti mengambil enam dimensi kualitas

pelayananmenurut menurut Parasuraman et al dalam Satrianegara (2014;211) dan

Zeithaml & Bitner (2009;111) yaitu reability, responsiveness,

assurance,empathy,tangible. Selain itu penlis juga mengambil dua dimensi

kualitas pelayanan dari Parasuraman dalam Tjiptono (2012) yaitu komunikasi.
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2.5.2.5 Fasilitas fisik (atmosfer dalam gerai )

Atmosphere mengacu pada desain sebuah lingkungan dengan stimulasi

panca indera. Suasana lingkungan toko yang diciptakan mengomunikasikan

segala informasi untuk memudahkan konsumen. proses penciptaan store

atmosphere (suasana toko) adalah kegiatan merancang lingkungan pembelian

dalam suatu toko dengan menentukan karakteristik fisik toko dan aktivitas barang

dagangan. Lingkungan pembelian yang berbentuk pada akhirnya akan

menciptakan image dari toko, menimbulkan kesan yang menarik dan

menyenangkan bagi konsumen dan mempengaruhi emosi konsumen untuk

melakukan pembelian. Setiap toko memiliki store atmosphere (suasana toko)

yang berbeda-beda karena itu menjadi kewajiban dari pihak manajemen suatu

toko untuk menentukan suasana toko tersebut berdasarkan pasar sasarannya.

Berikut ini adalah definisi dari Store Atmosphere menurut para ahli:

Menurut Utami (2014;89) fasilitas fisik faktor penentu dalam

mendomonasi pangsa pasar yang diinginkan oleh perusahaan, karena penguasaan

pasar dapar dicapai apabila perusahaan mendapat kedudukan yang baik sehingga

dapat menciptakan citra perusahaan bagi konsumennya.

Menurut Levy dan Weitz (2012;613) store atmosphere adalah kombinasi

dari karakteristik toko (seperti arsitektur, tata letak, tanda-tanda dan displays,

warna, pencahayaan, suhu, suara, dan bau), yang bersama-sama membuat gambar

dalam pikiran pelanggan. Sedangkan  menurut Berman dan Evans dalam Afrida

(2012) berpendapat bahwa store atmosphere merupakan perpaduan unsur-unsur

penampilan dari suatu toko yang dapat mempengaruhi konsumen.

Berdasarkan definisi-definisi para ahli maka dapat disimpulankan bahwa

fasilitas fisik/atmosfer dalam gerai adalah kegiatan merancang lingkungan

pembelian dengan menentukan karakteristik fisik melalui pengaturan dan

pemilihan fasilitas fisik serta menciptakan kesan di dalam benak konsumen.

Atmosphere mengacu pada desain sebuah lingkungan dengan stimulasi

panca indera. Suasana lingkungan toko yang diciptakan paritel

mengomunikasikan segala informasi untuk memudahkan konsumen. Berikut ini

yang berpengaruh pada keadaan toko Levy dan Weitz (2012) yaitu :
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1. Desain toko

 Desain toko harus sesuai dengan kesan dan strategi yang tepat.

 Desain toko harus memengaruhi perilaku konsumen secara positif.

 Desain toko harus fleksibel.

 Desain toko harus mempertimbangkan biaya dan nilai.

2. Tatak letak toko

 Tata letak toko tidak rumit bagi konsumen.

 Tata letak toko harus menarik.

3. Komunikasi Visual

 Penggunaan papan tanda dan grafik yang sesuai dengan citra toko.

 Penggunaan papan tanda dan grafik memberikan informasi kepada

konsumen.

 Jumlah papan tanda yang cukup untuk memudahkan konsumen dalam

berbelanja di dalam toko.

 Menjaga penanda dan grafik selalu bersih dan update.

 Menggunakan penanda dan grafik yang menarik.

4. Penerangan

 Penerangan untuk toko dan produk dalam toko harus baik dan sesuai,

tidak berlebihan.

 Penggunaan warna yang tepat untuk menonjolkan kelebihan dan

menutup kekurangan.

5. Warna

 Penggunaan warna yang tepat dalam toko untuk meningkatkan mood

konsumen.

 Penataan produk yang disesuaikan dengan warna yang tepat.

6. Musik

 Penggunaan musik yang tepat dapat membuat konsumen merasa

nyaman.

 Penggunaan musik dapat membantu meningkatkan mood yang baik dari

konsumen.
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7. Aroma

 Toko harus selalu beratoma netral agar membuat konsumen merasa

toko segar.

Ada beberapa pendapat mengenai dimensi store atmosphere, antara lain

menurut Berman dan Evans dalam Fuad (2010;3) terdapat empat elemen store

atmosphere yang berpengaruh terhadap suasana toko yang ingin diciptakan yaitu

Store Exterior, General Interior, Store Layout dan Interior Display. Adapun

keempat dimensi tersebut akan dijelaskan lebih lengkap sebagai berikut:

1. Store Exterior

Menurut Devi Puspitasari (2012;27) mengemukan penjelasan dari

eksterior adalah elemen yang sangat penting dalam bisnis retail, sabagai

media perantara yang menampilkan image perusahaan dan masyarakat.

Menurut Berman dan Evans dalam Fuad (2010;3) Store exterior adalah

bagian depan toko mencerminkan kemantapan dan kekokohan spirit

perusahaan dan sifat kegiatan yang ada di dalamnya, serta dapat

menciptakan kepercayaan dan goodwill bagi konsumen Store exterior

berfungsi sebagai identifikasi atau tanda pengenalan, sehingga sering

menyatakan lambang. Yang termasuk dalam bagian elemen-elemen store

exterior terdiri dari :

a) Bagian depan toko

Bagian depan toko meliputi kombinasi dari marquee (papan nama),

pintu masuk dan konstruksi gedung. Storefront harus mencerminkan

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

dengan citra toko tersebut. Konsumen baru sering menilai toko dari

penampilan luarnya terlebih dahulu sehingga exterior merupakan

faktor penting yang dapat mempengaruhi konsumen untuk

mengunjungi toko.

b) Papan nama (Marquee)

Marquee adalah suatu tanda yang digunakan untuk memajang nama

atau logo suatu toko. Marquee dapat dibuat dengan teknik pewarnaan,

penulisan huruf atau penggunaan lampu neon dan dapat terdiri daari
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nama atau logo saja atau dikombinasikan dengan slogan dan informasi

lainnya. Supaya efektif, marquee harus diletakkan diluar, terlihat

berbeda dan lebih menarik atau mencolok daripada toko lain.

c) Pintu masuk

Pintu masuk harus direncanakan sebaik mungkin, sehingga dapat

mengundang konsumen untuk masuk melihat ke dalam toko dan

mengurangi lalu lintas kemacetan keluar masuk konsumen. Pintu

masuk mempunyai tiga masalah utama yang harus diputuskan:

1) Jumlah pintu masuk, disesuaikan dengan besar kecilnya bangunan

salah satu factor  yang membatasi jumlah pintu masuk adalah

masalah keamanan.

2) Jenis pintu masuk yang akan digunakan, apakah akan

menggunakan pintu otomatis atau pintu tarik dorong.

3) Lebar pintu masuk, pintu masuk yang lebar akan menciptakan

suasana dan kesan yang berbeda dibandingkan dengan pintu masuk

yang sempit, kecil, dan berdesak-desakan. Menghindari kemacetan

arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar toko.

d) Tinggi dan luas bangunan

Dapat mempengaruhi kesan tertentu terhadap toko tersebut, misalnya

tingginya langit-langit toko dapat membuat ruangan seolah-olah

terlihat lebih luas.

e) Keunikan

Dapat dicapai melalui desain toko yang lain daipada yang lain, seperti

papan nama yang mencolok, etalase yang menarik, tinggi dan ukuran

gedung yang berbeda dari sekitarnya.

f) Lingkungan sekitar

Citra toko dipengaruhi oleh keadaan lingkungan masyarakat dimana

toko itu berada.
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g) Parking (tempat parkir)

Tempat parkir merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen.

Tempat parkir yang luas, aman, gratis dan mempunyai yang dekat

dengan toko akan menciptakan atmosphere yang positif bagi toko.

2. General interior

General interior dari suatu toko harus dirancang untuk memaksimalkan

visual merchandising. Seperti diketahui, iklan dapat menarik pembeli

untuk datang ke toko, tapi yang paling utama yang dapat membuat

penjualan setelah pembelian berada di toko adalah display. Display yang

baik adalah yang dapat menarik perhatian para konsumen dan membantu

mereka agar mudah mengamati, memeriksa dan memilih barang-barang,

dan akhirnya melakukan pembelian ketika konsumen masuk ke dalam

toko. Kesan general interior ini dapat diciptakan melalui elemen-elemen

general interior terdiri dari:

1. Tata letak toko

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

warna lantai penting karena konsumen dapat mengembangkan persepsi

mereka berdasarkan apa yang mereka lihat.

2. Pewarnaan dan pencahayaan

Warna dan tata cahaya dapat memberikan image pada pelanggan.

Warna cerah dan terang akan memberikan image berbeda dengan

warna lembut dan kurang terang. Tata cahaya bisa memberikan

dampak langsung maupun tidak langsung. Tata cahaya yang baik

mempunyai kualitas dan warna yang dapat membuat produk -produk

yang ditawarkan terlihat lebih menarik, terlihat berbeda bila

dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Fixtures

Memilih peralatan penunjang dan cara penyusunan barang harus

dilakukan dengan baik agar didapat hasil yang sesuai dengan

keinginan karena barang-barang tersebut berbeda bentuk, karakter,

maupun harganya, sehingga penempatannya berbeda.
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4. Temperature

Pengelola toko harus mengatur suhu udara, agar udara di dalam

ruangan jangan terlalu panas atau dingin. Suhu udara juga berpengaruh

pada kenyamanan konsumen. Konsumen cenderung tidak nyaman

dengan ruangan panas dibandingkan dengan toko dengan suhu ruangan

dingin. Sehingga image toko juga dipengaruhi dengan penggunaan AC

baik sentral maupun unit, kipas angin, dan jendela terbuka.

5. Jarak antar rak

Jarak antara rak barang harus diatur sedemikian rupa agar cukup lebar

dan membuat konsumen merasa nyaman dan betah tinggal di toko.

