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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Konsep Pemasaran

Orang awam sering menyamakan pemasaran dengan penjualan,

perdangangan dan distribusi. Akan tetapi pada kenyataannya ketiganya hanya

merupakan bagian kecil dari kegiatan pemasaran. Pemasaran harus secara

jelas dibedakan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Proses pemasaran dimulai

dari jauh sebelum organisasi mulai berproduksi sampai dengan setelah

pelanggan menerima produk yang diproduksi tadi. Hal tersebut menunjukan

bahwa pemasaran mencakup bidang yang luas dan juga terbukti dengan

banyaknya definisi-definisi pemasaran yang dikemukakan dari mulai definisi

yang menitik beratkan pada produk, lembaga hingga fungsi serta proses

tranksaksinya dan itu diperlukan suatu definisi yang lebih terperinci.

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan perekonomian dan

membantu dalam penciptaan nilai ekonomi, sedangkan nilai ekonomi itu

sendiri akan menentukan harga barang dan jasa bagi individu-individu dan

kelompok. Pemasaran berasal dari bahasa asing yaitu Marketing yang berasal

dari kata market yang artinya pasar. Pasar dalam hal ini bukanlah dalam

pengertian kongkrit melainkan lebih ditujukan pada pengertian abstrak yang

mempunyai pengertian dan makna yang luas. Pemasaran merupakan suatu

rangkaian kegiatan barang dan jasa dari produsen ke konsumen.
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Definisi pemasaran menurut (Kotler: 2004: 9) adalah suatu proses sosial

yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.

Pemasaran adalah sejumlah sistem dari keseluruhan kegiatan bisnis

yang di tunjuk untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan pembeli

(Stanton, 2005:13).

Dalam maknanya, konsep pemasaran adalah falsafah bisnis yang

menyatakan bahwa kepuasan dan keinginan dari konsumen adalah dasar

kebenaran sosial dan ekonomi kehidupan sehari-hari.

2.2 Keputusan Pembelian

Menurut Schiffman, Kanuk (2004: 547), keputusan pembelian adalah

pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian, artinya

bahwa seseorang dapat membuat keputusan, harus tersedia beberapa alternatif

pilihan.

Konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk

yang ditawarkan banyak dipengaruhi oleh persepsinya terhadap price,

product, promotion, place (marketing mix) yang telah diterapkan oleh

perusahaan selama ini (Kotler, 2005).

2.3 Pembelian Ulang

Dalam kamus bersar bahasa Indonesia, defenisi pembelian ulang

terdiri dari dua kata yaitu: pembelian dan ulang. Pembelian adalah proses,
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cara, atau perbuatan membeli. Sedangkan defenisi ulang adalah dilakukan

lebih dari satu kali. Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa

pembelian ulang adalah kegiatan pembelian yang dilakukan lebih dari satu

kali.

Perilaku pembelian ulang dapat diartikan sebagai perilaku konsumen

yang hanya membeli sebuah produk secara berulang-ulang tanpa

menyertakan aspek persaaan di dalamnya (Wisnalwati: 2005).

Minat beli ulang adalah perilaku yang muncul sebagai respon terhadap

objek. Minat beli ulang menunjukan keinginan pelanggan untuk pembelian

ulang untuk waktu yang akan datang. Minat beli dengan mengacu pada

pendapat Doods (dalam Sutantio 2004:252) adalah kemungkinan pembeli

berminat untuk membeli suatu produk. Sementara itu Howar (dalam Sutantio

2004:256 ) mengartikan (intention to buy) sebagai pernyataan yang berkaitan

dengan batin yang mencerminkan rencana dari pembeli untuk membeli

sesuatu merek tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Perilaku

pembelian ulang seringkali dihubungkan dengan loyalitas merek. Akan tetapi

ada perbedaan antara keduanya. Bila loyalitas untuk mencerminkan

komitmen psikologi terhadap merek tertentu, maka perilaku ulang semata-

mata menyangkut pembelian merek tertentu yang sama secara berulang kali.

