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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Manajemen Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu fungsi dari kegiatan pokok 

perusahaan, disamping fungsi yang lain seperti keuangan, produksi, dan 

personalia. Kegiatan pemasaran sebagaimana telah diketahui bersama 

adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan agar barang atau jasa 

yang diproduksi atau dihasilkan dapat sampai ke tangan konsumen sebagai 

pihak yang membutuhkan. Disamping itu, kegiatan pemasaran juga 

bertujuan memperoleh laba yang maksimal untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Menurut Assauri(2011:5) pemasaran sebagai kegiatan manusia yang 

diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan 

melalui proses pertukaran.  

Menurut kotler dalam Riofita(2015:2) pemasaran adalah suatu 

proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak tertentu.  

Menurut American Marketing Association (AMA) 2007, dalam 

Tjiptono, dkk(2012:5)Pemasaran adalah aktivitas, serangkaian institusi, 

dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan 

mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan 

masyarakat. 
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2.1.2   Pengertian Manajemen Pemasaran 

Menurut Riofita(2015:3-4) manajemen pemasaran adalah proses 

perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penitipan harga, promosi serta 

penyaluran, gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 

memuaskan tujuan-tujuan individu dalam organisasi. 

Menurut Kotler, dkk (2009:5) menanjemen pemasaran adalah seni 

dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, mengahntarkan, dan 

mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

Manajemen pemasaran merupakan kegiatan panganalisaan, 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaian program-program yang dibuat 

untuk membentuk, membangun, dan memelihara, keuntungan dari 

pertukaran melalui sasaran pasar guna mencapai tujuan organisasi 

(perusahaan) dalam jangka panjang.(Assauri, Sofjan 2011: 12). 

 

2.2 Ritel 

2.2.1 Pengertian Ritel 

Perdagangan ritel adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa 

kepada konsumen untuk keperluan sendiri, keluarga atau rumah tangga. 

menurut Sopiah dan Syihabudhin (2008: 7), adalah penjualan barang-

barang atau jasa (produk) kepada konsumen akhir. Foster (2008: 34), 

menyatakan bahwa inti dari perdagangan eceran (retailing) adalah segala 

aktivitas perdagangan barang atau jasa kepada konsumen akhir untuk 

digunakan sendiri, bukan untuk diperdagangkan lagi. 
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Lewinson dalam buku Foster (2008: 35), mengemukakan bahwa 

terdapat beberapa ciri/karakteristik dari perdagangan eceran, yaitu. 

a. The retailer as a marketing institution (pedagang eceran sebagai institusi 

pemasaran). 

b. The retailer as a product/consumer link (pedagang eceran sebagai 

penghubung antar produsen dan konsumen). 

c. The retailer as a channel member (pedagang eceran sebagai perantara). 

d. The retailer as an image creator (pedagang eceran sebagai pencipta 

citra). 

Adapun jenis-jenis gerai modern adalah sebagai berikut. 

a. Minimarket yaitu toko yang relatif kecil yang menjual barang kebutuhan 

sehari-hari. 

b. Convenience store yaitu toko yang mirip minimarket dalam hal 

produkyang dijual, tetapi berbeda dalam harga, jam buka dan luas ruang 

dan lokasi. 

c. Specialy store yaitu toko yang menyediakan pilihan produk yanglengkap 

hingga konsumen tidak harus mencari lagi di toko lain, keragaman 

produk disertai harga yang bervariasi dari yang terjangkau hingga 

premium membuat speciality unggul 

d. Factory outlet yaitu toko yang menjual produk-produk ekspor yangmasih 

layak untuk dijual. 

e. Distribution Outlet yaitu toko yang menjual produk-produk 

yangmemiliki merek sendiri. 
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f. Supermarket yaitu toko yang menjual produk-produk kebutuhan sehari-

hari dengan ukuran lebih besar dari minimarket. 

g. Departemen store yaitu toko yang berukuran sangat besar dan 

menjualproduk-produk sehari-hari, rumah tangga bahkan non pangan. 

2.2.2 Bauran Ritel 

Bauran penjualan eceran adalah semua variabel yang dapat 

digunakan sebagai strategi pemasaran untuk berkompetisi pada pasar yang 

dipilih. Dalam penjualan eceran penjualan secara pribadi dan pelayanan 

kepada konsumen (Costumer service) ( Foster, 2008:51). 