6. Dead areas

Dead area merupakan ruangan di dalam toko dimana display yang

normal tidak bisa diterapkan karena akan terasa janggal, misalnya

pintu masuk, toilet, dan sudut ruangan. Pengelola harus dapat

menerapkan barang-barang pajangan biasa untuk memperindah

ruangan seperti tanaman atau cermin.

7. Personal

Karyawan yang sopan, ramah, berpenampilan menarik dan mempunyai

pengetahuan yang cukup mengenai produk yang dijual akan

meningkatkan citra perusahaan dan loyalitas konsumen dalam memilih

toko untuk berbelanja.

8. Merchandise

Barang dagangan yang dijual pengecer juga mempengaruhi citra toko.

Pengelola toko harus memutuskan mengenai variasi, warna, ukuran,

kualitas, lebar, dan kedalaman produk yang akan dijual. Pedagang

besar biasanya menjual bermacam-macam barang dagangan, sehingga

dapat meningkatkan keinginan konsumen untuk berbelanja.

9. Lebel harga

Label harga juga mempengaruhi persepsi konsumen. Label harga bisa

dicantumkan pada kemasan produk tersebut, pada rak tempat produk

tersebut, dipajang atau kombinasi dari keduannya.
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10. Kasir

Pengelola toko harus memutuskan dua hal yang berkenaan dengan

kasir. Pertama adalah penentuan jumlah kasir yang memadai agar

konsumen tak terlalu lama antri atau menunggu untuk melakukan

proses pembayaran. Kedua adalah penentuan lokasi kasir, kasir harus

ditempatkan di lokasi yang strategis dan sedapat mungkin menghindari

kemacetan/antrian antara konsumen yang keluar masuk toko.

11. Technology / modernization

Pengelola toko harus dapat melayani konsumen secanggih mungkin.

Misalnya dalam proses pembayaran harus dibuat secanggih mungkin

dan cepat baik pembayaran secara tunai atau menggunakan

pembayaran dengan cara lain seperti kartu kredit atau

debet,diskon dan voucher.

12. Kebersihan

Kebersihan dapat menjadi pertimbangan utama bagi konsumen untuk

berbelanja di toko. Pengelola toko harus mempunyai rencana yang

baik dalam pemeliharaan kebersihan toko walaupun exterior dan

interior baik apabila tidak dirawat kebersihannya akan menimbulkan

penilaian negatif dari konsumen.

3. Store Layout

Menurut Devi Puspitasari (2012;30) Layout toko adalah gambar tampak

atas yang berskala dari sebuah area toko yang memperlihatkan pembagian

area. Tujuan layout toko adalah untuk menciptakan lalu lintas yang hidup

di dalamnya dengan mengekspos barang dagangan sebanyak mungkin

kepada konsumen agar penjualan optimal.

Store layout atau tata letak toko, merupakan rencana untuk menentukan

lokasi tertentu dan pengaturan dari jalan/gang di dalam toko yang cukup

lebar yang memudahkan para konsumen untuk berlalulalang di dalamnya.

Store layout akan mengundang masuk atau menyebabkan konsumen

menjauhi toko tersebut ketika konsumen tersebut melihat bagian dalam

toko melalui jendela etalase atau pintu masuk. Layout yang baik akan
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mampu mengundang konsumen untuk betah berkeliling lebih lama dan

membelanjakan uangnya lebih banyak. Yang termasuk store layout

meliputi elemen-elemen berikut ini :

1. Alokasi lantai ruangan, dalam suatu toko, ruangan yang ada harus

dialokasikan untuk:

a. Selling Space (ruangan untuk penjualan) Area yang digunakan untuk

memajang barang dagangan, interaksi antara karyawan bagian

penjualan dengan pelanggan, demonstrasi dan sebagainya. Alokasi

ruangan untuk penjualan memiliki porsi terbesar dari total ruangan.

b. Ruangan untuk barang dagangan

Area bukan untuk display yang digunkan untuk persediaan barang

atau gudang. Misalkan pada toko sepatu yang memiliki tempat untuk

penyimpanan barang.

c. Ruangan untuk karyawan

Area yang digunakan untuk tempat berganti baju seragam, untuk

istirahat, maupun makan siang. Ruangan ini harus mimiliki kontrol

ketat karena hal ini dipengaruhi oleh moral dari karyawan dan

tingkat keimanan karyawan.

d. Ruangan untuk pelanggan

Area yang dibuat untuk meningkatkan kenyamanan konsumen

seperti toilet, cafe, ruang tunggu, area merokok dan lain-lain.

2. Pengelompokan produk, barang yang dipanjang dapat dikelompokan

sebagai berikut :

a. Pengelompokan produk fungsional. Pengelompokan barang

dagangan berdasarkan penggunaan akhir yang sama.

b. Pengelompokan produk berdasarkan motivasi pembelian.

Pengelompokan barang yang menunjukkan sifat konsumen pada

saat membeli yaitu meliputi jumlah yang dibeli, pembelian

dilakukan pada waktu mendadak atau telah direncanakan. Hal ini

menimbulkan dorongan pada konsumen untuk membeli dan

menghabiskan waktu yang lebih banyak dalam berbelanja.
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c. Pengelompokan produk berdasarkan segmen pasar. Meletakkan

barang dagangan sesuai pasar sasaran yang ingin dicapai.

d. Pengelompokan produk berdasarkan penyimpanan.

Pengelompokan barang dagangan yang memerlukan penanganan

khusus. Supermarket memiliki kulkas dan ruangan bersuhu dingin.

3. Traffic Flow (pola arus lalu lintas), dibagi menjadi dua dasar yaitu:

a. Arus lalu lintas lurus. Pengaturan pola lalu lintas yang

mengarahkan pelanggan sesuai gang-gang dan perabot di dalam

toko.

b. Arus lalu lintas membelok. Pengaturan ini memungkinkan

pelanggan membentuk pola lalu lintasnya sendiri.

4. Interior Display

Interior display merupakan tanda-tanda yang digunakan untuk

memberikan informasi kepada konsumen untuk mempengaruhi suasana

lingkungan toko, dengan tujuan utama untuk meningkatkan penjualan dan

laba toko tersebut. Yang termasuk interior display terdiri dari:

1) Assortment display

Menyajikan barang-barang dagangan secara campuran atau bermacam-

macam barang untuk pelanggan. Dengan berbagai macam barang

secara terbuka memberikan kesempatan pada pelanggan untuk

merasakan dan mencoba beberapa produk.

2) Theme-setting display

Display ini menyesuaikan dengan lingkungan/musiman. Pengecer

display tergantung tren maupun even khusus. Seluruh atau beberapa

toko diadaptasi untuk even tertentu, seperti Lebaran Sale atau

Chirstmas Sale yang digunakan untuk menarik konsumen. Setiap tema

spesial yang dihadirkan membuat toko lebih menarik perhatian dan

membuat berbelanja lebih menyenangkan.

3) Ensemble display

Display ini cukup popular pada akhir-akhir ini, yaitu dengan

melakukan pengelompokan dan memajang dalam kategori terpisah
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(misal bagian kaos kaki, pakaian dalam dan lain -lain), kemudian

secara lengkap dipajang pada suatu tempat, misal dalam satu rak.

4) Rack and cases display

Biasanya digunakan untuk penjual pakaian, perlengkapan rumah dan

lainnya. Rak ini memiliki fungsi utama yaitu untuk memajang dan

meletakkan barang dagangan secara rapi. Case berfungsi untuk

memajang barang yang lebih berat atau besar daripada barang di rak.

5) Posters, signs, and cards display

Tanda-tanda yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang

lokasi barang di dalam toko. Iklan yang dapat mendorong konsumen

untuk berbelanja barang adalah iklan promosi barang baru atau diskon

khusus untuk barang tertentu. Tujuan dari tanda-tanda itu sendiri untuk

meningkatkan penjualan barang melalui informasi yang diberikan

konsumen secara baik dan benar. Daerah belanja yang kurang diminati

biasanya dibuat menarik dengan tampilan tandatanda yang sifatnya

komunikatif pada konsumen.

Menurut Foster (2008;61) Store Atmosphere dapat dibagi menjadi tiga

dimensi utama yaitu :

1) Exterior

Exterior meliputi keseluruhan bangunan fisik yang dapat dilihat dari

bentuk bangunan, pintu masuk, dan lain-lain. Dalam ritel, desain eksterior

merupakan bagian dari fasilitas fisik yang mempunyai peranan dalam

memberi tempat bagi mereka yang akan datang.

Menurut Lewinson dalam Foster (2008:61) Pertimbangan utama dalam

eksterior toko adalah posisi toko dan arsitekturnya. Hal tersebut sangat

berperan dalam mengkomunikasikan informasi tentang apa yang ada di

dalam gedung sehingga menjadi iklan permanen serta membentuk citra

bagi konsumen terhadap keseluruhan penampilan suatu toko eceran.

2) Interior

Desain interior yang dimiliki toko eceran pada dasarnya harus sesuai

dengan desain eksteriornya. Hal ini sangat perlu demi menjaga
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keseimbangan citra yang telah terbentuk dari luar gedung. Beberapa

komponen yang dapat didefenisikan untuk interior adalah estetika,

perancangan ruang, dan tata letak (lay out) toko.

Estetika toko menyangkut bagaimana fasilitas toko dapat menciptakan

kesan yang mempengaruhi perasaan konsumen, yaitu pandangan dan

perasaan konsumen mengenai suasana toko ketika melakukan kunjungan

atau berbelanja di toko yang bersangkutan. Sedangkan perancangan ruang,

yaitu menyangkut bagaimana peritel memanfaatkan seluruh ruang yang

ada sesuai dengan tingkat produksi pengecer itu sendiri. Perancangan

ruang terdiri dari pemanfaatan ruang dan pengalokasian ruangan, bersama-

sama dengan aspek penting di atas, penerangan, dekorasi, serta kebersihan

turut menunjang suasana berbelanja yang menyenangkan, Lewinson dalam

Foster (2008;62).