Menurut Kapferer dan Laurent Tjiptono (2005:231), perilaku pembelian

ulang (repeat purchasing behaviour) bisa dijabarkan menjadi dua

kemungkinan yaitu loyalitas dan inersia. Faktor pembedanya adalah

sensivitas merek yang didefinisikan sebagai mana nama merek memainkan
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peranan kunci dalam pemilihan alternatif dalam pemilihan kategori produk

tertentu. Sensitivitas dipengaruhi oleh persepsi terhadap perbedaan antara

merek dan keterlibatan konsumen dalam kategori produk. Perilaku dalam

pembelian ulang dalam situasi sensitivitas merek yang kuat dikategorikan

sebagai loyalitas, dimana konsumen cenderung melakukan pembelian ulang

pada merek yang sama dan menganggap pilihan merek sangat penting

baginya. Sebaliknya pembelian ulang dalam situasi sensitivitas merek yang

lemah di kategorikan sebagai inersia, yakni konsumen cenderung membeli

ulang merek yang sama. Namun ia tidak menganggap nama merek itu

penting, karena ia tidak bisa membedakan berbagai merek yang ada dan tidak

terlibat secara intensif dalam pemilihan kategori produk.

2.4 Pengertian Ritailing

Perdagangan eceran meliputi semua kegiatan yang berhubungan

secara langsung dengan penjualan barang dan jasa kepada konsumen akhir

untuk keperluan pribadi. Secara definitif dapat dikatakan bahwa ”pengecer

atau toko pengecer adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan usaha

menjual barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi” Dharmestra

dan Irawan (1990). Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pengecer

memberikan pelayanan sebagai titik penghubung antara konsumen akhir

dengan saluran distribusi. Jadi fungsi pengecer adalah memberikan pelayanan

kepada konsumen agar pembeliannya dilakukan dengan cara yang semudah

mungkin. Pengertian tentang perdagangan eceran yang hampir sama juga

dikemukakan oleh Stanton (1993:9) mengatakan bahwa “pengecer (retailer)
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atau toko eceran (retailer Store) adalah usaha bisnis yang menjual barang-

barang terutama (lebih dari setengah volume penjualan toko) ke konsumen

rumah tangga untuk digunakan secara non bisnis”.

Jadi retailing atau eceran merupakan tahapan terakhir dalam suatu

saluran distribusi, yang membentuk bisnis dan orang-orang yang terlibat di

dalam suatu pergerakan fisik dan transfer kepemilikan barang dan jasa dari

produsen ke konsumen. Suatu saluran distribusi yang biasa dipakai

ditunjukan pada gambar berikut:

Gambar 2.1: Tipe Saluran Distribusi

Sumber: Wayer Waren g. et. al (1992:8)

Dalam suatu saluran distribusi, retailing memainkan suatu peranan

yang penting sebagai pengarah antara produsen agen dan para supplier lain

dengan para konsumen akhir. Retailer mengumpulkan berbagai jenis barang

dan jasa dari berbagai sumber dan menawarkan kepada para konsumen.

Pengecer juga bertanggung jawab menyediakan berbagai macam barang yang

baik dengan harga yang layak.

2.5 Store atmosphere

a. Pengertian Store atmosphere (Suasana Toko)

Menurut Berman & Evan (1992:462) atmospehere refers to the

Store’s physical characteristics that are used to develop an image and to

draw customers, yang berarti suasana toko merupakan karakteristik fisik

toko yang digunakan untuk membangun kesan dan menarik pelanggan.

PengecerPedagang Besar KonsumenProdusen
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Sedangkan menurut Levy & Weitz (2005:576) atmospherics

refers to design of an environment via visual communications, lighting,

colours, music, and scent to stimulate customers perceptual and

emotional responses and ultimately to affect their purchase behavior,

yang berarti suasana toko merupakan penciptaan suasana toko melalui

visual, penataan, cahaya, musik dan aroma yang dapat menciptakan

lingkungan pembelian yang nyaman sehingga dapat mempengaruhi

persepsi dan emosi konsumen untuk melakukan pembelian.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa

penciptaan Store atmosphere (suasana toko) merupakan kegiatan

merancang lingkungan pembelian dalam suatu toko dengan menentukan

karakteristik toko tersebut melalui pengaturan dan pemilihan fasilitas

fisik toko aktivitas barang dagangan. Lingkungan pembelian yang

terbentuk pada akhirnya menciptakan image dari toko, kemudian

mempengaruhi emosi konsumen untuk melakukan pembelian.

b. Tujuan dan Dampak Store atmosphere

Menurut Lamb, Hair, & McDaniel (2001:105) tujuan dari Store

atmosphere (suasana toko) adalah sebagai berikut:

1) Penampilan eceran toko membantu menentukan citra toko, dan

memposisikan eceran toko dalam benak konsumen.

