
BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian dan Konsep Pemasaran 

Perusahaan yang bergerak dibidang bisnis tidak akan pernah bisa dilepaskan 

dari orientasi terhadap laba. Melalui perolehan laba sebuah perusahaan dapat 

melakukan kalkulasi terhadap bagaimana prospek keberadaan mereka di masa 

depan. Terkait kondisi tersebut pemasaran dapat dianologikan sebagai jalan bagi 

perusahaan untuk dapat mewujudkan tujuannya, yaitu laba. Konsep pemasaran 

mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan 

kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang 

diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing.  

Melalui pemasaran, perusahaan akan berkompetisi untuk dapat 

menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan calon konsumen terhadap barang dan 

jasa yang mereka tawarkan. Dengan melihat kebutuhan masyarakat sebagai 

peluang, perusahaan melalui pemasarannya akan mencoba menghadirkan jawaban 

kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kegiatan pemasaran disini akan selalu 

menyiratkan proses persuasif dan interaksi transaksional diantara perusahaan 

dengan masyarakat sebagai calon konsumen potensial.  

Secara teoritis, menurut American Marketing Association (AMA) 

mendefinisikan istilah pemasaran dengan fokus pada konsumen, yaitu sebagai 

suatu fungsi organisasional dan seperangkat proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan dan menyampaikan nilai kepada konsumen serta untuk 
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mengelola hubungan pelanggan dengan cara memberikan keuntungan bagi 

organisasi dan stakeholder nya (Sofjan, Assauri,2013).  

 

2.2 Keputusan Pembelian 

1. Pengertian Keputusan Pembelian 

Semakin majunya perekonomian dan teknologi, berkembang pula 

strategi yang harus di jalankan perusahaan, khususnya di bidang 

pemasaran. Untuk itu perusahaan perlu memahami atau mempelajari 

perilaku konsumen dalam hubungannya dengan keputusan pembelian 

oleh konsumen. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2010:518) keputusan pembelian 

adalah keputusan konsumen untuk membeli atau tidak membeli suatu 

produk atau jasa merupakan saat penting bagi kebanyakan pemasar. 

Keputusan inidapat menandai apakah strategi pemasaran telah cukup 

bijaksana, berwawasan luas, dan efektif, atau apakah kurang baik 

direncanakan atau eliru menetapkan sasaran.Jadi, para pemasar tertarik 

denganproses pengambilan keputusan konsumen. 

Berdasarkan kutipan diaatas, dapat disimpulkan keputusan 

pembelian adalah perilaku membeli barang atau jasa dari konsumen 

akhir yang di lakuakan setelah evaluasi pilihan alternative dengan tujuan 

untuk memilih satu diantara pilhan tersebut. 

2. Proses Pengambilan Keputusan 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:159) proses pengambilan 

keputusan pembelian adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1 Proses Keputusan Pembelian 

Sumber: Kotler dan Amstrong (2012:159) 

 

 

 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:159), tahaptahap dalam 

proses keputusan pembelian adalah sebagai berikut: 

a. Pengenalan kebutuhan  

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan (need 

recognition), pemebeli menyadari suatu masalah atau kebutuhn. 

Kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan internal ketika salah satu 

kebutuhan ormal seseorang seprti rasa lapar, haus, dan seks timbul 

pada tingkat yang cukup tinggi sehingga menjadi dorongan. 

Kebutuhan juga bisa dipicu oleh rangsangan eksternal. 

Contohnya, suatu iklan atau diskusi dengan teman bisa membuat 

anda berpikir untuk membeli mobil baru. Pada tahap ini pemasar 

harus meneliti konsumen untuk menemukan jenis kebutuhan atau 

masalah apa yang timbul, apa yang menyebabkannya, dan 

bagaimana masalah itu bisa mengarahkan konsumen pada produk 

tertentu. 

b. Pencarian informasi 

Konsumen yang tertarik mungkin mencari lebih banyak 

informasi atau mungkin tidak. Jika dorongan konsumen itu kuat dan 

produk yang memuaskan ada di dekat konsumen itu, konsumen 

mungkin akan membelinya kemudian. Jika tidak konsumen bisa 
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menyimpan kebutuhan itu dalam ingatannya atau melakukan 

pencarian informasi (information search) yang berhubungan dengan 

kebutuhan. 

Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapasumber. 