3) Tata Letak (lay out)

Tata letak toko merupakan pengaturan secara fisik dan penempatan barang

dagangan, perlengkapan tetap, dan departemen di dalam toko. Tujuan dari

tata letak toko adalah memberikan gerak pada konsumen, memperlihatkan

barang dagangan atau jasa, serta menarik dan memaksimalkan penjualan

secara umum. (Foster:2008;62). Tata letak toko/layout terdiri dari

beberapa keputusan yaitu:

a. Mengklasifikasikan barang dagangan pada kelompok atau

departemen sejenis.

b. Memutuskan pengaturan tata letak secara keseluruhan.

c. Menentukan berapa luas ruangan yang akan dipakai oleh suatu

kelompok barang/departemen barang.

d. Memilih lokasi-lokasi untuk barang di dalam toko.

e. Merencanakan pengaturan yang paling menguntungkan dari

pengelompokkan barang-barang dagangan.

Menurut Utami (2014;89) fasilitas fisik dapat dibagi menjadi tiga bagian

yaitu :
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1. Lokasi toko

Mencari dan menemukan lokasi merupakan tugas paling penting,

karena penentuan lokasi yang tepat merupakan kunci kesuksesan suatu

bisnis.

2. Tata letak toko

Penataan yang dirancang dan dibuat setelah lokasi toko dipilih.

Semuanya ini bertujuan untuk memudahkan dan memberikan

kenyamanan bagi konsumen dalam berbelanja

3. Desain toko

Desain dari sebuah toko dibagi kedalam dua bagian:

a. Desain eksterior

Merupakan penampilan luar dari sebuah toko yang harus dapat

menarik konsumen untuk melakukan pembelian. Faktor desain

eksteriormeliputi: penempatan pintu masuk, menerangan pada

bagian luar toko, penempatan papan reklame serta pengaturan

jendela dan dinding.

b. Desain interior

Merupakan penampilan bagian di dalam suatu toko yang kalah

pentingnya untuk menarik konsumen. Faktor-faktor desain interior

ini meliputi ketinggian langit-langit, penerangan dalam toko, warna

dan temperatur dalam ruangan.

Berikut ini adalah tabel mengenai perbandingan elemen store atmosphere

menurut para ahli dan juga menurut peneliti :

Tabel 2.8
Dimensi Fasilias Fisik/ Atmosphere dalam Gerai

SUMBER DIMENSI
Berman dan Evans dalam
Fuad (2010:3)

 Store Exterior
 General interior
 Store Layout
 Interior Display

Menurut Foster (2008: 61)  Exterior
 Interior
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 Tata Letak (lay out)

Menurut Utami (2014:89)  Lokasi toko
 Tata letak toko
 Desain toko

Peneliti  Lokasi
 Tata letak toko
 Desain toko

Berdasarkan tabel di atas, peneliti mengambil tiga dimensi

fasilitas/atmosfer dalam gerai menurut menurut Utami (2014;89) yaitu lokasi

toko, tata letak toko, desain toko.

2.5.2.6 Lokasi

Lokasi adalah faktor yang sangat penting dalam bauran pemasaran ritel

(retailing marketing mix). Pada lokasi tepat, sebuah gerai akan lebih sukses

dibandingkan gerai lainnya yang berlokasi kurang strategis, meskipun keduanya

menjual produk yang sama, oleh pramuniaga yang sama banyak dan trampil, dan

sama-sama punya setting/ambience yang bagus.

Menurut Utami (2014;93) lokasi fakator utama dalam pemilihan toko

konsumen. Hal ini juga merupakan keuntungan bersaing yang tidak dengan

mudah ditiru. Contohnya, Carrefour yang selalu menentukan lokasi didaerah

strategis.

Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller dalam bukunya Marketing

Management (2012;47), Tempat diasosiasikan sebagai saluran distribusi yang

ditujukan untuk mencapai taget konsumen. Sistem distribusi ini mencakup lokasi,

transportasi, pergudangan, dan sebagainya.

Menurut  Kotler dan Amstrong (2014;51) Place include company activies

that make thr product avaliable to target consumers. Tempat meliputi kegiatan

perusahaan yang membuat produk tersedia untuk target konsumen.
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Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lokasi

adalah fakator utama dalam pemilihan toko konsumen, tempat diasosiasikan

sebagai saluran distribusi yang ditujukan untuk mencapai taget konsumen.

Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan

pertimbangan-pertimbangan yang cermat dalam menentukan lokasi menurut

Kotler (2012;84) meliputi faktor:

a. Akses, misalnya lokasi yang mudah dilalui atau mudah dijangkau

sarana transportasi umum.

b. Visibilitas, misalnya lokasi dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan.

c. Tempat parkir yang luas dan aman.

d. Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk peluasan usaha

di kemudian hari.

e. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang

ditawarkan.

Lokasi strategis atau yang bagus memberikan kesempatan kepada

konsumen untuk mengeluarkan biaya yang sedikit. Sementara lokasi yang kurang

memadai akan memaksa pelanggan untuk mengeluarkan lebih banyak biaya.

Menurut Sopiah dan Syihabudhin (2008;139) faktor-faktor dalam

mempertimbangkan pilihan lokasi atau tempat agar konsumen tertarik adalah

sebagai berikut:

a. Lalulintas kendaraan : mobil yang banyak melintas berarti potensi

pasar tinggi.

b. Fasilitas parkir : untuk kota-kota besar, pusat perbelanjaan yang

memiliki fasilitas parkir yang memadai bisa menjadi pilihan yang lebih

baik dibandingkan dengan pusat perbelanjaan yang fasilitas parkirnya

tidak mencukupi.

c. Transportasi umum : bis atau angkot yang melintas didepan suatu pusat

perbelanjaan akan memberi daya tarik yang lebih tinggi karena banyak

konsumen yng dengan mudah menjangkaunya

d. Komposisi gerai : komposisi gerai yang saling melengkapi akan

menjadi tujuan belanja yang disebut one-stop shopping.
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e. Letak berdirinya gerai : letak berdirinyagerai seringkali dikaitkan

dengan visibility (keterlihatan), yaitu mudah terlihatnya gerai oleh

pengunjung.

f. Syarat dan ketentuan pemakaian gerai : perlu dipelajari dan

dibandungkan sebelum lokasi yang hendak diambil.

Menurut Utami (2014;145) faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik

sebuah lokasi adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas

Aksesibilitas suatu lokasi adalah suatu kemudahan bagi konsumen untuk

datang atau masuk dan keluar dari lokasi tersebut. Analisis ini memiliki

dua tahap yaitu:

 Analisis makro

Mempertimbangkan area perdagangan primer, seperti area dua hingga

tiga mil di sekitar lokasi tersebut dalam kasus sebuah supermarket atau

toko obat. Untuk menaksir aksesibilitas lokasi pada tingkat makro ritel

secara bersamaan mengevaluasi beberapa faktor seperti pola-pola

jalan, kondisi jalan dan halangan-halangan.

 Analisis mikro

Berkonsentrasi pada masalah-masalah sekitar lokasi, seperti visibilitas,

arus lalu lintas, parkir, keramaian, dan jalan masuk atau jalan keluar.

2. Keuntungan secara lokasi dalam sebuah pusat

Setelah aksesibilitas pusat telah dievaluasi, analisis harus mengevaluasi

lokasi didalamnya. Hal ini disebabkan lokasi yang lebih baik memerlukan

biaya yang lebih, ritel harus mempertimbangkan kepentingan mereka.

Tabel 2.9
Dimensi Lokasi

SUMBER DIMENSI
Menurut Kotler (2009:84)  Akses

 Visibilitas
 Tempat parkir yang luas dan

aman.
 Ekspansi
 Lingkungan.



59

Menurut Sopiah dan Syihabudhin
(2008:139)

 Lalulintas kendaraan
 Fasilitas parkir
 Transportasi umum
 Komposisi gerai
 Letak berdirinya gerai
 Syarat dan ketentuan

pemakaian gerai
Menurut Utami (2014:145)  Aksesibilitas

 Keuntungan secara lokasi
dalam sebuah pusat

Peneliti  Aksesibilitas
Berdasarkan tabel di atas, peneliti mengambil satu dimensi

fasilitas/atmosfer dalam gerai menurut menurut Utami (2014;89) yaitu aksebilitas.

Aksebilitas ini meliputi analisis makro dan makro. Analisi mikro

mencakup area perdagangan primer, seperti area dua hingga tiga mil di sekitar

lokasi tersebut dalam kasus sebuah supermarket atau toko obat. Untuk menaksir

aksesibilitas lokasi pada tingkat makro ritel secara bersamaan mengevaluasi

beberapa faktor seperti pola-pola  jalan, kondisi jalan dan halangan-halangan.

Sedangkan analisis makro mencakup masalah-masalah sekitar lokasi, seperti

visibilitas, arus lalu lintas, parkir, keramaian, dan jalan masuk atau jalan keluar.

2.6 Prilaku Konsumen

Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan

keinginan pelanggan sasaran. Bidang prilaku konsumen mempelajari bagaimana

individu, kelompok, dan organisasi, dan organisasi memilih, membeli memakai,

dan membuang barang, jasa, gagasran, atau pengalaman dalam rangka

memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka.

Prilaku konsumen adalah studi unit-unit dan proses pembuatan keputusan

yang terlibat dalam penerimaan, penggunaan dan pembelian, dan penentuan

barang, jasa, dan ide. Tujuan mempelajari prilaku konsumen hampir sama dengan

mempelajari prolaku manusia secara umum, baik prilaku individu secara

perseorangan, prilaku individu dalam kelompok, maupun prilaku kelompok dalam

suatu organisasi.
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Menurut Solomon dalam Tjiptono (2012;50) perilaku konsumen adalah

proses-proses yang terjadi manakala individu atau kelompok memilih, membeli,

menggunakan, atau menghentikan pemakaian produk, jasa, ide, atau pengalaman

untuk memuaskan kebutuhan dan hasrat tertentu.

Menurut The American Marketing Association dalam Nugroho (2013;2)

perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi,

perilaku, dan lingkungannya di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran

dalam hidup mereka.