2) Tata letak toko yang efektif tidak hanya akan menjamin kenyamanan

dan kemudahan, melainkan juga mempunyai pengaruh yang besar

pada pola lalu-lintas pelanggan dan perilaku berbelanja.
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Sulaksana (2008) menjelaskan bahawa Store atmosphere (suasana

toko) berusaha untuk mempengaruhi keadaan emosional dalam toko yang

mungkin tidak disadari sepenuhnya oleh konsumen di saat mereka

berbelanja. Keadaan emosional ini biasanya melekat agak lama dan

mempengaruhi perilaku dalam toko secara tidak disadari. Stimuli

lingkungan mempengaruhi emosi konsumen, yang selanjutnya mengarah

pada perilaku penghindaran atau perilaku pendekatan. Perilaku

pendekatan berarti pergerakan ke arah lingkungan stimuli, sebaliknya

perilaku penghindaran berarti pergeseran menjauhi berbagai lingkungan

dan stimuli pemasaran.

Dampak dari Store atmosphere (suasana toko) terhadap emosi

konsumen ditunjukkan dengan perilaku tertentu, Peter dan Olson

(2007:251) menjelaskan dampak suasana toko yang diungkapkan dengan

perilaku tertentu, yaitu:

1) Senang (pleasure), mengacu pada sejauh mana konsumen merasa

senang, suka cita, atau puas di dalam toko. Penentu yang sangat kuat

dari perilaku pendekatan penghindaran di dalam toko, termasuk

didalamnya perilaku berbelanja.

2) Bergairah (arousal), mengacu pada sejauh mana konsumen merasa

meluap-luap, waspada, aktif di dalam toko. Dapat meningkatkan

lamanya waktu yang diluangkan di dalam toko serta keinginan untuk

berinteraksi dengan pramuniaga. Rangsangan yang menyebabkan
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kegairahan pertama-tam adalah kenyamanan, pencahayaan yang

terang dan music yang mengalun.

3) Menguasai (dominance), mengacu pada sejauh mana konsumen

merasa dikontrol atau bebas berbuat sesuatu di dalam toko.

c. Elemen Store atmosphere

Menurut Berman & Evan (1992:463) Store atmosphere (suasana

toko) terdiri dari empat elemen sebagai berikut:

1) Exterior

Kombinasi dari exterior ini dapat membuat bagian luar toko

menjadi terlihat unik, menarik, menonjol dan mengundang orang

untuk masuk ke dalam toko. Elemen-elemen exterior ini terdiri dari:

a) Store front (bagian depan toko)

Bagian depan toko meliputi kombinasi dari marquee

(papan nama), pintu masuk dan konstruksi gedung. Store front

harus mencerminkan keunikan, kemantapan, kekokohan, atau

hal-hal lain yang sesuai dengan citra toko tersebut.

b) Marquee (papan nama)

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 nama atau logo saja atau

dikombinasikan dengan slogan dan informasi lainnya.
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c) Entrances (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;

(2) Jenis pintu masuk yang akan digunakan;

(3) Lebar pintu masuk;

d) Height and size of building (tinggi dan luasnya bangunan),

Dapat mempengaruhi kesan tertentu terhadap toko tersebut.

e) Uniqueness (keunikan), Dapat dicapai melalui desain toko yang

lain dari pada yang lain.

f) Surrounding Store (lingkungan sekitar),Citra toko dipengaruhi

oleh keadaan lingkungan masyarakat dimana toko itu berada.

g) Parking (tempat parkir), Tempat parkir merupakan hal yang

sangat penting bagi konsumen.

2) General Interior

Elemen penataan general interior penting karena posisi inilah

biasanya pengambilan keputusan untuk membeli diambil sehingga

akan mempengaruhi jumlah penjualan. Penataan yang baik yaitu

yang dapat menarik perhatian pengunjung dan membantu mereka

agar mudah mengamati, memeriksa, dan memilih barang-barang itu
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dan akhirnya melakukan pembelian. Elemen-elemen general interior

terdiri dari:

a) Flooring (tata letak toko);

b) Colors and lighting (pewarnaan dan pencahayaan);

c) Fixtures (peralatan penunjang);

d) Temperature (suhu udara)

e) Width of aisies (jarak antara rak)

f) Dead areas, Dead area merupakan ruangan di dalam toko

dimana display yang normal tidak bisa diterapkan karena akan

terasa janggal.

g) Personal Karyawan;

h) Merchandise

i) Prices (Label harga);

j) Cash register (kasir)

k) Technology / modernization

l) Cleanliness (Kebersihan)

3) Store layout (penataan toko)

Store layout adalah salah satu elemen penting yang ada dalam

faktor suasana toko, karena dengan melakukan Store layout yang

benar, seorang pengusaha ritel mendapatkan perilaku konsumen

yang diharapkan. Seorang pengusaha ritel harus dapat melakukan

penataan toko dengan baik dan benar, supaya tujuan konsumen

tercapai. Elemen-elemen Store layout adalah sebagai berikut:
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a) Allocation of Floor (alokasi lantai ruangan), dalam suatu toko,

ruangan yang ada harus dialokasikan untuk:

(1) Selling Space (ruangan untuk penjualan).