Sumber–sumber ini meliputi sumber pribadi (keluarga, teman, 

tetangga, rekan), sumber komersial (iklan, wiraniaga, situs web, 

penyalur, kemasa, tampilan), sumber publik (media massa, 

organisasi pemringkat konsumen, pencarian internet), dan sumber 

pengalaman (penanganan, pemeriksaan, pemakaian produk). 

c. Evaluasi alternatif 

Pemasar harus tahu tentang evaluasi alternatif (alternative 

evaluation) yaitu bagaimana konsumen memproses informasi untuk 

sampai pada pilihan merek. Sayangnya, konsumen tidak 

menggunakan proses evaluasi yang sederhana dan tunggal dalam 

semua situasi pembelian. Sebagai gantinya, beberapa proses evaluasi 

dilaksanakan. Konsumen sampai pada sikap terhadap merek yang 

berbeda melalui prosedur evaluasi. 

Dalam beberapa kasus, konsumen menggunaan kalkulasi yang 

cermat dan pemikiran yang logis. Pada waktu yanglain, konsumen 

yang sama hanya sedikit melakukan evaluasi atau bahkan tidak 

mengevaluasi; sebagai gantinya mereka membeli berdasarkan 

dorongan dan bergantung pada intuisi. Kadang – kadang konsumen 

membuat keputusan pembelian sendiri, kadang – kadang mereka 
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meminta nasihat pembelian dari teman, pemandu konsumen, atau 

wiraniaga.Konsumen juga dapat memilih merek berdasrkan atribut 

dan membeli suatu produk atau jasa dari merek berdasarkan atribut 

tersebut. 

d. Keputusan pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen menentukan peringkat merek 

dan membentuk niat pembelian.Pada umumnya, keputusan 

pembelian (purchase decision) konsumen adalah membeli merek 

yang paling disukai, tetapi dua factor bisa berda antara niat 

pemebelian dan keputusan pembelian. Factor pertama adalah sikap 

orang lain dan faktor kedua adalah factor situasional yang tidak 

diharapkan. 

e. Perilaku pasca pemebelian 

Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas atau 

tidak puas dan terlibat dalam perilaku pasca pembelian 

(postpurchase behavior) yang harus di perhatikan oleh pemasar. 

Ekspektasi konsumen dan kinerja anggapan produk menentukan 

kepuasa dan ketidak puasan pembeli.Jika produk tidak memenuhi 

ekspektasi, konsumen kecewa, jika produk memenuhi ekspektasi, 

konsumen puas, jika produk melebihi ekspektasi, konsumen sangat 

puas. 

 

 



 

 

14 

3. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Ketika konsumen akan memutuskan untuk membeli suatu barang, 

terdapat banyak faktor yang mempenaruhi konsumen dalam membeli. 

Adapun faktor–faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen (Kotler & Plilip, 2008) adalah: 

a. Faktor – faktor kebudayaan 

1) Budaya  

Budaya merupaka penentu keinginan dan perilaku yang 

paling mendasar.Seseorang  menciptakan kumpulan nilai, 

persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarganya serta lembaga 

– lembaga penting lainnya. 

2) Sub budaya 

Sub budaya mempunyai kelompok – kelompok sub 

budaya yang lebih kecil yang merupakan identifikasi dan 

sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya. Ada empat 

macam sub budaya yaitu kelompok kebangsaan, kelompok 

keagamaan, kelompok ras, dan wilayah geografis. Banyak sub 

budaya yang memnetuk segmen pasar penting dan pemasra 

sering merancang produk dan program pemasran yang 

disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 

3) Kelas sosial 

Pada dasarnya semua masyarakat memiliki strata social. 

Stratifikasi tersebut kadang-kadang terbentuk system kasta 
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dimana anggota kasta yang berbeda dibesarkan dalam peran 

tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta mereka. 

Stratifikasi lebih sering ditemukan dalam kelas social. Kelas 

social adalah kelompok dalam masyarakat, dimana setiap 

kelompok cenderung memiliki nilai, minat dan tingkah laku ang 

sama. 

b. Faktor – faktor sosial 

Merupakan pembagian masyarakat yang relative homogeny 

yang permanen yang tersusun secara hirarkis yang anggotanya 

menganut nilai – nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Faktor 

sosial ini terdiri  dari: 

1) Kelompok referensi 

Seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki 

pengaruh langsung (tatap muka) au tidak langsung terhadap 

sikap atau perilaku seseorang.Kelompok yang memiliki 

pengaruh langsung terhadap seseorang dinamakan kelompok 

keanggotaan seprti keluara, teman, tetangga, rekan kerja, 

kelompok, keagamaan, professional, dan asosiasi perdagangan. 