Sedangkan menurut Kanuk dikutip dari Sangadji dalam bukunya Prilaku

Konsumen (2013;8) mendefinikan bahwa  prilaku konsumen sebagai prilaku yang

memperlihatkan konsumem untuk mencari, membeli, menggunakan,

mengevaluasidan menghabiskan produk produk jasa yang mereka harapkan akan

memuaskan kebutuhan mereka.

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa prilaku

konsumen merupakan tindakan atau prilaku yang dilakukan konsumen dimulai

dengan merasakan adanya kebutuhan dan keinginan akan suatu produk, dan

kemuadian berusaha untuk mencarinya. Tindakan inidilakukan guna untuk

memenuhi kebutuhan baik dalam pengggunaan, pengomsumsian, maupun

penghabisan barang/jasa termasuk proses keputusan yang mendahului dan yang

yang menyusul

Dari definisi tersebut di atas terdapat tiga ide penting Nugroho,2013;3),

yaitu : 1. Perilaku konsumen adalah dinamis 2. Hal tersebut melibatkan interaksi

antara afeksi dan kognisi, perilaku dan kejadian sekitar, dan 3. Hal tersebut

melibatkan pertukaran. (Nugroho;2013)

2.6.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prilaku Konsumen

Menurut Kotler (2012;173) prilaku konsumen dalam membeli sangat

dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi. Berikut

1. Faktor Kebudayaan

a. Kebudayaan. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilau

seseorang yang paling mendasar. Jika makhluk yang paling rendah
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prilakunya sebagian besar diatur oleh naluri, maka prilaku manusia

sebagian besar adalah di pelajari

b. Sub-budaya. Setiap budaya mempunyai kelompok-kelompok sub-

budaya yang lebih kecil, yang merupakan identifikasi dan sosialisasi

yang khas untuk prilaku anggotanya.

c. Kelas sosial. Sebenarnyan semua masyarakat manusia menampilkan

lapisan-lapisan sosial. Lapisan-lapisan sosial ini kadang-kadang berupa

subuah sistem kasta dimana para angota kasta yang berbeda memikul

peranan tertentu dan mereka tak dapat mengubah keanggotaan

kastanya. Kelas sosial mempunyai ciri-ciri, yaitu orang berasa dalam

setiap kelas sosial mempunyai ciri-ciri, yaitu orang berada dalam

setiap kelas sosial cenderung berprlaku serupa dari pada orang yang

berasal dari dua kelas sosial yang berada dan seseorang dipandang

mempunyai pekerjaan yang rendah atau tinggih sesuai dengan

beberapa variabel seperti jabatan, pendapatan, kekayaan, pendidikan

dan orientasi terhadap nilai, dari pada hanya berdasarkan sebuah

variabel. Kenapa sosial menunjukan  perbedaan pilihan produk dan

merek dalam suatu bidang tertentu tertentu seperti pakaian, perabot

rumah tangga, aktivitas waktu senggang dam mobil.

2. Faktor-faktor sosial.

Prilaku seseorang sesorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-

faktor sosial, seperti kelompok referensi, keluarga, status dan peranan

sosial.

a. Kelompok Referensi

Prilaku seseorang amat dipengaruhi oleh berbagai kelompok. Sebuah

kelompok referensi bagi seseorang adalah kelompok-kelompok yang

memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap

dan prilaku seseorang.

b. Keluarga

Para anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang kuat

terhadap prilaku pembeli. Kelurga dalam kehidupan pembeli dapat
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juga disebutkan dengan keluarga sebagai sumber orientasi yang

terdiri ari orang tua, dimana dari orang tua seseorang dapat sumbe

orientasi terhadap agama, nolitik, ekonomi, ambisi pribadi harga diri

serta cinta kasih. Sedangkan sebagai sumber keturunan yajni

pasngan-pasangan suami istri beserta anak-anaknya. Keluarga adalah

organisasi konsumen pembeli yang terpenting dalam masyarakat.

c. Faktor Pribadi

Sepanjang kehidupannya, seseorang terlibat dalam beberapa

kelompok, yakni keluarga klub dan organisasi, dimana kedudukan

seseorang dalam kelompok dapat ditentukan dengan peranan dan

status.

3. Faktor Pribadi

Keputusan seseorang pembeli juga di pengaruhi oleh ciri-ciri

kepribadian, termasuk usia daur hidupnya, pekerjaannya, kondisi ekonomi,

gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.

a. Usia dan Tahap Daur Hidu. Orang membeli suatu barang dan jasa

yang berubah-ubah selama hidupnya, mereka makan makanan bayi

pada waktu tahun-tahun awal kehidupannya, memerlukan

makananan paling banyak pada waktu meningkat besar dan menjadi

dewasa serta memerlukan diet khusus pada waktu menginjak usia

lanjut. Selera orang pun dalam pakaian, perabot, dan rekreasi

berhubungan dengan usia.

b. Pekerja. Pola komunikasi seseorang juga dipengaruhi oleh

pekerjaannya, dimana seseorang pekerja kasar akan membeli

pakaian kerja, sepatu kerja, kotak makanan. Sedangkan seorang

manajer perusahaan pesawat terbang, menjadi anggota perkumpulan

(country club).

c. Keadaan Ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang akan besar sesekali

pengaruhnya terhadap pilihan produk. Keadaan keadaan seseorang

terdiri dari pendapatan yang dapat dibelajakan (tingkatan,

kestabilannya dan pola waktu) tabungan dan milik kekayaan



63

(termasuk presentase yang sudah diuangkan) kemampuan meminjam

dan sikapnya terhadap pengeluaran lawan menabung.

d. Gaya Hidup. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang

dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan

minat dan pendapat (opini) yang bersangkutan. Gaya hidup

mencerminkan sesuatu yang lebih sub-budaya kelas sosial, bahkan

dari pekerjaan yang sama mungkin memiliki gaya hidup yang

misalnya dengan gaya hidup yang serasi dengan lingkungan, dalam

mengenakan pakaian yang konservatif, menghabiskan sebagian

waktunya bersama keluaga, aktif dalam kegiatan organisai, dan

kebiasaan bekerja keras.

e. Kepribadian dan Konsep Diri. Setiap orang mempunyai kepribadian

yang berbeda yang akan mempengaruhi prilaku pembeli, dimana

kepribadian tersebut adalah ciri-ciri psikologis yang membedakan

seseorang, yang menyebabkan terjadinya jawaban yang secara relatif

tatap dan bertahan lama terhadap lingkungannya. Kepribadian

seseorang biasanya digambarkan dalam istilah seperti : percay diri,

gampang mempengaruhi, berdiri sendiri, menghargai orang lain,

bersifat sosial, dan sifat membela diri.

4. Faktor Psikologis

Pilihan membeli seseorang juga dipengaruhi oleh 4 faktorpsikologis

utama. Yaitu : motivasi,persepsi, kepercayaan dan sikap.

a. Motivasi. Motif (dorongan) adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat

mendesak untuk mengarahkan seseorang agar dapat mencari

pemuasan terhadap kebutuhan itu, dimana pemuasan kebutuhan

dapan mengurangi rasa ketegangan.

b. Persepsi. Seseorang yang termotivasi siap untuk melakukan suatu

perbautan, bagaimana seseorang yang termotivasi berbuat yang

adalah dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasiyang

dihadapinya. Dua orang yang mengalami keadaan dorongan yang



64

sama mungkin akan berbuat sesuatu yang agar berbeda karena

mereka menanggapi situasi secara berbeda.

c. Belajar. Sewaktu orang berbuat, mereka belajar-belajar

menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang individu yang

bersumber dari pengalaman. Kebanyakan perilaku manusia diperoleh

dengan mempelajariny.

d. Kepercayaan dan Sikap. Melalui perbuatan dan belajar, orang

memperoleh kepercayaan dan sikap dimana hal ini selanjutnya

mempengaruhi tingkahlaku membeli mereka, dimana suatu

kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dianut oleh

seseorang tentang sesuatu.

2.7 Proses Keputusan Membeli

Proses keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller (2012;194) terdiri

dari lima tahap (Problem recognition, Information search, Evaluation of

altenative, purchase decision, and postpuchace behavior). Adapun penjelasannya

sebagai berikut:

a. Pengenalan Masalah

Proses membeli dimulai dengan pengenalan masalah atau kebutuhan.

Pembeli menyadari suatu perbedaan antara keadaan sebenarnya dengan

yang diinginkannya. Kebutuhan itu dpat digerakkan oleh rangsagan daari

dalam diri pembeli atau dari luar. Oleh karena itu para pemasar perlu

mngenal berbagai hal yang dapat menggerakkan kebutuhan atau minat

tertentu dala konsumen. Para pemasar perlu meneliti konsumen untuk

mendapat jawabannya, apakan kebutuhan yang dirasakan atau masalah

yang timbu, apa yang menyebabkan semua itu muncul, dan bagaimana

kebutuhan atau masalah itu menyebabkan seseorng mencari produk terntu.

b. Pencaian Informasi

Seorang konsumen yang mulai tergugah minatnya mungkin akan atau

mungkin mencari informasi yang lebh banyak lagi. Jika dorongan

konsumen adalah kuat, dan objek yang dapat memuaskan kebutuhan itu
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tersdia, konsumen akan menjadi objek itu. Jika tidak kebutuhan konsumen

itu tinggal mengendap dalam ingatannya. Konsumen mungkin tidak

berusaha untuk memperoleh informasi lebih lanjut atau aktif mencari

informasi konsumen terbagi menjadi empat kelompok yaitu:

1. Sumber Pribadi (keluarga, teman, tetangga, kenalan).

2. Sumber Niaga (periklanan, petugas penjualan, penjual, bungkus, dan

pameran).

3. Sumber Umum (media masa, organisasi consume)

4. Sumber Pengalaman (pernah menangani menguji, mempergunakan

produk).

c. Penelitian Aternatif

Pasar perlu mengetahui bagaimana bagaimana proses infomasi konsumen

tiba pada tahapan pemilihan merek, dan bagaimana konsumen memilih

diantara diantara berbagai alternatif merek yang tersedia konsep-konsep

dasar tertentu membantu memperjelas proses penilaian konsumen seperti

sifat-sifat produk, ciri-ciri yang paling berkesan dari produk tersebut,

adanya kepercayaan pada merek tertentu, bagaimana konsumen

mengharapkan suatu kepuasan dari produk tersebut dengan tingkat

alternatif yang berbeda-beda dari semua ciri (fungsi kemanfaatan), dan

bentuknya sikap konsumen terhadap beberpa pilihan merek melalui

prosedur penelitian.

d. Keputusan Membeli

Tahap penelitian keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan

mereka diantara beberapa merek yang terabung dalam serangkaian pilihan.