(2) Merchandise (ruangan untuk barang dagangan).

(3) Personnel Space (ruangan untuk karyawan).

(4) Customer Space (ruangan untuk pelanggan).

b) Product Groupings (pengelompokan produk), barang yang

dipajang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

(1) Functional product groupings (pengelompokan produk

fungsional);

(2) Purchase motivation product groupings (pengelompokan

produk berdasarkan motivasi pembelian).

(3) Market segment product groupings (pengelompokan produk

berdasarkan segmen pasar).

(4) Storability product groupings (pengelompokan produk

berdasarkan penyimpanan).

c) Traffic Flow (pola arus lalu lintas), dibagi menjadi dua dasar

yaitu:

(1) Straight/gridiron Traffic Flow (arus lalu lintas lurus).

(2) Curving/free flow Traffic Flow (arus lalu lintas membelok)

4) Interior (Point of Purchase) Display

Setiap jenis point of purchase display menyediakan

pelanggan informasi, menambah suasana toko dan melayani
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promosi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan penjualan dan laba

toko tersebut. Interior dispaly terdiri dari:

a) Assortment display, Menyajikan barang-barang dagangan secara

campuran atau bermacam-macam barang untuk pelanggan.

b) Theme-setting display, Display ini menyesuaikan dengan

lingkungan/musiman.

c) Ensemble display, Display ini cukup popular pada akhir-akhir

ini, yaitu dengan melakukan pengelompokan dan memajang

dalam kategori terpisah.

d) Rack and cases display, Biasanya digunakan untuk penjual

pakaian, perlengkapan rumah dan lainnya.

e) Posters, signs, and cards display, Tanda-tanda yang bertujuan

untuk memberikan informasi tentang lokasi barang di dalam

toko.

d. Hubungan Store atmosphere Terhadap Keputusan Pembelian

Store atmospehere (suasana toko) yang disesuaikan dengan

karakteristik pribadi seseorang akan menciptakan respon yang berbeda-

beda. Dalam proses keputusan pembelian konsumen tidak hanya

memberi respon terhadap barang dan jasa yang ditawarkan oleh

pengecer, tetapi juga memberikan respon terhadap lingkungan pembelian

yang diciptakan oleh pengecer. Store atmosphere (suasana toko) selain

dapat mempengaruhi perilaku konsumen juga dapat mempengaruhi

perilaku dan respon psikologis pekerja toko itu sendiri.
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Seorang konsumen menentukan jenis toko yang dikunjunginya

atau memilih barang yang akan dibelinya berdasarkan teori pengambilan

keputusan konsumen yang telah dijelaskan sebelumnya. Konsumen

mengevaluasi alternatif ritel dan saluran pemasaran lain agar dapat

memenuhi kebutuhannya seperti katalog atau iklan. Peritel berusaha

untuk mempengaruhi konsumen agar melakukan pembelian suatu barang

atau jasa yang ditawarkan. Menurut Levy & Weitz (2005:556)

mengemukakan bahwa” customer purchasing behavior is also influenced

by the Store atmosphere “yang artinya perilaku pembelian konsumen

juga dipengaruhi oleh suasana toko.

“Specifically, retailers would like the Store design to attract

customes to the Store, enable them to easily locate merchandise of

interenst, keep them in the Store for a long time, motivate them to make

unplanned, impuls purchases, and provide them with a satisfying

shopping experience” (Levy & Weitz, 2005:491). Dari pernyataan

tersebut dapat diketahui bahwa Store atmosphere (suasana toko)

bertujuan untuk menarik perhatian konsumen untuk berkunjung,

memudahkan mereka untuk mencari barang yang dibutuhkan,

mempertahankan mereka untuk berlama-lama berada di dalam toko,

memotivasi mereka untuk membuat perencanaan secara mendadak,

mempengaruhi mereka untuk melakukan pembelian, dan memberikan

kepuasan dalam berbelanja.
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2.6 Store Image

Setiap badan usaha berusaha untuk menciptakan citra yang baik di

mata konsumen karena kesan konsumen terhadap suatu toko akan mempunyai

pengaruh yang penting bagi kesuksesan toko tersebut. Dengan adanya citra

yang baik maka toko tersebut akan mampu menarik lebih banyak konsumen.