2) Keluarga  

Keluarga merupak organisasi pembelian konsumen 

sangat penting dalam masyarakat dan ia telah menjadi objek 

penelitian yang luas.Anggota keluarga merupakan kelompok 

acuan primer yang paling berpengaruh.Keluarga dibedakan 
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menjadi dua, keluarga orientasi dan keluarga proreaksi.Keluarga 

orientasi terdiri dari orang tua dan saudara kandung seorang.Dan 

dari orang tua seseorang mendapatkan orientasi atas agama, 

politik, ekonomi, serta ambisi pribadi, harga diri dan 

cinta.Sedangan pengaruh yang lebih langsung terhadap perilaku 

pembelian sehari – hari disebut dengankeluarga proreaksi yang 

terdiri dari pasangan dan anak – anak seseorang. 

3) Peranan dan sosial 

Seseorang berpartisipasi kedalam banyak kelompok 

sepanjang hidup keluarga, klub, organisasi.Kedudukan orang – 

orang itu di masing – masing kelompok dapat diibentuk 

berdasarkan status dan peran. Peran meliputi kegiatan yang di 

harapkan akan dilakukan oleh seseorang dan masing – masing 

peran menghasilkan status.  

c. Faktor – faktor pribadi 

1) Usia dan tahap daur hidup 

Setiap orang membeli barang – barang berbeda pada 

tingkat usia tertentu dan tingkat manusia terhadap pakaian, 

perabot, rekreasi juga berhubungan dengan usia. Konsumsi juga 

dibentuk oleh siklus hidup kelurarga, konsumsi seseorang pada 

saat muda dan bujangan akan berbeda dengan konsumsi 

seseorang yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak. 
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2) Pekerjaan dan keadaan ekonomi 

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola 

konsumsinya. Seorang direktur perusahaan akan mempunyai 

pola konsumsi yang berbeda dengan seorang dokter dan lain 

sebagainya. Dan pilihan produk juga sangat di pengaruhi oleh 

keadaan ekonomi seseorang. Pemasar barang-barang yang peka 

terhadap harga terus menrus memperhatikan kecenderungan 

penghasilan pribadi, tabungan, dan tingakt suku bunga. 

3) Gaya hidup 

Merupakan pola hidup seseorang didunia yang 

diekspresikan dalam aktivitas, minnat dan opini.Gaya hidup 

menggambarkan “keseluruhan diri seseorang” yang berinteraksi 

dengan lingkungannya. 

4) Kepribadian dan konsep diri 

Kepribadian diartikan sebagai karekteristik psikologis 

seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relative konsisten 

dan bertahan lama terhadap lingkungannya.Yang juga berkaitan 

dengan kepribadian adalah konsep diri/citra pribadi 

seseorang.Pemasar selalu berusaha mengembangkan citra merek 

yang sesuai dengan pribadi pasar yang ingin dituju. 
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d. Faktor – faktor psikologis 

1) Motivasi  

Motivasi adalah suatu kebutuhan yang cukp kuat 

mendesak untuk mengarahkan subjek agar dapat mencari 

pemuasan terhadap kebutuhan itu. 

2) Persepsi 

Subjek yang termotivasi siap utuk melakukan suatu 

perbuatan. Bagaimana subjek yang termotivasi berbuat sesuatu 

adalah dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi yang 

dihadapinya. 

3) Belajar 

Belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku 

subjek individu yang bersumber dari pengalaman.Kebanyakan 

perilaku manusia diperoleh dengan mempelajarinya. 

4) Kepercayaan dan sikap 

Keyakinan merupakan gambaran pemikiran yang dianut 

seseorang tentang suatu hal. Keyakinan dapat berdasarkan 

pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan. Keyakinan seseorang 

terhadap produk tertentu akan berakibat dorongan yang positif 

atau negative terhadap proses keputusan pembelian terahadap 

suatu produk. Sedangkan sikap, merupakan evaluasi perasaan 

emosional, dan kecenderungan tindakan yang tidak 

menguntungkan atau menguntungkan dan bertahan lama dari 

seseorang terhadap suatu objek atau gagasan. 
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2.3 Evaluasi Setelah Berbelanja 

Proses belanja tidak berakhir ketika pelanggan membeli produk. Setelah 

berbelanja, pelanggan menggunakan produk itu dan kemudian mengevaluasi 

pengalaman ini untuk menentukan apakah produk ini memuaskan apa tidak. 