Konsumen mungkin juga membentuk suatu maksud membeli dan

cenderung membeli merek yang disukainya.

Dalam membeli suatu produk konsumen juga dipengaruhi oleh

sikap oang lain dan faktor situsional yang tak terduga. Sedangkan

keputusan untuk mengubah, menangguhkan atau membatalkan keputusan

membeli banyak dipengaruhi oleh pelanggan resiko seseorang. Keptusan

membeli dapat digambarkan sebagaimana berikut ini:
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Gambar 2.6

Proses Keputusan Membeli

Sumber: Kotler dan Keller (2012;197)

Tahap-Tahap Antara Evaluasi Alternatif dan Keputusan PembelianPenjelasan

gambar diatas sebagai berikut:

a. Prilaku Pasca Pembelian.

Setelah membel suatuu produk konsumen akan mengalami beberapa

tingkat kepuasan atau ketidak puasan. Konsumen juga akan melakukan

beberapa kegiatan setelah memebeli produk, yang akan menarik bagi para

pemasar

b. Kepuasan Pasca Pembelian

Setelah membeli suatu produk konsumen mungkin menemukan suatu yang

cacat. Beberpa pembeli tidak mengnginkan produk yang cact, sementara

yang lainnya masa bodoh, dan beberapa mungkin melihat kecacatan tadi

sebagai  peningkatan harga produk. Konsumen membentuk pengharapan-

pengharapan mereka berdasarkan pada pesan-pesan yang mereka peroleh

dari para penjual, teman-temannya dan sumber informasi lain. Jika para

penjual melebih-lebihkan keuntungan yang diperole, konsumen akan

mengalami pengharapan yang tak terpenuhi yang akan menyebabkan

ketidakpuasan. Sehingga makin besar jurang antara pengharapan dan

prestasi, makin besar ketidakpuasan konsumen.

c. Tindakan Pasca Pembelian



67

Kepuasan atau ketidakpuasan pembeli dengan produk akan mempengaruhi

tingkat laku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, untuk selanjutnya dia

akan memperlihatkan peluang pembeli yang lebih tinggi dalam

kesempatan berikutnya. Konsumen yang puas juga akan cenderung

mengatakan sesuatu yang serba baik tentang produk yang bersangkutan

kepada orang lain.

d. Penggunaan dan Kegunaan Pasca Pembelian.

Memang terdapat beberapa langkah dalam tingkah laku pembeli pada

masa pasca pembelian yang perlu diamati oleh pada penjual, yakni apa

yang pada akhirnya dilakukan pembeli dengan produk yang bersangkutan.

Jika konsumen pemakaian baru suatu produk, hal ini akan menarik

perhatian penjual karena perusahaan dapat mengiklankan pemakaian baru.

Jika para pembeli menyimpan produk dan jarang mempergunakannya atau

sama sekali tidak mempergunakannya, produk yang bersangkutan tidak

selamanya memuaskan, dan komentar konsumen tidak akan banyak, yang

menarik disini adalah bagaimana konsumen pada akhirnya menjual atau

menukar produk tersebut hal itu akan mengurangi penjual produk baru.

2.7.1 Perilaku Pembelian

Memahami perilaku pembeli dari pasar sasaran tugas penting dari

manajemen pemasaran, berdasarkan konsep pemasaran. Para konsumen amat

beraneka ragam menutur usia, pendapat tingakat pendidikan, pola perpindahan

tempat dan selera adalah bermanfaat bagi para pemasar untuk membeda-bedakan

kelompok konsumen yang memang berbeda, dan mengembangkan produk dan

jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen itu. Jika sebuah lapisan atau

segmen pasar cukup besar, berapa perusahaan bisa menetapkan program pemsaran

khusus untuk melayani pasar ini.

Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, bergantung pada jenis

keputusan pembelian. menurut Kotler dan Amstrong (2014;177) ada 4 jenis

prilaku pembelian konsumen berdasrkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat

perbedaan antara merek, yaitu:
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1. Prilaku pembelian kompleks

Konsumen melakukan prilaku pembelian kompleks (complex buying

behavior) ketika mereka sangat terlibat dalam pembelian dan merasa ada

perbedaan yang signifikan anta merek. Konsumen mungkin sangat terlibat

ketika prouk itu mahal, berisiko jarang dibeli, dan sangat memperlihatkan

ekspresi dari. Umumnya, konsumen harus mempelajari banyak hal tentang

kategori produk. Pembeli ini akan melewati proses pembelajaran, mula-

mula konsumen mengembangkan keyakinan tentang produk, lalu sikap,

dan kemudian membuat pilihan pembelian yang dipikirkan matang-

matang. Pemasar produk yang memerlukan keterlibatan tinggi harus

memahami pengumpulan infoermasi dan prilaku eveluasi yag dilakuan

konsumen dengan keterlibatan tinggi. Para pemasar peru membantu

konsumen untuk mempelajari atribut produk dan kepentingan alternatif

atribut produk tersebut. Mereka harus membedakan fitur mereknya,

mungkin dengan menggambarkan kelebihan mereka lewat media cetak

dengan teks yang panjang. Mereka harus memotivasi wiraniaga toko dan

orang yang memberi penjelasan kepada pembeli untuk mempengaruhi

pilihan merek akhir.

1. Perilaku pembelian pengurangan disonansi

Perilaku pembelian pengurangan disonansi (dissonance-reducing buying

behavior) terjadi ketika konsumen sangat terlibat dalam pembelian yang

mahal, jarang dilakukan, atau beresiko, tetapi hanya melihat sedikit

perbedaan antar merek. Setelah pembelian, konsumen mungkin

mengalami ketidaknyamanan pasca pembelian ketika mereka mengetahui

kerugian tertentu dari merek yang dibeli atau mendengar hal-hal

menyenangkan tentang merek yang tidak dibeli. Untuk menghadapi

disonansi semacam itu, komunikasi pasca penjualan yang dilakukan

pemasar harus memberikan bukti dan dukungan untuk membantu

konsumen merasa nyaman dengan pilihan merek mereka.

2. Perilaku pembelian kebiasaan
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Perilaku pembelian kebiasaan (habitual buying behavior) terjadi ketika

dalam keadaan keterlibatan konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan

merek. Konsumen hanya mempunyai sedikit keterlibatan dalam kategori

produk ini, mereka hanya pergi ke toko dan mengambil satu merek. Jika

mereka terus mengambil merek yang sama, hal ini lebih merupakan

kebiasaan daripada loyalitas yang kuat terhadap sebuah merek. Konsumen

seperti ini memiliki keterlibatan rendah dengan sebagian besar produk

murah yang sering dibeli. Konsumen tidak secara ekstensif mencari

informasi tentang merek, mengevaluasi karakteristik merek, dan

mempertimbangkan keputusan tentang merek yang akan dibeli. Sebagai

gantinya, konsumen menerima informasi 14 secara pasif ketika merek

menonton televisi atau membaca majalah. Pengulangan iklan menciptakan

kebiasaan akna suatu merek dan bukan keyakinan merek. Konsumen tidak

membentuk sikap yang kuat terhadap sebuah merek, mereka memilih

merek karena terbiasa dengan merek tersebut, konsumen mungkin tidak

mengevaluasi pilihan bahkan setelah melakukan pembelian. Oleh karena

itu, proses pembelian melibatkan keyakinan merek yang dibentuk oleh

pembelajaran pasif, diikuti oleh perilaku pembelian, yang mungkin diikuti

oleh evaluasi atau mungkin tidak.

3. Perilaku pembelian mencari keragaman

Perilaku pembelian mencari keragaman (variety seeking buying behavior)

dalam situasi yang mempunyai karakter keterlibatan konsumen rendah,

tetapi anggapan perbedaan merek yang signifikan. Dalam kasus ini,

konsumen sering melakukan banyak pertukaran merek. Pemimpin pasar

akan mencoba mendorong perilaku pembeli kebiasaan dengan

mendominasi ruang rak, membuat rak tetap penuh, dan menjalankan iklan

untuk mengingatkan konsumen sesering mungkin. Perusaahan penantang

akan mendorong pencarian keragaman dengan menawarkan persepsi harga

yang lebih murah, kesepakatan kupon khusus, sampel gratis, dan iklan

yang menampilkan alasan untuk mencoba sesuatu yang baru.
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2.8 Minat Beli Ulang

Kotler dan Keller (2012;244) berpendapat bahwa setelah konsumen

membeli produk tersebut, konsumen bisa puas atau tidak puas dan terlibat dalam

perilaku pasca pembelian. Pelanggan yang puas akan kembali membeli produk,

memuji produk yang membelinya dihadapan orang lain, sedikit menarik perhatian

pada merek dan iklan pesaing dan membeli produk lain dari perusahaan yang

sama.

Menurut Suryani (2008;131) bahwa melakukan pembelian secara teratur

(pembelian ulang) adalah pelanggan yang telah melakukan pembelian suatu

produk sebanyak dua kali atau lebih secara teratur.

Sedangkan Menurut Liu & Liu (2008) dalam jurnal Ayutthaya (2013)

Service encounter that customers experience is a core aspect of various service

industries as the service experience, whether satisfactory or not, will finally

impact the customer’s repeat purchase intention. Sedangkan menurut Ayutthaya

(2013) minat pembelian ulang dapat di definisikan sebagai perilaku konsumen

yang menunjukkan keinginan konsumen untuk melanjutkan dan meningkatkan

atau mengurangi jumlah dari pelayanan atau produk yang di dapat dari supplier

yang ada.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa,

Repurchase Intention adalah pembelian yang pernah dilakukan oleh seseorang

individu terhadap suatu barang atau jasa dan akan melakukan pembelian kembali

atas barang atau jasa yang sama pada waktu yang akan datang ketika konsumen

merasa puas saat mengkonsumsi barang atau jasa tersebut.