Menurut Bellenger & Goldstrucker dalam Bloemer dan Schroder (2002):

“A Store image can be defined as the customer’s perception of the

Store versus competitive Stores”. Jadi dapat diartikan citra toko adalah

bagaimana persepsi konsumen terhadap suatu toko dibandingkan dengan toko

lainnya. Masing-masing konsumen mempunyai persepsi yang berbeda antara

toko yang satu dengan yang lainnya tergantung dari citra setiap toko.

Kotler (2007:172) mendefinisikan citra toko sebagai “seperangkat

keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek”.

Selanjutnya Kotler (2007:173) menyatakan citra toko merupakan “sikap dan

tindakan seseorang terhadap suatu objek sangat dikondisikan citra dari objek

tersebut”.

Menurut Cox dan Britain dalam Bloemer (2002): “Store image can be

defined as the customer’s perception of the Store and its attributes”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa citra toko merupakan

persepsi pelanggan terhadap toko serta atribut-atributnya. Masing-masing

atribut tersebut akan membentuk citra yang berbeda di mata konsumen.

Menurut Bellenger dkk dalam Bloemer dan Schroder (2002): “An interesting

example how a department Store can be use its retail mix to create Store
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image that is attractive to its target market”. Artinya, bauran eceran dapat

menciptakan kesan terhadap toko yang menarik bagi konsumennya sehingga

bauran eceran harus didesain sedemikian rupa untuk mampu tampil beda dan

lebih menarik daripada pesaingnya agar dapat diingat dalam dalam benak

konsumen.

Perbedaan bauran eceran dapat menciptakan citra toko yang berbeda

di mata konsumen, karena citra toko merupakan persepsi konsumen atau

perasaaan konsumen terhadap suatu toko maka hal yang samapun dapat

dipandang berbeda oleh konsumen. Jadi melalui retail mix yang berbeda

maka setiap toko dapat menciptakan citra toko yang berbeda pula.

Pendapat tersebut didukung oleh Morgenstein dan Strogin dalam

Cardozo (2006): “Store image are exterior and interior design of Store, the

importance of moderenization, lay out and design factors, the impact of

display, the movement of merchandise and customer, and Store services”.

Dapat diartikan bahwa citra toko untuk rancangan bagian luar dan dalam

toko, pentingnya moderenisasi, faktor perancangan dan tata letak, pengaruh

display, pergerakan barang-barang dan konsumen serta pelayanan yang

diberikan. Citra toko adalah situasi anteseden dari kepuasan.

Ghosh dalam Bloemer dan Schroder (2002), menyatakan citra toko

dibangun dari delapan elemen bauran pemasaran eceran yang terdiri atas:

lokasi, merchandise, Store atmosphere, display barang, harga, periklanan,

personal selling, dan program insentif. Dalam pengambilan keputusan

pembelian, para konsumen dapat dipengaruhi oleh salah satu atau
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keseluruhan dari faktor-faktor citra toko terdiri atas lima atribut untuk

kegiatan operasi usaha eceran yang dapat dikendalikan oleh pengecer,

meliputi: product, price, promotion, location, dan people (Ma’ruf, 2005:121).

a. Produk (Product)

Produk (Product) menurut Kotler (2007:23) adalah segala sesuatu

yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan,

atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.

Produk di dalam bisnis ritel disebut merchandise sehingga konsep-

konsep dasarnya sama dengan merchandising seperti yang telah

diuraikan sebelumnya. Lalu dikenal juga istilah merchandising yakni

kegiatan pengadaan barang-barang yang sesuai dengan bisnis dijalani

toko (produk berbasis makanan, pakaian, barang kebutuhan rumah,

produk umum, dan lain-lain, atau kombinasi) untuk disediakan dalam

toko pada jumlah, waktu, harga, yang sesuai untuk mencapai sasaran

toko atau perusahaan ritel (Ma’ruf: 135).

b. Harga (Price)

Kotler dan Keller (2007:24) menyatakan bahwa harga adalah

sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau

sejumlah nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena

memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa tersebut. Tjiptono

(2008:102) mengemukakan bahwa harga adalah satuan moneter atau

ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa) yang ditukarkan agar
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memperoleh hak kepemilikan atau hak penggunaan suatu barang dan

jasa.

Ada tiga pihak yang menjadi dasar pertimbangan dalam

penetapan harga oleh sebuah perusahaan perdagangan ritel, yaitu

konsumen, dirinya sendiri, dan pesaing. Pengusaha ritel perlu

memperhatikan keinginan konsumen yaitu membayar harga yang

sepadan dengan nilai yang diperoleh (value for money), lalu

keinginannya untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, dan faktor

penetapan harga oleh pesaing. Terdapat beberapa implementasi strategi

harga (Ma’ruf, 2005:173) antara lain:

1) Penetapan harga secara customary dan variable Customary pricing

adalah harga yang tetap, tidak akan diubah untuk periode tertentu.