Kepuasan evaluasi paska konsumsi tentang seberapa baik suatu toko atau produk 

Gambar 2 

Proses Pengambilan Keputusan Belanja Manajemen Retail 
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2.4 Bauran Penjualan Enceran (Retailing Mix) 

Untuk mendukung usaha enceran dibutuhkan strategi – strategi yang 

terpadu, agar didalam mengambil suatu keputusan tidak menyebabkan kerugian 

bagi perusahaan. Beberapa pakar ekonomi menyebut strategi ritel dengan istilah 

retailing mix (bauran penjualan enceran) yang pada dasarnya bauran penjualan 

eceran ini mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bauran pemasaran Dunne 

Lusch dan Griffiht (2009: 53) berpendapat bauran penjualan enceran adalah 

kombinasi dari merchandise, harga, periklanan dan promosi, pelayanan konsumen 

dan penjualan serta suasana toko dan desain toko yang digunakan untuk 

memuaskan konsumen. 

Jadi bauran penjualan eceran terdiri unsur-unsur strategi yang tepat 

digunakan untuk mendorong  pembeli melakukan transaksi usahanya dengan 

pedagang eceran tertentu. (Foster, 2008: 50) 

 

2.5 Retailling  

Dalam bahasa inggris, penjualan eceran ini disebut dengan istilah Retailling. 

Semua retailling berarti memotong kembali menjadi bagian-bagian yang lebih 

kecil. Retailling be the activies incident to selling goods and service to ultimate 

consumers. Retaillings the final link in the chain of distribution to most 

merchandise from initaial producers to ultimate consumers. Artinya pedagang 

enceran bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada 

konsumen akhir. Pedagang enceran adalah mata rantai akhir penyaluran barang 

dari produsen sampai kepada konsumen. Sementara itu pedagang enceran adalah 

orang-orang toko yang pekerjaan utamanya adalah mengencer barang. 
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Ada tiga karakter khusus yang membedakan retailling dari tipe-tipe bisnis 

yang lainnya :  

a. Small average style 

Jumlah pembeli toko pengencer (retailling) adalah sangat besar, 

tetapi volume pembeli mereka masing-masing lebih kecil. Ukuran rata-rata 

suatu transaksi penjualan untuk retailler jauh lebih kecil dibandingkan 

dengan pasar untuk para produsen.  

b. Inpulse purchase 

Para konsumen akhirnya melakukan banyak pembelajaran yang 

tidak direncanakan sebelumnya, apabila konsumen melihat barang-barang 

yang menarik timbul keinginannya seketika untuk melihatnya. 

c. Popularity of store 

Popularitas toko adalah salah satu ciri khusus retailer, misalnya 

lokasi toko yang strategis, pramuniaga yang ramah, macam-macam merek, 

dan harga dari barang-barang bersaing. Elemen- elemen tersebut dapat 

menciptakan popularitas dari toko yang bersangkutan. (Berman dan 

Evans, 2012) 

 

2.6  Pendorong Pertumbuhan Bisnis Ritel Modern   

Indusrti ritel berubah dengan sangat cepat. Perunahan tersebut terjadi  

karena muncul faktor pendorong bisni rital yang mampu perubahan tuntutan 

konsumen terhadap kenyamanan  dan pelayanan yang lebih tinggi. 

Beberapa perubahan yang paling penting dn mendukung pertumbuhan 

bisnis rital dewasa ini ini antara lain (Utami,2008: 9-10) 
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a. Meningkatkan konsentrasi industri saat jumlah dan formal  meningkat, 

maka jumlah pesaing tiap format akan cendrung menurun. Hal ini terjadi 

sebagai akibat rital yang keluar dari format tersebut.(dampat adanya 

pesaingan) dan masuknya  format retal lainya yang dinilai balum jenuh 

tingkat pesaingan mampu karena mereka akan terpecah dalam konsentrasi 

rital yan lebih banyak dan beragam. 

b. Globalisasi, pada awalnya ritel adalah bisnis local yang memiliki oleh 

orang-orang yang tinggal dalam suatu lingkungan terbatas tersebut. Saat 

ini konsep retel yang berhasil di Negara asal mereka telah berkembang 

secara global. 

Beberapa faktor yang mendorong globalisasiyang dilakukan para 

rital internasional 

1) Pasar domostic yang semakin dewasa 

2) Keahlian dan system  

3) Penghalang perdangan  

c. Pengguna berbagai cara dab media untuk berinteraksi dengan konnsumen 

perital mempunyai berbagai cara untuk berinteraksi dengan konsumen 

yang menjadi target pasarnya. Hai ini sering menjadi faktor penentu para 

peritel. 

Pesaingan  semakin ketat dimana semakin bnyak produsen yang 

terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, 

menyebabkan setiap perusahan harus menepatkan  orentasi pada kepuasan 

konsumen sabagai tujuan  utama (Tijptono,2009 :24) denan semakin 
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banyak produsen yang menawarkan produk dan jasa, makak konsumen 

memiliki pilihan yang semakin banyak untuk menentukan jadi tidaknya 

pembelian. 