Menurut Foster (2008: 49), bauran ritel terdiri dari unsur-unsur 

strategis yang digunakan untuk mendorong pembeli melakukan transaksi 

usahanya dengan pedagang eceran tertentu.  

Faktor-faktor bauran ritel: 

a. Lokasi (location) 

Menurut kotler dalam Foster (2008: 51), retailing are accustomed 

to saying that three keys to succesare location, location, and location. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tiga kunci sukses bagi pedagang 

eceran adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Hal ini menyiratkan bahwa 

pentingnya keputusan mengenai lokasi bagi usaha eceran. 

(Utami, 2010: 8), menyatakan bahwa lokasi adalah faktor yang 

sangat pening untuk dipertimbangkan dalam pengelolaan ritel. Bila 

keputusan pilihan lokasi telah ditetapkan, maka akan diikuti oleh 

konsekuensi investasi maupun strategi yang kompleks. Pengelola ritel 
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tradisional sering memutuskan lokasi untuk meiliki lokasi yang saat itu 

telah dimiliki atau kebetulan telah tersedia. 

Lokasi memiliki korelasi dengan segmen pasar yang akan dituju. 

Penempatan lokasi yang tepat, membuat sebuah gerai akan lebih sukses 

dibandingkan gerai lainnya yang berlokasi kurang strategis, meskipun 

keduanya menjual produk yang sama, oleh pramuniaga yang sama 

banyak dan terampil, dan punya setting/ambience yang bagus. Pada 

umumnya konsumen akan memilih toko yang paling dekat agar dapat 

menghemat waktu dan tenaga. 

Menurut Kotler dalam Foster (2008: 51), retailing are 

accustomed tosaying that three keys to success are location, location, 

and location. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tiga kunci sukses 

bagi pedagang eceran adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Hal ini 

menyiratkan bahwa pentingnya keputusan mengenai lokasi bagi usaha 

eceran. Sebelum sebuah toko atau tempat berbelanja didirikan, langkah 

pertama adalah mempelajari suatu area agar investasi yang ditanamkan 

dapat menguntungkan. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan 

dalam mengevaluasi area perdagangan ritel, diantaranya sebagai berikut. 

1) Besar populasi dan karakteristiknya 

2) Kedekatan dengan pemasok 

3) Basis ekonomi 

4) Ketersediaan tenaga kerja 

5) Situasi persaingan 
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6) Fasilitas promosi 

7) Kesediaan lokasi toko 

8) Hukum dan peraturan 

Foster (2008: 52), menyatakan bahwa lokasi akan mempengaruhi 

jumlah dan jenis konsumen yang akan tertarik untuk datang ke lokasi 

yang strategis, mudah dijangkau oleh sarana transportasi yang ada, serta 

kapasitas parkir yang cukup memadai bagi konsumen. Beberapa kriteria 

lokasi yang strategis seperti letak lokasi yang berada di sekitar aktivitas 

perdagangan dan perkantoran (traffic flow), lokasi mudah dilalui 

transportasi umum atau jelas dari sisi jalan dan akses ke lokasi baik 

(accesibility), dan ketesediaan lahan parkir yang memadai. 

b. Produk (Merchandise) 

Merchandise merupakan produk-produk yang akan dijual peritel 

dalamgerainya. Menurut Dunne dkk seperti dikutip oleh Foster (2008: 

54), merchandise adalah grup produk yang sangat berhubungan satu 

samalain yang ditujukan untuk kegunaan akhir yang dijual kepada grup 

konsumen yang sama atau dengan kisaran harga yang hampir sama. Ritel 

harus mampu memutuskan karakteristik barang dagangan yang dipilih 

untuk ditawarkan kepada konsumen. 