Variable pricing adalah harga yang ditetapkan secara variatif sesuai

dengan fluktuasi tingkat permintaan konsumen.

2) Penetapan harga ganjil (odd pricing), adalah harga yang ganjil.

3) Leader pricing, penetapan harga di mana profit margin-nya lebih

rendah daripada tingkat yang biasanya diraih.

4) Penetapan harga paket, yaitu harga yang didiskon untuk penjualan

lebih dari satu unit per itemnya.

5) Price lining (harga bertingkat), adalah penetapan harga secara

bertingkat dengan batas bawah dan batas atas tertentu.

c. Promosi (Promotion)
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Alma (2005:142) menyatakan bahwa promosi adalah sejenis

komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon

konsumen tentang barang dan jasa. Ma’ruf (2005:183) menyatakan

bahwa bauran promosi sebagai kombinasi strategi yang paling baik dari

variabel-variabel periklanan, personal selling dan alat-alat promosi yang

lain untuk mencapai tujuan program penjualan. Promosi dilakukan

dengan mengkombinasikan beberapa elemen promosi yang dikenal

dengan promotion mix. Promotion mix merupakan kombinasi dari

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

personal selling, dan publisitas.

1) Advertising (periklanan).

2) Sales promotion (promosi penjualan). Jenis-jenis sales promotion

yaitu:

(1) Point of purchase. Display di counter, lantai atau jendela display

yang memungkinkan para peritel mengingatkan para pelanggan

dan menstimulasi belanja impulsif. Kadangkala display

disiapkan oleh pemasok atau produsen.

(2) Kontes. Para pelanggan berkompetisi untuk memperebutkan

hadiah yang disediakan dengan memenangkan permainan.

(3) Kupon. Peritel mengiklankan diskon khusus bagi para pembeli

yang memanfaatkan kupon yang diiklankan.

(4) Frequent shopper program (program pelanggan setia).

(5) Hadiah langsung.
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(6) Sample. Sample adalah contoh produk yang diberikan secara

cuma- Cuma.

(7) Demonstrasi.

(8) Referal gifts (hadiah untuk rujukan).

(9) Souvenir.

(10) Special events (acara-acara khusus).

3) Public Relations (hubungan masyarakat)

Public Relations adalah komunikasi yang membangun citra

positif bagi peritel di mata publiknya. Publik bagi peritel adalah

pemilik atau pemegang saham, pelanggan, pemerintah, masyarakat

luas di kota, penduduk sekitar, media massa, para opinion leader

khususnya tokoh masyarakat baik yang skala nasional maupun skala

lokal, para karyawan dan keluarganya, serikat pekerja dan para

pemasok. (Ma’ruf, 2005:190). Unsur-unsur dalam public relations

(public relations mix) terdiri atas:

(1) Corporate image, yaitu citra perusahaan, hal-hal yang dilakukan

berkenaan dengan komunikasi perusahaan, membentuk dan

mempertahakan citra perusahaan, serta memecahkan persoalan

citra perusahaan jika timbul.

(2) Etika dan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu yang

berkenaan dengan karyawan dan dengan masyarakat.
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(3) Hal-hal yang terkait dengan produk dan pelayanan adalah mutu,

pujian pihak ketiga, penanganan keluhan dan hubungan

pelanggan (customer relations).

(4) Publisitas, berupa konferensi pers, ceramah, media relations,

press release.

(5) Sponsorship, menjadi sponsor dalam kegiatan atau event

tertentu.

4) Personal selling

Personal selling adalah upaya penjualan yang dilakukan oleh

para karyawan di gerai ritel kepada calon pembeli (Ma’ruf,

2005:192). Definisi tersebut memperlihatkan bahwa peran karyawan

sangat penting di dalam personal selling. Peran customer-contact

personnel (pramuniaga dan lainnya), yaitu:

(1) Selling (penjualan), yaitu untuk produk yang perlu didorong

(push) tingkat penjualannya karena selama beberapa waktu

terakhir kurang banyak penjualannya.

(2) Cross-selling, yaitu menawarkan produk yang berbeda, yang

mendukung produk yang dibutuhkan oleh pembeli.

(3) Advising, yaitu berperan sebagai penasihat bagi pelanggannya.