Pasar swalayan menyediakan berbagai kebutuhan konsumen dalam 

jumlah yang cukup nesar denagn keuntungan yang lebih kecil pada tiap 

unitnya seperti yang didevinisikan oleh (Kotler 2010. 593) 

Bahwa pasar swalyan merupakan suatu bentuk usaha enceran yang 

mempunyai operasi relative besar, marjin rendah, volume yang tinggi, dan 

sifat swalyan yang dirancang untuk memenuhi kebutungn konsumen. 

 

2.7    Merchandise  

Menurut Dunne, Lush dan Griffth (2009 :288) : yang dikutip oleh Foster 

(2008: 54), merchandise merupakan perencanaan dan pengendalian dalam 

pembelian dan penjualan barang dan jasa untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan pengencer. Merchandise adalah grup produk yang sangat berhubungan 

satu sama lain yang ditunjukan kepada grup konsumen yang sama dan kisaran 

harga yang hampir sama pula.  

Merchandise merupakan salah satu bidang yang berperan dalam 

menentukan keunggulan bersaing dari retailler. Merchandise mempunyai arti 

barang yang diperdagangkan.  

Merchandise meliputi barang-barang yang akan dijual disebuah toko, 

konsumen akan memiliki image yang baik terhadap suatu toko apabila toko 

tersebut dapat menyediakan barang yang dibutuhkan oleh karena itu para 

pengencer harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. 
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Atribut dari Merchandise yaitu : 

1. Pengelompokan barang menurut jenisnya 

2. Barang yang dijual terjamin masa waktu konsumsinya 

3. Barang dijual berkualitas 

4. Varian barang yang dijual banyak sehingga bisa memberikan daya tarik 

kepada konsumen. 

Merchandise adalah kegiatan pengadaan barang-barang yang sesuai dengan 

bisnis yang dijalani toko untuk disediakan dalam toko pada jumlah, waktu dan 

harga yang sesuai untuk mencapai sasaran toko atau perusahaan ritel. Maruf 

(2012) 

2.7.1 Manajemen Merchandise 

Manajemen merchandise atau pengelolaan merchandise berkaitan 

dengan pembelian atau pembelanjaan, penanganan dan keuangannya. Hal 

ini berkenaan dengan manajemen merchandise adalah : 

a. Target Market 

Untuk pengelolaan merchandise yang optimal, maka pernyataan 

pertama perlu dijawab, yaitu siapa konsumen yang hendak dituju jawab 

pertanyaan yang bisa bervariasi dari ragam segmen, berdasarkan usia , 

kelas sosial, prilaku, status, gaya hidup, kelompok modis dan lain-lain 

sebagainya.  

b. Jenis Gerai 

Pengadaan dan persediaan merchandise disesuaikan dengan 

jenis gerai. Kualitas barang yang ditawarkan bervariasi dari yang rata –

rata hingga berkelas 
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c. Lokasi  

Lokasi gerai turut mempengaruhi macam produk yang dijual. 

Perumahan kelas menengah mempunyai selera dan kebiasaan belanja 

yang berada daei perumahan kelas atas atau kelas kebawah.  

d. Value chain 

Peritel-peritel kecil dengan gerai minimarket yang bergabung 

dalam suatu kelompok memiliki peluang lebih baik dibanding peritel-

peritel kecil kecil lainnya yang mandiri. 

e. Kemampuan pemasok 

Kemampuan pemasok mengirim barang dan mempengaruhi 

jenis barang yang dijual oleh paritel. Pemasok yang ideal adalah yang 

mampu mengirim barang sesuai jumlah, jenis, dan harga yang diminta 

paritel. 

f. Biaya pembelian barang 

Biaya pembelian barang dari pemasok akan menjadi komponen 

harga pokok penjualan paritel. Jika ada dua barang yang berkualitas 

sama dan sama sama dapat disediakan secara berkesinambungan tetapi 

yang satu lebih mahal dari yang lainnya. 

g. Kecendrungan model produk 

Antisipasi atas perubahan fitur produk perlu dimiliki oleh 

paritel. Terdapat produk yang amat cepat berubah model keluarannya 

seperti pakaian dan perlengkapannya dan ada produk yang tidak 

berubah namun harus di amati pembungkusannya. 
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2.8   Retail Service 

Retail service (pelayanan enceran) (Ma’ruf,Hendri : 2012) adalah suatu 

kegiatan yang bertujuan memfasilitasi pembili saat mereka berbelanja di gerai. 