Minat beli ulang pada dasarnya adalah prilaku pelanggan dimana

pelanggan merespon positif terhadap kualitas serta kepuasan yang didapatkan

konsumen dari perusahaan dimana hal tersebut akan membuat konsumen untuk

melakukan kegiatan kunjungan kembali atau mengkonsumsi kembali produk

perusahaan tersebut. Dengan terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan

beberapa manfaat, diantaranya hubungan perusahaan dan pelanggannya menjadi

harmonis serta akan membentuk suatu rekomendasi bagi konsumen dimana
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rekomendasi tersebut juga dapat menguntungkan bagi konsumen dimana

rekomendasi tersebut juga dapat menguntungkan perusahaan.

Ferdinand dalam Saidini & Arifin (2012;7) mengemukakan bahwa

terdapat empat indikator untuk mengukur minat beli ulang, yaitu :

1. Minat Transaksional Minat transaksional merupakan kecenderungan

seseorang untuk membeli produk.

2. Minat Eksploratif Minat eksploratif menggambarkan perilaku seseorang

yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan

mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk

tersebut. 43

3. Minat Preferensial Minat preferensial merupakan minat yang

menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada

produk tersebut, preferensi ini dapat berubah bila terjadi sesuatu dengan

produk preferensinya.

4. Minat Referensial Minat referensial adalah kecenderungan seseorang

untuk mereferensikan produk kepada orang lain.

Minat beli dapat ditingkatkan dengan memperhatikan beberapa faktor

menurut Schiffman-Kanuk dalam Suwandi (2007;3) antara lain :

1. Faktor psikis, merupakan faktor pendorong yang berasal dari dalam diri

konsumen, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap

yang ada di dalam diri masing-masing individu.

2. Faktor sosial, merupakan proses dimana perilaku seseorang dipengaruhi

orang lain dan kebudayaan yang ada di sekitarnya. Seperti keluarga, status

sosial dan kelompok acuan

3. Pemberdayaan bauran pemasaran, faktor ini berasal dari perusahaan yang

menjadi produsen terhadap produk yang digunakan oleh konsumen.

Terdiri dari produk, harga, promosi, dan juga distribusi.

Menurut Kotler (2012;145) ada beberapa dimensi utama yang

mempengaruhi minat seseorang untuk melakukan pembelian ulang, yaitu:

a. Faktor Psikologis
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Meliputi pengalaman belajar individu tentang kejadian di masa lalu, serta

pengaruh sikap dan keyakinan individu. Pengalaman belajar dapat

didefinisikan sebagai suatu perubahan perilaku akibat pengalaman

sebelumnya. Timbulnya minat konsumen untuk melakukan pembelian

ulang sangat dipengaruhi oleh pengalaman belajar individu dan

pengalaman belajar konsumen yang akan menentukan tindakan dan

pengambilan keputusan membeli.

b. Faktor Pribadi

Kepribadian konsumen akan mempengaruhi persepsi dan pengambilan

keputusan dalam membeli. Oleh karena itu, peranan pramuniaga toko

penting dalam memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Faktor

pribadi ini termaswuk di dalamnya konsep diri. Konsep diri dapat

didefinisikan sebagai cara kita melihat diri sendiri dan dalam waktu

tertentu sebagai gambaran tentang upah yang kita pikirkan. Dalam

hubungan dengan minat beli ulang, produsen perlu menciptakan situasi

yang diharapkan konsumen. Begitu pula menyediakan dan melayani

konsumen dengan produk dan merek yang sesuai dengan yang diharapkan

konsumen.

c. Faktor Sosial

Mencakup faktor kelompok anutan (small reference group). Kelompok

anutan didefinisikan sebagai suatu kelompok orang yang mempengaruhi

sikap, pendapat, norma dan perilaku konsumen. Kelompok anutan ini

merupakan kumpulan keluarga, kelompok atau orang tertentu. Dalam

menganalisis minat beli ulang, faktor keluarga berperan sebagai pengambil

keputusan, pengambil inisiatif, pemberi pengaruh dalam keputusan

pembelian, penentu apa yang dibeli, siapa yang melakukan pembelian dan

siapa yang menjadi pengguna. Menurut Kotler (2007;158) mengatakan

“anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling

berpengaruh”. Pengaruh kelompok acuan terhadap minat beli ulang

anatara lain dalam menentukan produk dan merek yang mereka gunakan

yang sesuai dengan aspirasi kelompoknya. Keefektifan pengaruh niat beli
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ulang dari kelompok anutan sangat tergantung pada kualitas produksi dan

informasi yang tersedia pada konsumen.

Tabel 2.10
Dimensi Minat Beli Ulang

SUMBER DIMENSI
Ferdinand dalam Saidini &
Arifin (2012: 07)

 Minat Transaksional
 Minat Eksploratif Minat
 Minat Preferensial
 Minat Referensial

Schiffman-Kanuk dalam
Suwandi (2007:3)

 Faktor psikis
 Faktor sosial
 Pemberdayaan bauran pemasaran

Kotler (2007, p145)  Faktor Psikologis
 Faktor Pribadi
 Faktor Sosial

Peneliti  Faktor Psikologis
 Faktor Pribadi
 Faktor Sosial

Berdasarkan tabel di atas, peneliti mengambil tiga dimensi

fasilitas/atmosfer dalam gerai menurut menurut Kotler (2012;145) yaitu faktor

psikologi, faktor pribadi, faktor sosial.

Setiap perusahaan terus berus berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan

keinginan konsumen dengan cara mencipatakn dan menawarkan produk jasa yang

susuai dengan apa yang di harapkan konsumen, sehingga memungkinkan

konsumen akan puas terhadap produk atau jasa yang di tawarkan oleh perusahaan,

ketika konsumen merasa puas dengan produk atau jasa tersebut maka

kemungkinan konsumen akan menjadi loyal terhadap produk atau jasa yang

ditawarkan dan dapat membawa keuntungan pada perusahaan. Kepuasan

konsumen dapat meningkatkan sikap dan memperkuat prilaku pembelian ulang.
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2.9 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai bauran ritel danminal

beli ulang. Analisa penelitian tersebut dipaparkan pada tabel berikut :

a. Hubungan antara Variabel Merchandise dan Keputusan Pembelian

Merchandise memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian baik

secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat diketahui adri adanya

penelitian terdahulu tentang kedua variable tersebut dan menemukan hasil bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan antara variable merchandise terhadapminat beli

ulang. Penelitian sebelumnya terkait hal ini akan terangkum pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan VariabelMerchandise dan

Minat Beli Ulang Konsumen
SUMBER HASIL PENELITIAN
Siti Nova Erlinda (2015) Hasil penelitian penelitian adalah (1) Secara

parsial (individu), variabel merchandising
berpengaruh positif signifikan terhadap
keputusan pembelian,

Muhammad Ikhwanuddin
Muslim (2011)

Hasil analisis regresi linier diperoleh bahwa
variabel merchandise berpengaruh positif dan
signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal
ini berarti bahwa merchandsing yang semakin
baik akan meningkatkan keputusan
pembelian.

Rahadian Ali Oetomo (2012) Hasil penelitian menunjukkan bahwa
yaitukeragaman menu  berpengaruh
signifikan minat beli ulang konsumen

Berdasarkan tabel di atas, maka bisa digambarkan hubungan antara

variable merchandise dan minat beli ulang seperti yang terlihat pada gambar

berikut:

Gambar 2.7
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Hubungan Variabel Produk/Merchandise, dan Minat Beli Ulang Konsumen

b. Hubungan antara Variabel Harga dan Minat Beli Ulang

Variabel harga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

minat beli ulang konsumen pada suatu produk. Hal ini memberikan arti bahwa

harga yang terjangkau akan mendorong konsumen dalam memilih produk tersebut

untuk dikonsumsi. Penelitian sebelumnya terkait hal ini akan terangkum dalam

tabel berikut :

Tabel 2.12
Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan VariabelHarga dan Minat Beli

Ulang Konsumen.
SUMBER HASIL PENELITIAN
Anggitan Rizana Aulia (2013) Hasil penelitian terdapat pengaruh

antara harga terhadap minat beli
konsumen. Artinya jika harga
terjangkau maka akan meningkatkan
minat beli konsumen

Chrisano, Ivan (2011) Hasil peneltian menunjukkan bahwa
harga dan promosi berpengaruh
terhadap minat beli ulang pelanggan di
PMS Paper.

Rahadian Ali Oetomo (2012) Hasil penelitian menunjukkan bahwa
persepsi harga berpengaruh signifikan
terhadap minat beli ulang konsumen

Berdasarkan tabel di atas, maka bisa digambarkan hubungan antara

variable harga dan minat beli ulang seperti yang terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.8

Hubungan Variabel Harga dan Minat Beli Ulang Konsumen
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c. Hubungan antara Variabel Promosi dan Minat Beli Ulang

Variabel promosi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

minat beli ulang konsumen pada suatu produk. Hal ini memberikan arti bahwa

promosi yang semakin menarik akan mendorong konsumen dalam memilih

produk tersebut untuk dikonsumsi. Penelitian sebelumnya terkait hal ini akan

terangkum dalam tabel berikut :

Tabel 2.13
Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Variabel Promosi dan Minat

Beli Ulang Konsumen
SUMBER HASIL PENELITIAN
Anggitan Rizana Aulia (2013) Hasil penelitian terdapat pengaruh

antara promosi terhadap minat beli
ulang konsumen.

Chrisano, Ivan (2011) Hasilpenelitian menunjukkan bahwa
promosi berpengaruh terhadap minat
beli ulang pelanggan di PMS Paper.

Dedy Yuzwar (2009) Hasil penelitian menemukan bahwa
Promosi berpengaruh positif signifikan
terhadap minat pembelian ulang pada
Supermarket Madinah Syariah Plaza
Millennium Medan.