Tugas sebagai penasihat adalah memberikan pandangan tentang

produk yang cocok untuk dikonsumsi oleh customer tersebut.
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5) Lokasi (Place)

Lokasi (place), dapat juga berarti saluran (saluran

pemasaran). Kotler (2007:48) mengemukakan bahwa saluran

pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung

yang terlibat dalam proses untuk menjadikan barang dan jasa siap

digunakan atau dikonsumsi. Namun dalam hal bisnis ritel, place

lebih mengarah pada lokasi pembangunan usaha ritel.

Lokasi adalah faktor yang sangat penting dalam retail mix

(retail marketing mix). Pada lokasi yang 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 terampil, dan sama-sama punya

setting atau ambience yang bagus.

Untuk membuka gerai di suatu lokasi baru, daftar checklist

berikut ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui potensi yang

tersedia (Ma’ruf, 2005:124).

(1) Populasi:

(2) Kemudahan akses:

(3) Pesaing:

(4) Biaya: harga, syarat leasing, persiapan situs gerai, larangan

dalam membangun, kebutuhan renovasi atau peremajaan, biaya

perawatan, kebutuhan keamanan, ketersediaan dan penggajian

staf, biaya antaran, biaya media promosi, dan lain-lain.
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6) Sumber Daya Manusia (People)

Ritel adalah bisnis tenaga kerja intensif. Para pegawai

memiliki peranan penting dalam memberikan layanan pada

konsumen dan membangun loyalitas konsumen. Pegawai yang

berpengetahuan dan ahli berusaha mewujudkan tujuan-tujuan ritel

yaitu berbagai aset penting yang mendukung keberhasilan

perusahaan (Utami, 2006:61).

2.7 Hubungan Store Atmostphere dan Store Image Terhadap Keputusan

Pembelian Ulang

Para konsumen sering menilai kualitas suatu produk atau jasa

berdasarkan pada berbagai isyarat informasi; beberapa diantaranya adalah

intrinsic terhadap produk, sedangkan yang lebih bersifat ekstrinsik adalah

harga, citra toko, merek, dan lingkungan toko/suasana toko. Dalam keadaan

yang tidak adanya pengalaman lansung atau informasi lainnya, konsumen

sering mengandalkan harga sebagai indikator dari kualitas suatu produk. Citra

toko ritel dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas produk yang

dirasakan oleh konsumen, maupun keputusan untuk konsumen mengenai

tempat dimana dia akan berbelanja. (Schiffman.2007)

menurut Levy & Weitz (2005:576) atmospherics refers to design of an

environment via visual communications, lighting, colours, music, and scent to

stimulate customers perceptual and emotional responses and ultimately to

affect their purchase behavior, yang berarti suasana toko merupakan

penciptaan suasana toko melalui visual, penataan, cahaya, musik dan aroma
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yang dapat menciptakan lingkungan pembelian yang nyaman sehingga dapat

mempengaruhi persepsi dan emosi konsumen untuk melakukan pembelian.

Suasana toko yang baik akan menciptakan citra toko yang baik

didalam persepsi konsumen. Citra toko tersebut akan membantu

mempengaruhi keputusan pembelian ataupun keputusan pembelian ulang dari

pada konsumen.

2.8 Pandangan Islam Tentang Membuat Keputusan yang Logis, Sehat dan

masuk akal

Agar sebuah bisnis sukses dan menghasilkan laba yang diinginkan,

maka bisnis harus didasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana dan hati-

hati. Hasil yang dicapai dengan pengambilan keputusan yang sehat dan

bijaksana akan lebih nyata, tahan lama dan bukan hanya bayang-bayang dari

sesuatu yang tidak kekal. Mencari laba dengan cara bisnis yang curang akan

menghasilkan sesuatu yang sangat tidak baik dan menimbulkan kemelaratan,

menurut Al-Quran bisnis yang menghasilkan laba ialah bukan hanya

melakukan ukuran yang benar dan timbangan yang tepat, tetapi juga dengan

menghindari segala bentuk dan praktek kecurangan yang kotor dan korup,

sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-Israa’ ayat 35 dan Al-A’raaf ayat

85.
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Artinya: dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan

timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu)

dan lebih baik akibatnya. (Q. S. Al-Israa’: 35)




















Artinya: dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan

saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah,

sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah

datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah

takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia

barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat

kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian

itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

(Q. S. Al-A’raaf: 85)