Hal-hal yang dapat memfasilitasi para pembeli terdiri atas layanan pelanggan. 

Personal selling, layanan transaksi. Berupa cara pembayaran yang mudah, layanan 

keuangan berupa penjualan dengan kredit, dan fasilitas – fasilitas lainnya seperti 

contoh toilet, tempat mengganti pakaian bayu, food court, telepon umum dan 

sarana parkir. 

Menurut Dunne, Lusch dan Griffith pelayanan yang berkualitas tinggi 

dapat menggunakan program relationship retailing yang didalamnya termasuk 

desain untuk menarik, memelihara dan meninkatkan costomer relationship. 

Pelayanan kepada konsumen dilakukan pedagang eceran untuk memberikan: 

1. Kemudahan kepada konsumen pontensial dalam berbelanja atau menganal 

tempat barang atau jasa disediakan 

2. Kemudahan pelaksanakan transaksi pada saat konsumen berusaha 

melakukan pembelian. 

3. Kepuasaan pelanggan terhadap jasa atau barang setelah transaksi dengan 

cara: 

a) Pre transaction servise, pelayanan yang disediakan untuk pelanggan 

sebelum masuk kedalam transaksi penjualan yaitu bantuan informasi. 

b) Transaction servise, pelayanan yang tersedia selama penjualan seperti, 

credit, pembungkusan kado. Aktivitas perakitan bermacam-macam 

barang untuk langganan, 
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c) Past transaction servise, pelayanan yang dilakukan  setelah penjualan, 

keluhan pelanggan , penambilan barang, pelayanan dan perbaikan, 

pelayanan dan perbaikan  

Faktor faktor yang harus dipertimbangkan dalam mementukan pelayanan 

konsumen karekteristik toko, pesaingan, jenis merchandise, citra atau image, 

harga, serta pelayanan. (Foster, 2008: 53-54). 

 

2.9  Lokasi 

Lokasi adalah faktor yang sangat penting dalam bauran pemasaran ritel. 

Pada lokasi yang tepat, sebuah gerai akan lebih sukses dibandingkan dengan gerai 

lainnya yang berlokasi kurang strategis, meskipun keduanya menjual produk yang 

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

setting/ ambisi yang bagus.  

Beberapa jenis gerai yang berbeda seperti supermarket, variety, store, toko 

aksesories rumah, toko fashion dapat berkumpul disuatu area perdagangan ritel 

seperti mal atau pusat bisnis lainnya. Masing-masing mendapatkan pembeli dari 

segmen yang sesuai dengan incaran mereka. Hal itu dimungkinkan setelah 

masing-masing peritel mempelajari karakteristik mal atau pusat perbelanjaan yang 

bersangkutran dari berbagai aspeknya.  

2.9.1 Pengertian Lokasi 

Lokasi adalah letak atau toko pengencer pada daerah yang strategis 

sehingga dapat memaksimumkan laba, sedangkan menurut (Lupiyoadi 

2009 : 61-62) mendefinisikan lokasi adalah tempat dimana perusahaan 
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harus bermarkas melakukan operasi. Dalam hal ini ada tiga jenis interaksi 

yang mempengaruhi lokasi yaitu : 

1. Konsumen mendatangi pembeli jasa, apabila keadaannya seperti ini 

maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan sebaiknnya memilih 

tempat dekat dengan konsumen sehingga mudah dijangkau dengan kata 

lain harus strategis.  

2. Pemberi jasa mendatangi konsumen, dalam hal ini lokasi tidak terlalu 

penting tapi yang harus diperhatikan adalah penyampaian jasa harus 

tetap berkualitas. 

3. Pemberi jasa konsumen tidak bertemu langsung, berarti service 

provider dan konsumen berinteraksi melalui sarana tertentu seperti 

telepon, computer, dan surat.  

Pertimbangan-pertimbangan yang cermat dalam menentukan lokasi 

meliputi faktor-faktor: 

a. Akses, misalnya lokasi yang mudah dilalui dan mudah dijangkau sarana 

transportasi umum. 

b. Fasilitas, 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 perluasan usaha 

dikemudian hari. 

e. Lingkungan, daerah sekitar yang mendukung jaa yang ditawarkan.  

Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah menentukan 

daerah perbelanjaan adalah luas daerah perdagangan, dapat dicapai dengan 
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mudah, potensi pertumbuhannya, lokasi toko-toko saingan. Sedangkan 

keputusan tentang lokasi toko dipusat perbelanjaan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang lebih spesifik seperti biaya, dan lamanya sewa, 

pelayanan yang diberikan pengusaha pusat perbelanjaan, luas ruang beserta 

layoutnya, arus pengunjung, jarak dari tempat parkir.  