Berdasarkan tabel di atas, maka bisa digambarkan hubungan antara

variable harga dan minat beli ulang seperti yang terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.9

Hubungan Variabel Promosi dan Minat Beli Ulang Konsumen
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d. Hubungan antara Variabel Pelayanan dan Minat Beli Ulang

Variabel pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan

terhadap minat beli ulang konsumen pada suatu produk. Hal ini memberikan arti

bahwa kualiatas pelayanan yang semakin baik akan mendorong konsumen dalam

memilih produk tersebut untuk dikonsumsi. Penelitian sebelumnya terkait hal ini

akan terangkum dalam tabel berikut :

Tabel 2.14
Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Variabel Merchandise dan

Minat Beli Ulang Konsumen
SUMBER HASIL PENELITIAN
Gunawan (2013) hasil penelitian yang dicapai kualitas layanan

dan kepuasan pelanggan berpengaruh
terhadap minat beli ulang terhadap produk
ZARA di Surabaya. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
menggunakan perhitungan Structural
Equation Model dengan program Amos 16.0.

Mansur Tandanu (2009) Hasil penelitian dengan metode analisis linier
berganda menunjukan bahwa lokasi (X1 ) dan
kualitas pelayana (X2) secara bersama-sama
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
minat beli ulang (Y) pada Brastagi
Supermarket Medan dengan koefisien regresi
X1 (b1) = 0.107 pada koefisien regresi X2 (b2)
= 0.238 pengujian Fhitung diperoleh sebesar
12.458 lebih besar dari nilai Ftabel sebesar
3.92

Adhi Laksista Winda Pradini
(2012)

Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas
layanan dan brand image memiliki pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap minat
beli ulang konsumen.

Berdasarkan tabel di atas, maka bisa digambarkan hubungan antara

variable harga dan minat beli ulang seperti yang terlihat pada gambar berikut:
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Gambar 2.10

Hubungan Variabel Pelayanan dan Minat Beli Ulang Konsumen

e. Hubungan antara Variabel Fasilitas Fisik dan Minat Beli Ulang

Variabel pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan

terhadap minat beli ulang konsumen pada suatu produk. Hal ini memberikan arti

bahwa fasilitas fisik yang semakin baik dan nyaman akan mendorong konsumen

dalam memilih produk tersebut untuk dikonsumsi. Penelitian sebelumnya terkait

hal ini akan terangkum dalam tabel berikut :

Tabel 2.15
Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Variabel Fasilitas Fisik dan

Minat Beli Ulang Konsumen
SUMBER HASIL PENELITIAN
Putu Dessy Ari
Apriliani (2015)

Hasil penelitian mnunjukan bahwa suasana toko dan
secara parsial berpengaruh positif terhadap niat beli
ulang konsumen pada Minimarket Sekawan.

Tutie Hermiati (2015) Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi interior
berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen pada
Black House Cafe, dengan korelasi antara variabel
yang cukup kuat yaitu nilai 0,527. Melalui hasil
penelitian ini diketahui bahwa penagruh terbentuk
antara kondisi interior dengan minat beli ulang
konsumen pada Black House Cafe adalah sebesar
27,8%. Sisanay 72.2% minat beli ulang dipengaruhi
oleh faktor lain.

Yuda Melisa (2012) Hasil penelitian yang dilakukan melalui analisis jalur
antara variabel-variabel penyebab terhadap variabel
akibat, maupun antara variabel penyebab melalui
variabel penyebab lainnya terhadap keputusan
pembelian ulang konsumen Mega Prima Swalayan
Payakumbuh, variabel desain dan tampilan toko
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian
ulang konsumen Mega Prima Swalayan Payakumbuh.
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Berdasarkan tabel di atas, maka bisa digambarkan hubungan antara

variable fasilitas fisik dan minat beli ulang seperti yang terlihat pada gambar

berikut:

Gambar 2.11

Hubungan Variabel Fasilitas Fisik dan Minat Beli Ulang Konsumen

f. Hubungan antara Variabel Lokasi dan Minat Beli Ulang

Variabel lokasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

minat beli ulang konsumen pada suatu produk. Hal ini memberikan arti bahwa

lokasi yang semakin strategis akan mendorong konsumen dalam memilih produk

tersebut untuk dikonsumsi. Penelitian sebelumnya terkait hal ini akan terangkum

dalam tabel berikut :

Tabel 2.16
Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Variabel Lokasi dan Minat Beli

Ulang Konsumen
SUMBER HASIL PENELITIAN
Mansur Tandanu (2009) Hasil analisis data dengan metode analisis

linier berganda menunjukan bahwa lokasi (X1 )
dan kualitas pelayana (X2) secara bersama-
sama berpengaruh positif dan signifikan
terhadap minat beli ulang (Y) pada Brastagi
Supermarket Medan dengan koefisien regresi
X1 (b1) = 0.107 pada koefisien regresi X2 (b2) =
0.238 pengujian Fhitung diperoleh sebesar
12.458 lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 3.92

Rahadia  Ali Oetomo (2012) Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ketiga variabel independen yaitukeragaman
menu, persepsi harga dan lokasi berpengaruh
signifikan terhadapvariabel dependennya yaitu
minat beli ulang konsumen

Bangun Adi Wibowo (2015) Hasil penelitian menemukan bahwa : (1)
Suasana Toko berpengaruh positif terhadap
minat beli. (2) Promosi berpengaruh positif
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terhadap minat beli. (3) Lokasi berpengaruh
positif terhadap minat beli. (4) Suasana Toko,
Promosi dan Lokasi berpengaruh positif
terhadap minat beli. Besarnya pengaruh
Suasana Toko, Promosi dan Lokasi terhadap
Minat Beli (adjusted R2 ) adalah sebesar 0.467.

Berdasarkan tabel di atas, maka bisa digambarkan hubungan antara

variable lokasi dan minat beli ulang seperti yang terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.12

Hubungan Variabel Lokasi dan Minat Beli Ulang Konsumen

g. Hubungan antara Variabel Buran Ritel dan Minat Beli Ulang

Variabel bauran ritelmemiliki pengaruh yang terhadap minat beli ulang

konsumen pada suatu produk. Hal ini memberikan arti bahwa bauran ritelyang

semakin baik dan tepat akan mendorong konsumen dalam memilih produk

tersebut untuk dikonsumsi. Penelitian sebelumnya terkait hal ini akan terangkum

dalam tabel berikut :

Tabel 2.17
Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Variabel Buran Ritel dan

Minat Beli Ulang Konsumen
SUMBER HASIL PENELITIAN
Semuel (2014) Variabel retail mix berpengaruh terhadap pembelian

ulang konsumen PlanetSports.Net Plaza Surabaya.
Namun tidak semua dimensi berpengaruh, hanya ada 5
dimensi yang berpengaruh, yaitu store design and dis
play, communication mix, location, merchandise
assortment dan pricing. Dari hasil ini dapat diketahui
bahwa hipotesis pertama pada penelitian terbukti diterima
dan benar.

Eka Sapta (2008) Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Hipotesis 1
yaitu retail mix (fasilitas fisik, produk, harga, promosi,
layanan) berpengaruh secara simultan terhadap minat beli
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ulang terbukti benar. Demikian pula hipotesis 2 yaitu
retail mix (fasilitas fisik, produk, harga, promosi,
layanan) berpengaruh secara parsial terhadap minat beli
ulang terbukti benar

Yuda Melisa (2012) Hasil penelitian menunjukkan bahwa bauran pemasaran
ritel yang terdiri dari persediaan barang, harga, lokasi,
bauran komunikasi, desain dan tampilan toko
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian
ulang konsumen Mega Prima Swalayan Payakumbuh.

Berdasarkan tabel di atas, maka bisa digambarkan hubungan antara

variablebauran ritel dan minat beli ulang seperti yang terlihat pada gambar

berikut:

Gambar 2.13

Hubungan Variabel Bauran Ritel dan Minat Beli Ulang Konsumen

2.10 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan paradigma

penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian.Dalam kerangka pemikiran

tersebut terdapat enam variabel independen yaitu Produk, Harga, Promosi,

Pelayanan, Fasilitas Fisik, Lokasi yang mempengaruhi variabel dependen yaitu

Minat Beli Ulang Konsumen pada restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia pun terus

berkembang. Saat ini sebagian masyarakat perkotaan lebih memilih untuk bekerja

dibandingkan dengan diam dirumah. Pergesaran pola konsumsi masyarakat dipicu

dengan banyak nya aktivitas diluar rumah sehingga sebagaian masyarakat tidak

memiliki banyak waktu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yaitu makan,

sehingga  saat ini menjamur tempat-tempat penyedia makanan praktis, bersih, dan

rasa yang enak seperti restoran. Restoran yang menawarkan berbagai masakan

unggulan bagi para konsumen. Oleh karna itu perusahaan harus melakukan
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strategi yang sesuai dan berusaha memenuhi atau memuaskan kebutuhan

konsumennya.

Memuaskan konsumen serta mendapatkan loyalitas yang membuat

konsumen melakukan pembelian ulang merupakan salah satu tujuan dari suatu

perusahaan. Perusahaan yang baik akan lebih memfokuskan kegiatan

penjualannya pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumennya.biaya yang

dikeluarkan untuk mempertahankan konsumen yang sudah ada jauh lebih kecil

dibanding mencari konsumen baru. Untuk memertahankan konsumen

perusahaanterlebih dahulu harus mampu memahami bagaimana perilaku

konsumen dalam memilih tempat makan yaitu restoran dan bagaimana proses

keputusan pembeliannya.

Produk adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan yang berhubungan

dengan penyediaan barang dagangan oleh peritel disediakan untuk konsumen

akhir untuk disediakan dalam toko pada jumlah, waktu dan harga yang sesuai

untuk mencapai sasaran toko atau perusahaan ritel. Produk memiliki lima dimensi

diantaranya:

a. Consistency

Produk yang sudah sesuai dengan keinginan konsumen harus tetap dijaga

keberadaannya dengan cara menjaga kelengkapan, kualitas, dan harga dari

produk yang dijual.

b. Right place

merujuk bukan hanya pada lokasi toko melainkan barang apa yang

selayaknya ada di suatu toko dan tempat pajangan didalam toko itu sendiri.

c. Right time

Berarti bahwa keberadaan barang ditoko pada saat mana konsumen

membutuhkannya.

d. Right quantities

Berarti bahwa keberadaan barang dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan

konsumen.

e. right prices
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Tingkat harga barang yang pantas dan bersaing pada tingkat mana masih

memberikan keuntungan bagi retailer.