Foster (2008: 55), menyatakan bahwa ragam produk 

(productassortment) pedagang eceran harus sesuai harapan belanja 

pasarsasarannya, komponen ini merupakan komponen kunci dalam 

persaingan di antara pedagang eceran sejenis. Pedagang eceran harus 



 

 
 

14 

memutuskan keluasan dan kedalaman ragam produk. Dimensi ragam 

produk yang lainnya adalah kualitas produk, pelanggan akan tertarik 

dengan kualitas serta rentang produk. Keputusan persediaan barang 

menyangkut tentang jenis barang yang akan dijual, serta banyak pilihan 

yang dilakukan oleh para pengecer. Konsumen akan memberikan kesan 

yang baik terhadap suatu toko apabila toko tersebut dapat menyediakan 

barang yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Oleh karena itu, 

peritel harus tanggap terhadap  kebutuhan dan keinginan konsumen 

(Utami, 2010: 86). Para pelanggan selalu berharap untuk memenuhi apa 

yang dibutuhkan dan diinginkannya disetiap toko, kebutuhan dan 

keinginan pelanggan sangat  beragam dan toko diharapkan dapat  

memenuhinya. 

Merchandising adalah kegiatan pengadaan barang–barang yang 

sesuai dengan bisnis yang dijalani toko (produk berbasis makanan, 

pakaian, barang kebutuhan rumah, produk umum dan lainnya) untuk 

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

mencapai sasaran toko atau perusahaan ritel. Fungsi pengelolaan barang 

dagangan (merchandising) merupakan fungsi yang harus diberi prioritas, 

bagaimanapun efektif  dan efisiennya bagian lain, bila urusan barang 

dagangan salah, maka dapat hampir dipastikan sukses akan sulit diraih. 

Perencanaan barang yang baik dapat memberikan keakuratan dalam 

menentukan apa yang sebaiknya dijual, bagaimana variasi poduknya, 

keragaman mereknya, berapa jumlahnya atau bagaimana mengatur 
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persediannya. Barang dagangan dengan ukuran yang lengkap dan jumlah 

unit yang dapat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen 

sasaranya. 

Persediaan yang sedikit akan menyebabkan pelanggan lari ke toko 

lain (pesaing), sehingga berakibat turunnya laju penjualan dan 

pendapatan, sebaliknya apabila persediaan yang terlalu banyak akan 

menyebabkan kelebihan stok sehingga semakin tinggi biaya 

penyimpanan dan menurunnya marjin keuntungan, semakin lengkap 

barang dagangan maka akan semakin baik pandangan konsumen 

terhadap pengecernya. 

c. Harga (price) 

Harga merupakan satu-satunya unsur yang mendatangkan laba bagi 

peritel. Sebuah toko dapat menjadi terkenal karena harga jual yang 

ditetapkan cukup murah atau harga jual yang ditetapkan merupakan 

harga pasti. Harga sangat berhubungan dengan nilai dasar dari persepsi 

konsumen berdasarkan dari keseluruhan unsur bauran ritel dalam 

menciptakan suatu gambaran dan pengalaman bertransaksi. 

Berdasarkan hukum permintaan, dapat diartikan bahwa jumlah 

barang yang diminta bergantung pada harga barang itu sendiri. Sehingga, 

penentuan harga suatu produk/barang harus dipertimbangkan secara 

matang. Lewinson dalam Foster (2008: 57), menyatakan bahwa 

penetapan harga jual yang layak memungkinkan penjualan eceran 

mempunyai profit yang layak, sambil memberikan kepada konsumen 
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suatu nilai kepuasan tertentu, baik sebelum, selama, maupun setelah 

penjualan. Penetapan harga jual akan memberikan suatu nilai ataupun 

kesan bagi konsumen.  

Penetapan harga berkaitan dengan aspek-aspek laba, pelanggan, 

pasar dan persaingan, pengadaan barang dagangan, citra kualitas merek 

yang berbeda, dan hukum peraturan. Hampir semua pedagang eceran 

tentunya menginginkan keuntungan yang tinggi, dengan menetapkan 

strategi harga yang tinggi dan volume penjualan yang tinggi pula. 

Namun, kedua hal tersebut sulit terwujud secara bersamaan. Sehingga hal 

yang dapat dilakukan ialah memilih diantara dua hal tersebut mana yang 

akan diunggulkan, volume penjualan yang tinggi dengan harga yang 

tidak terlalu tinggi atau sebaliknya. Foster (2008: 58), mengemukakan 

apabila dikaitkan dengan kepuasan konsumen, barang yang mahal tidak 

akan terasa mahal jika kepuasan yang didapatkan konsumen dari barang 

tersebut seimbang dengan harganya. 