 

2.10  Pengaruh Marchandise, Ritail Service dan Lokasi terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen 

Pengaruh marchandise, ritail service dan lokasi adalah segala bentuk 

aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan produk dan jasa guna untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Penilaian konsumen terhadap marchandise 

apabila ketersediaan barang, kualitas barang, harga barang, kebersihan ruangan, 

kerapian susunan barang serta kemudahan dalam memilih barang dapat 

memuaskan keingan konsumen. Ritail service, adanya pelayanan transaksi yang 

muaskan, alternatif untuk melakuakan pembayaran, hubungan yang baik antara 

karyawan dengan pelanggan, kecepatan, dan ketetapan serta keramahan dalam 

melayani pelanggan. 

Lokasi merupakan tempat yang setrategis dimana konsumen dapat 

menjangkau tempat usaha dengan mudah, aman dan memiliki tempat parkir yang 

luas. Keputusan pembelian konsumen, prilaku pembelian seseorang untuk 

memilih produk yang akan mereka beli baik individu maupun kelompok. Jadi 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh marchandise, ritail service, lokasi 

dengan keputusan pembelian konsumen memiliki hubungan yang sangat erat 

karena keputusan pembelian konsumen tergantung pada pengaruh marchandise, 
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ritail service dan lokasi, oleh karna itu apabila konsumen merasa puas dengan 

barang yang disediakan, service yang memuaskan pelanggan dan lokasi yang 

sangat mudah di jankau sehingga dapat mempengaruhi keputuhan pembelian 

konsumen. 

 

2.11  Pandangan Islam terhadap Pemasaran  

Firman Allah surat An-nissa ayat 29 adalah : 

                         

                       

 

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 

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. 

 

Produk dalam Pandangan Islam 

                           

                            

                      

 
Artinya : Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 

lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah 

takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban 

kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila 

kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia 

adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu 

diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat (Qs. Al-an’am : 152). 
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2.12 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Zulham 

(2016) 

Pengaruh  lokasi, 

kelengka produk 

dan  suasana Toko 

(Store 

ATMOSPHERE) 

terhadap minat 

belanja konsumen 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Swalayan Greensmart Ujung batu 

dengan jumlah responden sebanyak 

97 orang analisis yang digunakan 

yaitu deskriptif kuantatif dengan 

metode regresi linear berganda. 
Analisa data yang digunakan dengan 

korelasi linear berganda 0,05 dan 

diolah dengan mengggunakan SPSS. 

Pada penelitian ini dijelaskan 

hubungan antara lokasi ,kelengkapan 

produk dan suasana took (store 

atmospher) terhadap nilai belanja 

konsumen pada swalayan Greensmart 

Ujung batu sebesar 78,8% Nilai R 

square berarti variabel minat belanja 

konsumen dapat dijelaskan oleh 

variabel lokasi,kelengkapan produk 

dan suasana took sebesar 62% dan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

2 Ikhsandry 

(2016) 

Pengaruh Lokasi, 

Suasana Toko 

Marchandise dan 

pelaynan Terhadap 

keputusan 

konsumen 

Penelitian ini dilakukan pada baju 

Siak Grosir Pekanbaru. Analis data 

yang digunakan adalah kuantatif 

sedangkan untuk menganilasa data 

menggunakan metode Regresi linear 

berganda dan jumlah sampel yang 

penulis ambil dalam penelitian ini 

berjumlah 100 orang dengan 

menggunakan metode Accidentian 

sampling. Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa suasana toko, 

merchandise dan pelayanan memiliki 

pengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

3 Evelia (2013) Pengaruh Susana 

toko,barang 

daganagan dan 

lokasi,terhadap 

minat berbelanja 

konsumen pada 

indrogrosir 

Palembang 

Menjelasakan bahwa Suasana 

toko,barang daganagan dan lokasi 

berpengaruh signifikan  terhadap 

minat berbelanja konsumen pada 

indrigosir Palembang.metode 

penarikan sampel yang dilakukan  

dengan melakukan pengumpulan 

informasi dengan senang hati 
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No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

memberikannya.teknik analis yang 

digunakan Regresi Linear 

berganda.variabel penelitiannya yaitu 

Susana toko (X1) barang daganagan 

(X2)lokasi(X3) minat berbelanja 

konsumen (Y) 

4 Lia 

Natalia(2010) 

Analisis factor 

presepsi yang 

mempengaruhi 

minat konsumen 

untuk berbelanja 

pada giant 

Hypermart Bekasi 

Dari hasil penelitiannya bahwa 

variabel lokasi ,kelengkapan produk 

,kualitas produk,dan harga 

promosi.penelitian ini percaya bahwa 

pendekatan yang berkaitan dengan 

dimensi penanganan,komplent 

konsumen dapat membantu menejer 

meningkatkan  keputusan berbelanja. 