Ketepatan produkyang ditawarkan yaitu yang mampu memenuhi

kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk yang yang semakin sesuai dengan

permintaan pasar maka konsumen akan semakin puas kerena kebutuhan dan

keinginan mereka dapat terpenuhi dan akan melakukan pembelian kembali.

Harga juga merupakan salah satu hal yang nyata dalam mempengaruhi

minat beli ulang konsumen. Berikut ini merupakan dimensi dari harga antara lain :

a. Keterjangkauan harga

b. Kesesuaian harga dengan kualitas produk

c. Daya saing harga

d. Kesesuaian harga dengan manfaat

e. Harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan

Kesesuain harga yang ditawarkan mampu menarik minat beli ulang

konsumen.. Semakin terjangkau harga yang di tawarkan maka konsumen merasa

balance dengan manfaat yang didapatkan dan akan melakukan pembelian

kembali.

Promosi juga merupakan salah satu hal yang nyata dalam mempengaruhi

minat beli ulang konsumen. Berikut ini merupakan dimensi dari promosiantara

lain :

a. Iklan

Segala bentuk presentasi nonpersonal dan promosi dari barang-barang serta

pelayanan oleh sebuah sponsor tertentu yang dapat dilakukan melaui berbagai

media seperti televisi, radio, majalah, surat kabar, katalog, dan media lainnya.

b. Promosi penjualan

Merupakan aktivitas yang dapat merangsang konsumen untuk membeli yang

meliputi pemajangan, pameran, pertunjukan, dan demonstrasi. Bentuk

promosi penjualan antara lain dengan pemberian smapel dan kupon hadiah.

Promosi yang baik yaitu yang mampu menarik minat beli ulang

konsumen. Semakin menarik penawaran yang di berikan pihak restoran kepada
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konsumen maka konsumen merasa puas dan tertarik untuk melakuakan pembelian

kembali.

Pelayanan juga merupakan salah satu hal yang nyata dalam mempengaruhi

minat beli ulang konsumen. Berikut ini merupakan dimensi dari pelayanan antara

lain :

a. Reliability (keandalan) yaitu kemampuan untuk memberikan jasa yang

dijanjikan dengan handal dan akurat. Jika dilihat dalam bidang usaha jasa

restoran, maka sebuah layanan yang handal adalah ketika seorang

karyawan mampu memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan dan

membantu penyelesaian masalah yang dihadapi konsumen dengan cepat.

b. Responsiveness (cepat tanggap) yaitu kemauan untuk membantu

pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Jika dilihat lebih mendalam

pada layanan yang cepat tanggap di sebuah restoran, bisa dilihat dari

kemampuan karyawan yang cepat memberikan pelayanan kepada

pelanggan dan cepat menangani keluhan mereka.

c. Assurance (jaminan) yaitu pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan

karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan. Dalam sebuah

jasa restoran kepastian menjadi hal yang penting untuk dapat diberikan

kepada konsumennya, seperti jaminan keamanan dan keselamatan dalam

bertransaksi dan kerahasiaan konsumen yang terjamin.

d. Empathy (empati) yaitu kepedulian dan perhatian secara pribadi yang

diberikan kepada pelanggan. Layanan yang diberikan oleh para karyawan

harus dapat menunjukkan kepedulian mereka kepada konsumen.

e. Tangible (berwujud) yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan,

pegawai, dan material yang dipasang. Menggambarkan wujud secara fisik

dan layanan yang akan diterima oleh konsumen. Contohnya seperti

keadaan gedung, fasilitas restoran, desain restoran, dan kerapian

penampilan karyawan.

f. Komunikasi, artinya penyampaian informasi kepada para pelanggan dalam

bahasa yang mudah dipahami, masalah yang mungkin timbul.
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Pelayanan yang dianggap baik yaitu yang mampu memberikan layanan

yang sesuai dengan harapan konsumen. Proses tersebut mempunyai arti suatu

upaya perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitas perusahaannya

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya.

Fasilitas fisik juga merupakan salah satu hal yang nyata dalam

mempengaruhi minat beli ulang konsumen. Berikut ini merupakan dimensi dari

fasilitas fisik antara lain:

a. Lokasi toko

Mencari dan menemukan lokasi merupakan tugas paling penting, karena

penentuan lokasi yang tepat merupakan kunci kesuksesan suatu bisnis.

b. Tata letak toko

Penataan yang dirancang dan dibuat setelah lokasi toko dipilih. Semuanya

ini bertujuan untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi

konsumen dalam berbelanja

c. Desain toko

Desain dari sebuah toko dibagi kedalam dua bagian:

 Desain eksterior

Merupakan penampilan luar dari sebuah toko yang harus dapat

menarik konsumen untuk melakukan pembelian. Faktor desain

eksteriormeliputi: penempatan pintu masuk, menerangan pada

bagian luar toko, penempatan papan reklame serta pengaturan

jendela dan dinding.

 Desain interior

Merupakan penampilan bagian di dalam suatu toko yang kalah

pentingnya untuk menarik konsumen. Faktor-faktor desain interior

ini meliputi ketinggian langit-langit, penerangan dalam toko, warna

dan temperatur dalam ruangan.

Fasilitas fisik yang baik yaitu yang mampu menarik minat beli ulang

konsumen. Semakin baik fasilitas fisik yang dimiliki maka konsumen yang berada

di dalam restoran tersebut akan merasa nyaman dan akan melakukan kunjungan

kembali.
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Lokasi juga merupakan salah satu hal yang nyata dalam mempengaruhi

minat beli ulang konsumen. Berikut ini merupakan dimensi dari lokasi adalah:

Aksesibilitas

Aksesibilitas suatu lokasi adalah suatu kemudahan bagi konsumen untuk

datang atau masuk dan keluar dari lokasi tersebut. Analisis ini memiliki dua tahap

yaitu:

 Analisis makro

Mempertimbangkan area perdagangan primer, seperti area dua hingga

tiga mil di sekitar lokasi tersebut dalam kasus sebuah supermarket atau

toko obat. Untuk menaksir aksesibilitas lokasi pada tingkat makro ritel

secara bersamaan mengevaluasi beberapa faktor seperti pola-pola

jalan, kondisi jalan dan halangan-halangan.

 Analisis mikro

Berkonsentrasi pada masalah-masalah sekitar lokasi, seperti visibilitas,

arus lalu lintas, parkir, keramaian, dan jalan masuk atau jalan keluar.

Lokasi yang strategis yaitu yang mampu memudahkan konsumen untuk

dapat menemukan, dan mengunjungi restoran. Semakin strategis lokasi yang

dimiliki maka akan memudahkan konsumen yang ingin mengunjungi restoran dan

akan melakukan kunjungan kembali.

Minat beli ulang konsumen merupakan tujuan suatu perusahaan untuk

meningkatkan volume penjualan, terdapat beberapa dimensi dari minat beli ulang

diantaranya :

a. Faktor Psikologis

Meliputi pengalaman belajar individu tentang kejadian di masa lalu, serta

pengaruh sikap dan keyakinan individu. Pengalaman belajar dapat

didefinisikan sebagai suatu perubahan perilaku akibat pengalaman

sebelumnya. Timbulnya minat konsumen untuk melakukan pembelian

ulang sangat dipengaruhi oleh pengalaman belajar individu dan

pengalaman belajar konsumen yang akan menentukan tindakan dan

pengambilan keputusan membeli.

b. Faktor Pribadi
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Kepribadian konsumen akan mempengaruhi persepsi dan pengambilan

keputusan dalam membeli. Oleh karena itu, peranan pramuniaga toko

penting dalam memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Faktor

pribadi ini termaswuk di dalamnya konsep diri. Konsep diri dapat

didefinisikan sebagai cara kita melihat diri sendiri dan dalam waktu

tertentu sebagai gambaran tentang upah yang kita pikirkan. Dalam

hubungan dengan minat beli ulang, produsen perlu menciptakan situasi

yang diharapkan konsumen. Begitu pula menyediakan dan melayani

konsumen dengan produk dan merek yang sesuai dengan yang diharapkan

konsumen.

c. Faktor Sosial

Mencakup faktor kelompok anutan (small reference group). Kelompok

anutan didefinisikan sebagai suatu kelompok orang yang mempengaruhi

sikap, pendapat, norma dan perilaku konsumen. Kelompok anutan ini

merupakan kumpulan keluarga, kelompok atau orang tertentu. Dalam

menganalisis minat beli ulang, faktor keluarga berperan sebagai pengambil

keputusan, pengambil inisiatif, pemberi pengaruh dalam keputusan

pembelian, penentu apa yang dibeli, siapa yang melakukan pembelian dan

siapa yang menjadi pengguna. Menurut Kotler (2007, p158) mengatakan

“anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling

berpengaruh”. Pengaruh kelompok acuan terhadap minat beli ulang

anatara lain dalam menentukan produk dan merek yang mereka gunakan

yang sesuai dengan aspirasi kelompoknya. Keefektifan pengaruh niat beli

ulang dari kelompok anutan sangat tergantung pada kualitas produksi dan

informasi yang tersedia pada konsumen.

Dengan demikian jika produk, harga, promosi, pelayanan, fasilitas fisik,

lokasi yang diberikan oleh restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi sesuai

dengan harapan dari konsumen, maka akan membuat konsumen merasa puas dan

pada akhirnya membantu perusahaan dalam mencapai tujuan akhir

perusahaanyaitu minat beli ulang konsumen. Kemudian konsumen akan
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melakukan pembelian ulang secara teratur, memberikan referensi, dan tidak

tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan pesaing.

Bersarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan paradigma

penelitiannya sebagai berikut:

Gambar 2.14

Kerangka Pemikiran

2.11 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis

penelitian sebagai berikut:

1. Hipotesis

Bauran ritel berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen pada

restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi
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2. Sub Hipotesis

a. Produk berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen pada

restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi.

b. Harga berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen pada restoran

Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi.

c. Promosi berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen pada

restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi.

d. Pelayanan berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen pada

restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi.

e. Fasilitas Fisik berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen pada

restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi.

f. Lokasi berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen pada

restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi.