Menurut Kotler (2008: 345), indikator-indikator yang mencirikan 

harga antara lain. 

1) Keterjangkauan harga 

2) Kesesuaian harga dan kualitas produk 

3) Daya saing harga 

4) Kesesuaian harga dengan manfaat produk 
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d. Promosi (promotion) 

Promosi merupakan kegiatan yang mempengaruhi persepsi, sikap 

dan perilaku konsumen terhadap suatu toko ritel dengan segala 

penawarannya. Menurut Foster (2008: 67), komunikasi dengan 

konsumen adalah penting untuk merangsang, mendorong penjualan 

produk, dan memelihara image toko. Promosi merupakan alat 

komunikasi untuk menghubungkan keinginan pihak peritel dengan 

konsumen untuk memberitahu, membujuk dan mengingatkan konsumen 

agar mau membeli produk yang dijual dari keuntungan dan manfaat yang 

diperolehnya. Para peritel harus dapat mendukung dan memperkuat 

posisi badan usahanya dipasar. 

Levy dan Weitz dalam Foster (2008: 70), menyatakan bahwa 

promosi penjualan memberikan nilai lebih dan insentif kepada pelanggan 

untuk mengunjungi toko atau melakukan pembelian dalam periode waktu 

tertentu. Menurut Utami (2010: 253), promosi penjualan adalah program 

promosi ritel dalam rangka mendorong terjadinya penjualan atau untuk 

meningkatkan penjualan. Secara umum promosi penjualan yang 

dijalankan oleh riel mempunyai beberapa ujuan antara lain: 

mempertahankan minat pelanggan untuk tetap berbelanja, mengenalkan 

suatu produk baru atau gerai baru, menyaingi program pesaing yang 

mengadakan program promosi penjualan, memancing konsumen 

potensial yang belum pernah berbelanja pada ritel tersebut. 
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Menurut Berman dan Evans dalam Foster (2008: 67), terdapat 

empat elemen promosi ritel, yaitu advertising, sales promotion, 

publicrelations, dan personal selling. Berdasarkan pendapat tersebut, 

makasebuah ritel harus mampu menggunakan keempat elemen tersebut 

untuk mempromosikan usahanya kepada konsumen. 

e. Pelayanan (customer service) 

Menurut Tjiptono (2008: 93) kualitas pelayanan adalah suatu 

keadaaan dinamis yang berkaitan erat dengan produk, jasa, sumber daya 

manusia serta proses dan lingkungan yang setidaknya dapat memenuhi 

atau malah melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan. 

Kotler (2008: 124), mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai 

tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. Pelayanan 

yang diberikan suatu perusahaan kepada konsumennya dapat digunakan 

untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Menurut Foster (2008: 53), pelayanan kepada konsumen dilakukan 

pedaganng eceran untuk memberikan kemudahan kepada konsumen 

potensial dalam berbelanja atau mengenal tempat barang/jasa yang 

disediakan, kemudahan pelaksanaan transaksi pada saat konsumen 

berusaha melakukan pembelian, dan kepuasan pelanggan terhadap jasa 

atau barang setelah transaksi. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan 

antara lain: 
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1) Expected service (harapan pelanggan) 

Tingkat kinerja yang dianggap konsumen seharusnya mereka 

dapatkan dari produk yang dikonsumsi. 

2) Perceive service (persepsi pelanggan) 

Apabila persepsi elanggan sesuai dengan harapan pelanggan, 

maka kualitas pelayanan akan dinilai positif atau baik. Jika persepsi 

pelanggan melebihi harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan sebagai layanan yang ideal, dan apabila 

persepsipelanggan lebih buruk dari harapan pelanggan, maka kualitas 

pelayanan akan dinilai negatif atau jelek (Tjiptono, 2008:85).   

f. Suasana Toko (store atmosphere) 

Store atmosphere menurut Utami (2010: 279), adalah 

desainlingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, 

musik, dan wangi-wangian untuk merangsang respon emosional dan 

persepsi pelanggan dan untuk mempengaruhi pelanggan dalam membeli 

barang. Suasana toko perlu dipertimbangkan untuk memberikan suatu 

nilai lebih kepada konsumen. 