 

2.13 Kerangka Pemikiran 

Sebelum mengambil keputusan untuk membeli produk-produk yang 

dibutuhkan. Ada banyak faktor yang mempertimbangkan konsumen ketika 

mengunjungi swalayan untuk membeli produk yang dibutuhkan. 

Bagaimana sikap konsumen terhadap faktor-faktor yang tersedia di 

swalayan. Disini penulis mengambil 3 faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen pada Rika Swalayan di Kecamatan Kuok. 
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Gambar 3. Kerangka Pemikiran 

Variabel Indenpenden      Variabel Dependen 

 

      H1 

      H2 

      H3 

      

       

 

      H4 

 

Keterangan:  

   Parsial  

   Simultan  

 

2.14  Hipotesis  

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang paling memungkinkan yang 

masih harus dicari kebenarannya. Dari berbagai rujukan dan teori yang ada, maka 

dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H.1  Diduga bahwa merchandise berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada Rika Swalayan Kecamatan Kuok 

H.2  Diduga bahwa riteil service berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada Rika Swalayan Kecamatan Kuok. 

(𝑥1) 

Merchandise 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen 

(Y) (𝑥2) 

Retail Service 

(𝑥3) 

Lokasi 
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H.3  Diduga bahwa lokasi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada Rika Swalayan Kecamatan Kuok. 

H.4 Diduga bahwa merchandise, riteil service, lokasi berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan pembelian konsumen pada Rika Swalayan 

Kecamatan Kuok 

 

2.15 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini dapat dibedakan atas dua jenis yaitu, : 

1. Variabel Independen atau variabel bebas.  

1) Merchandise  (X1) 

2) Retail service  (X2) 

3) Lokasi  (X3) 

2. Variabel Dependen atau variabel terikat. 

1) Keputusan Pembelian Konsumen (Y) 

Tabel 2. Berikut merupakan penjelasan tentang variabel penelitian ini : 
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Tabel 2  

Operasional Variabel 

 

No Variabel Defenisi Indikator Skala 

1 Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Perilaku konsumen menurut 

Kotler dan Amstrong 

(2014:158) : Perilaku 

konsumen merupakan 

perilaku pembelian konsumen 

akhir, baik individu maupun 

rumah tangga, yang membeli 

produk untuk konsumsi 

personal. 

1. Pengenalan 

Masalah 

2. Pencarian Informasi 

3. Penilaian Alternatif 

4. Keputusan Membeli 

5. Perilaku Paska 

Membeli 

Nugroho (2008:16) 

Likert 

2 Merchandise 

(X1) 

Menurut Dunne, Lush dan 

Griffth (2010),Maruf (2012) 

merchandise merupakan 

produk-produk yang dijual 

peritel dalam gerainya, 

sedangkan merchandising 

adalah kegiatan pengadaan 

barang yang sesuai dengan 

bisnis yang dijalani toko 

(produk berbasis makanan, 

pakaian, barang kebutuhan 

rumah tangga, produk umum, 

dan lain sebangainya) untuk 

disediakan dalam toko pada 

jumlah,waktu, dan harga yang 

sesuai untuk mencapai 

sasaran toko atau perusahaan 

1. Jenis barang 

2. Kualitas barang 

3. Harga barang 

Dunne dan Griffth 

(2009:288) 

Likert 

3 Retail service 

(X2) 

Retail service (Ma’ruf: 2012) 

adalah suatu kegiatan yang 

bertujuan memfasilitasi 

pembili saat mereka 

berbelanja di gerai. 

1. Hubungan 

karyawan dengan 

pelanggan 

2. Layanan saat 

bertaransaksi 

3. Layanan cara 

pembayaran 

Ma’ruf dan Hendri 

(2010) 

Likert 

4 Lokasi (X3) Lokasi adalah letak atau toko 

pengencer pada daerah yang 

strategis sehingga 

dapatmemaksimumkan laba, 

sedangkan menurut 

(Lupiyoadi 2009 : 61-62) 

mendefinisikan lokasi adalah 

tempat dimana perusahaan 

harus bermarkas melakukan 

operasi. 

1. Akses mudah 

dijangkau 

2. Visibilitas 

3. Tempat parkir luas 

dan aman 

Heizar dan Rendar 

(2015) 

Likert 
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