Menurut Kotler dalam Foster (2008: 61), suasana setiap toko 

mempunyai tata letak fisik yang memudahkan/menyulitkan untuk 

berputar-putar di dalamnya. Setiap toko mempunyai penampilan yang 

berbeda-beda baik itu kotor, menarik, megah, dan suram. Suatu toko 

harus membuat suasana terencana yang sesuai dengan pasar sasarannya 

dan dapat menarik konsumen untuk membeli di toko tersebut. 
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Suasana atau atmosfir dalam gerai berperan penting memikat 

pembeli membuat nyaman mereka dalam memilih barang belanjaan, dan 

mengingatkan mereka produk apa yang perlu dimiliki baik untuk 

keperluan pribadi maupun rumah tangga. 

Peritel harus senantiasa mengusahakan suasana yang 

menyenangkan bagi para pengunjung. Menurut Foster (2008: 61), 

suasana tersebut dapat diciptakan melalui 3 hal berikut. 

1) Eksterior 

Eksterior meliputi keseluruhan bangunan fisik yang dapat 

dilihat dari bentuk bangunan, pintu masuk, dan lain-lain. Desain 

eksterior merupakan bagian dari fasilitas fisik yang mempunyai 

peranan dalam memberi tempat bagi mereka yang akan datang. 

2) Interior 

Beberapa komponen yang dapat diidentifikasikan untuk interior 

adalah estetika dan perancangan ruang. Estetika toko menyangkut 

bagaimana fasilitas toko dapat menciptakan kesan yang 

mempengaruhi perasaan konsumen. Perancangan ruang menyangkut 

bagaimana peritel memanfaatkan seluruh ruang yang ada sesuai 

dengan tingkat produksi pengecer itu sendiri. 

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, serta menarik dan 

memaksimalkan penjualan secara umum. 
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2.3 Kepuasan Konsumen 

Untuk menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen yang akan 

dipuaskan bukanlah hal yang mudah, hal ini disebabkan karena kebutuhan dan 

keinginan pelanggan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jika 

pelanggan merasa puas, maka ada kecenderungan untuk melakukan pembelian 

ulang. Konsumen adalah tujuan akhir dari pemasaran barang dan jasa, karena dari 

konsumen suatu barang atau jasa dapat dinyatakan berkualitas atau tidak. 

Kepuasan merupakan konsep sentral yang akan menentukan suatu barang atau 

jasa dapat diterima atau tidak dalam pasar. Kepuasan konsumen sangat 

dibutuhkan demi kemajuan perusahaan. 

Menurut Kotler (2009: 177), kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di 

bawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan 

puas. Jika kinerja melebihi harapan pelanggan amat puas atau senang. 

Kepuasan konsumen menurut Oliver dalam Majid (2009: 50), adalah 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dirasakan 

dengan harapannya. Seseorang akan merasakan kepuasan jika kinerja yang 

diberikan sesuai atau malah melampaui harapannya, namun ketidakpuasan akan 

timbul jika kinerja yang diberikan tidak sesuai atau malah di bawah harapan. 

Kepuasan konsumen sangat bergantung kepada persepsi dan harapan 

konsumen itu sendiri. Majid (2009: 50), mengungkapkan bahwa ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen yaitu. 
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a. Kebutuhan dan keinginan yang dirasakan konsumen ketika sedang 

melakukan transaksi dengan produsen atau perusahaan. 

b. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan 

maupun pesaing-pesaingnya. 

c. Pengalaman dari teman-teman, di mana mereka akan menceritakan kualitas 

produk yang akan dibeli oleh konsumen. 

d. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran. 

Kotler dalam Ritonga (2010: 11), menyatakan ciri-ciri konsumen yang 

merasa puas sebagai berikut. 

a. Loyal terhadap produk konsumen yang puas cenderung loyal dimana 

mereka akan membeli ulang dari produsen yang sama. 

b. Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif komunikasi 

dari mulut ke mulut (word of mouth communication) yang bersifat positif 

yaitu rekomendasi kepada calon konsumen lain dan mengatakan hal-hal 

yang baik mengenai produk dan perusahaan. 

c. Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain. 

Ketika konsumen ingin membeli produk yang lain, maka perusahaan yang 

telah memberikan kepuasan kepadanya akan menjadi pertimbangan yang 

utama. Mengetahui tingkat kepuasan konsumen sangatlah penting. 

Apabilaperusahaan telah mampu mengidentifikasi kepuasan konsumen, 

tentunyaperusahaan akan mampu mengambil tindakan untuk mengatasi 

masalah-masalah yang timbul yang mengakibatkan ketidakpuasan 

konsumen. 
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2.4 Pengaruh Bauran Ritel dengan Kepuasan Konsumen 

Salah satu bentuk stimuli yang dapat mempengaruhi dalam memuaskan 

pelanggan dan merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan adalah 

stimuli pemasaran yaitu melalui unsur-unsur strategi marketing mix. Pendapat serupa 

juga dikemukakan Omar dalam Martani  (2010: 25), bahwa aplikasi bauran 

pemasaran ternyata dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kotler (2008: 170), 

mengemukakan bahwa keputusan terpenting pengecer berkaitan dengan pasar 

sasaran. Keputusan-keputusan pemasaran pengecer yaitu keragaman produk, layanan 

dan amosfir toko, keputusan harga keputusan promosi, dan keputusan 

tempat/lokasi. Keputusan-keputusan tersebut sangat perlu diperhatikan dalam 

bisnis ritel.  

Bauran eceran adalah kombinasi dari faktor-faktor eceran yang digunakan 

untuk memuaskan kebutuhan pelanggan dan mempengaruhi keputusan mereka 

untuk membeli. Faktor bauran ritel tersebut terdiri dari dari lokasi (location), 

barang dagang (merchandise), harga (price), promosi (promotion), pelayanan 

(service), suasana toko (store atmosphere). Kunci untuk membangun hubungan 

pelanggan ialah menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Hal 

tersebut dapat diciptakan melalui setiap unsur yang ada dalam perusahaan. 

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen dalam berbelanja di sebuah ritel, antara lain 

yaitu lokasi, barang dagang, harga, promosi, pelayanan, dan suasana toko. 

Konsumen akan merasa puas berbelanja di ritel tertentu, apabila bauran ritel 

tersebut sesuai dengan harapan konsumen. 
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2.5 Penelitian Terdahulu. 

TABEL 2.1 

PENELITIAN TERDAHULU TENTANG BAURAN RITEL 

No Nama Judul skripsi Keterangan 

1 Ibtagh Kulla 
Ma’ruf 2006 

Analisis Strategi Bauran 
Pemasaran Ritel yang 
Menentukan Tingkat 
Kepuasan Konsumen 
Bravo Swalayan Tuban 

Ada pengaruh bauran 
pemasaran ritel 
terhadap kepuasan 
konsumen Bravo 
Swalayan Tuban 
dengan diperoleh 
Fhitung> Ftabel yaitu 
sebesar 31,657>2,479 

2 Dean Vicky 
Wicaksana 2007 

Pengaruh Bauran 
Pemasaran Ritel Terhadap 
Kepuasan dan Loyalitas 
Pelanggan Centro, Kuta-
Bali 

Ada pengaruh bauran 
pemasaran ritel 
terhadap kepuasan 
nilai (R

2
) 

0,593.pelanggan, 
dengan 

3 Rani Martania 
2010 

Pengaruh Bauran 
Pemasaran Eceran 
terhadap Kepuasan 
Pelanggan Indomaret dan 
Alfamart 

Seluruh variabel 
bauran pemasaran 
eceran mampu 
Mempengaruhi 
kepuasan pelanggan 
di Indomaret dengan 
nilai Nagelkerke (R)

2
 

sebesar 0,267 dan di 
Alfamart dengan nilai 
Nagelkerke (R)

2
 

sebesar 0,106 

4 Andri Eko 
Ariyanto2013 

Pengaruh Bauran 
Pemasaran Terhadap 
Kepuasan Konsumen Pada 
Mini Market Indomaret 
Kabupaten Pati Sukililo 

Ada pengaruh 
variabel produk, 
harga, lokasi, dan 
promosi secara 
bersama-sama 
terhadap kepuasan 
konsumen pada 
minimarket 
Indomaret Sukolilo 
Kabupaten Pati 
dengan diperoleh 
Fhitung> Ftabel yaitu 
sebesar 
187,534>2,470 
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2.6 Pandangan menurut Islam 

Islam adalah agama yang begitu peduli terhadap sisi kehidupan setiap 

pemeluknya. Dalam Islam segala aspek perbuatan yang berhubungan dengan 

agama, ibadah, muamalah dan sebagainya telah diatur dengan jelas. Tidak ada 

satupun sisi perbuatan manusia yang tidak diatur baik dalam Al-Qur’an maupun 

Hadits Nabi Muhammad SAW. 

Salah satu aspek yang terpenting juga dipandang dalam islam yakninya 

adalah kegiatan bekerja yang sudah diatur sedemikian rupa, Allah SWT 

menyatakan bahwa segala apa yang dikerjakan oleh hambanya tentu ia akan 

mendapatkan balasannya. Manusia dalam bekerja dilarang untuk curang karena 

Allah SWT maha melihat sesuatu. Adapun pandangan Islam tentang persaingan 

didunia bisnis khususnya dalam bersaing dalam dunia jual beli telah dijelaskan 

dalam surat Al Jumu’ah, 10 :  

                             

        

 

Artinya:  apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung. (QS. Al Jumu’ah, 10) 

 

                        

                           

 

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 
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kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. (QS. Annisa, 29). 

 

Dari dua ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pekerjaan yang kita 

lakukan pada dasarnya diperhatikan oleh Allah SWT, oleh karena itu seharusnya 

dalam bekerja khususnya dalam bersaing untuk mendapatkan pelanggan tidaklah 

menghalalkan segala cara, hanya dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama suka.  

Selain dari dua ayat di atas, Allah SWT juga telah menjelaskan perkara 

tentang bertransaksi dengan sesama seperti yang telah terulis dalam ayat sebagai 

berikut: 

                       

                                

                              

                  

 

Artinya:   orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang 

kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS. Al Baqarah, 275). 

 

Berdasarkan ayat di atas, jelas terlihat bahwa jual beli jauh lebih mulia dan 

lebih halal disisi Allah SWT daripada kegiatan ekonomi lainnya namun dengan 
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cara tidak melakukan riba. Riba disis Allah menjadi suatu perbuatan yang 

diharamkan. 

Dan Allah SWT juga telah menjelaskan bahwa Dia telah memberikan 

kebeasan kepada setiap makhluknya untuk mengusahakan segala sesuatu dengan 

tangannya sendiri. 

                         

 

Artinya:  supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang 

diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak 

bersyukur (QS. Yaasin, 35)                                         

  

Maksud dari ayat diatas adalah, Allah tidak akan pernah mengkhianati 

hamba-hambanya yang telah berusaha, oleh karena itu Allah telah menjanjikan 

balasan bagi hambanya yang telah berusaha dalam mencari rezeki dan ridhonya. 

Maka dari apa yang telah Allah firmankan dalam ayat di atas, hendaknya 

kita sebagai hambanya berusaha dengan usaha yang maksimal tentunya juga 

dengan disertai do’a kepada-Nya agar Dia senantiasa meridhoi apa-apa yang telah 

kita lakukan. 

 

2.7 Variabel Penelitian 

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini: 

a. Variabel dependen    (Y)   = Kepuasan Konsumen 

b. Variabel independen (X1) = Lokasi 

   (X2) = Produk 

   (X3) = Harga 

   (X4) = Suasana Toko 

   (X5) = Promosi 

   (X6) = Pelayanan 
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2.8 Defenisi Operasional Variabel 

Dari kerangka pemikiran, maka dapat disajikan operasional variabel sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2 

Defenisi Konsep Operasional Variabel Penelitian 

 

NO 
Variabel 

Penelitian 
Definisi Indikator Skala 

1. Lokasi 

(X1) 

lokasi adalah tempat 

melayani konsumen, 

dapat pula diartikan 

sebagai tempat untuk 

memajangkan barang-

barang dagangannya 

(Kasmir, 2009:129)  

- Jarak dari pusat kota 

- Lalu lintas pengunjung 

- Jangkauan transportasi 

umum  

- Fasilitas parkir 

- Pesaing sekitar lokasi  

Likert  

2. Produk 

(X2) 

Produk adalah 

keseluruhan dari 

penawaran yang 

dilakukan secara normal 

oleh perusahaan kepada 

konsumen dalam 

memberikan pelayanan , 

letak toko, dan nama 

barang dagangnya. 

(Utami, 2010:86) 

- Keluasan jenis 

keragaman produk 

- Tersedianya produk 

pelengkap dari produk 

utama yang ditawarkan 

- Ragam pilihan merek 

- Ketersediaan produk 

- Kualitas produk 

Likert  

3. Harga (X3) 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. 

(Utami, 2010:236)  

- Daya saing harga 

- Potongan harga 

- Keterjangkauan harga  

- tingkat harga 

- kesesuaian harga 

dengan harapan 

Likert  
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4. Promosi  Promosi adalah program 

yang bertujuan untuk 

mendorong terjadinya 

penjualan atau untuk 

meningkatkan penjualan. 

(Utami, 2010:253) 

- periklanan 

- promosi penjualan  

- potongan harga  

- hubungan dengan 

konsumen 

- adanya harga khusus 

untuk pelanggan loyal 

Likert  

5. Suasana 

toko 

Suasana setiap toko 

mempunyai tata letak 

fisik yang memudahkan 

atau menyulitkan untuk 

berputar-putar 

didalamatau menyulitkan 

untuk berputar-putar 

didalamnya (Kotler 

dalam Foster 2008:61)   

- tampilan layout 

- penataan produk 

- suasana internal toko  

- arsitektur yang baik 

- desain eksterior dan 

interior 

Likert  

6. Pelayanan 

(X6) 

Pelayanan adalah janji 

yang merupakan 

kewajiban produsen atas 

produknya kepada 

konsumen, para 

konsumen akan diberi 

ganti rugi apabila produk 

tidak sesuai dengan yang 

dijanjikan, atau produk 

dapat dikembalikan bila 

ada kerusakan. 

(Tjiptono, 2008:106) 

- hubungan karyawan 

dengan pelanggan 

- Konsumen 

mendapatkan 

informasi  

- Kinerja pelayanan 

kasir cepat 

- Perduli kepada 

konsumen 

- Cekatan dalam 

pelayanan 

Likert 

7. Kepuasan 

konsumen 

(Y) 

Kepuasan konsumen 

merupakan evaluasi 

purnabeli dimana 

alternatif yang dipilih 

sekurang-kurangnya 

memberikan hasil sama 

atau melampaui harapan 

konsumen.  

- perasaan puas 

- selalu membeli produk 

- akan 

merekomendasikan 

kepada orang lain 

- terpenuhinya harapan 

pelanggan setelah 

membeli produk. 

Likert  
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H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.1 KERANGKA PEMIKIRAN TOERITIS 

 

Sumber:Kotler (2008:170) 

2.10   Hipotesis  

H1  : Diduga ada pengaruh lokasi (location) terhadap kepuasan konsumen 

di Mini market Cahaya Family. 

H2  :  Diduga ada pengaruh produk (merchandise) terhadap kepuasan 

konsumen di Mini market Cahaya Family. 

H3  :  Diduga ada pengaruh harga (price) terhadap kepuasan konsumen di 

Mini market Cahaya Family. 

H4  : Diduga ada pengaruh promosi (promotion) terhadap kepuasan 

konsumen di Mini market Cahaya Family. 

BAURAN RITEL 

LOKASI(X1) 

PRODUK (X2) 

HARGA (X3) 
KEPUASAN 

KONSUMEN (Y) 

PROMOSI (X4) 

PELAYANAN (X5) 

SUASANA TOKO (X6) 



 

 
 

31 

H5  :  Diduga ada pengaruh pelayanan (service) terhadap kepuasan 

konsumen di Mini market Cahaya Family. 

H6 : Diduga ada pengaruh suasana toko (store atmosphere) terhadap 

kepuasan konsumen di Mini market Cahaya Family. 

H7  : Diduga ada pengaruh lokasi (location), produk (merchandise), harga 

(price), promosi (promotion), pelayanan (service), dan suasana toko 

(store atmosphere) terhadap kepuasan konsumen di Mini market 

Cahaya Family. 

 