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang pengaruh dari Store atmosphere dan Store

image terhadap keputusan pembelian ulang adalah:
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1) Eunike (2007), pengaruh penerapan empat variabel marketing mix

terhadap keputusan pembelian ulang di hypermart supermall pakurwo

indah Surabaya. Hasil penelitian menyatakan bahwa ternyata variabel

marketing mix hanya berpengaruh sebesar 40. 8% terhadap keputusan

pembelian ulang di Hypermart Pakuwo Indah Surabaya. Sedangkan 59,

2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

2) Agus Setiyanto (2004), dengan judul “Analisis Pengaruh Citra

Supermarket Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Toko Mitra di Palur

Karanganyar”, variabel independen pada penelitian ini adalah citra

supermarket yang diukur dengan dimensi tempat, harga, pelayanan,

kondisi fisik, kualitas, promosi dan proses sedangkan yang merupakan

variabel dependen adalah loyalitas konsumen yang diukur dengan

keinginan konsumen untuk membeli ulang dan keinginan konsumen

untuk merekomendasikan pada orang lain. Dengan hasil bahwa variabel

tempat, harga, pelayanan, kondisi fisik, kualitas dan proses mempunyai

pengaruh terhadap loyalitas konsumen pada toko Mitra Palur

Karanganyar dan variabel tempat mempunyai pengaruh yang sangat

dominan dibanding variabel yang lain yang mempengaruhi loyalitas

konsumen pada supermarket Mitra Palur Karanganyar.

3) Lukman hakim (2006) meneliti tentang analisis hubungan pelayanan,

atmosfer, dan macam produk dengan keputusan belanja konsumen di

Departement Store Ramayana Gresik. Hasil penelitian ini menunjukan
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bahwa terdapat nilai korelasi yang kuat antara atmosfer dengan

keputusan berbelanja konsumen dengan nilai korelasi sebesar 0. 612.

2.10Model Atau Kerangka Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh store atmosphere

dan store image terhdap keputusan pembelian ulang pada Giant Pekanbaru.

Untuk lebih menjelaskan tentang jalannya pemikiran dalam penelitian ini,

maka perlu disusun kerangka pemikiran seperti dibawah ini:

Gambar 2.2: Kerangka Pemikiran Penelitian

2.11Hipotesis

Penelitian ini akan mengkaji dan menjabarkan tentang pengaruh store

atmosphere dan store image terhdap keputusan pembelian ulang pada Giant

Pekanbaru. Jadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga Store Atmosphere secara parsial berpengaruh positif terhadap

keputusan pembelian ulang pada Giant Pekanbaru.

2. Diduga Store Image secara parsial berpengaruh positif terhadap

keputusan pembelian ulang pada Giant Pekanbaru.

3. Diduga Store Atmosphere, dan Store Image secara simultan berpengaruh

positif terhadap keputusan pembelian ulang pada Giant Pekanbaru.

Keputusan Pembelian
Ulang (Y)

Store Atmosphere (X1)

Store Image (X2)

1. Keandalan
2. Tanggapan
3. Empati
4. kenyamanan
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2.12Variabel Penelitian

Sutrisno hadi dalam buku Suharsimi (2010, 159) menjelaskan bahwa

Variabel merupakan gejala yang bervariasi. Kerlinger (1973) menjelaskan

bahwa variabel adalah konsturk atau sifat yang akan diteliti atau dipelajari.

Dengan demikian variabel adalah suatu atribut, sifat dan nilai dari orang,

objek penelitian atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan di ambil suatu kesimpulan. Adapun

variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel independent (X), meliputi:

a. Store Atmosphere (X1)

b. Store Image (X2)

2. Variabel Dependent (Y). Variabel Dependent merupakan variabel terikat

yang terjadi akibat atau dipengaruhi oleh adanya variabel independen.

Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian

ulang pada Giant Pekanbaru.

2.13 Defenisi Operasional Variabel

Untuk menyatakan pengertian tentang variabel yang diukur, maka dalam

penelitian ini penulis memberikan defenisi kepada setiap variabel sebagai

berikut:



35

Tabel 2.1: Defenisi Operasional Variabel
Variabel Defenisi Variabel Indikator Skala
Store
Atmosphere
(X1)

Store atmosphere sebagai
usaha merancang lingkungan
membeli untuk menghasilkan
pengaruh emosional khusus
kepada pembeli yang
kemingkinan meningkatkan
penjualannya

1. Eksterior toko
2. Interior umum
3. Tata letak (layout)
4. Display
5. Penerangan

Likert

Store Image
(X2)

Store image sebagai suatu cara
di mana suatu toko
didefenisikan dalam pemikiran
pembeli, sesuai dengan ada
yang ada dalam fikiran
pembeli, di mana sebagian
pemikiran dari sisi kualitas,
dan sebagian lagi dari sisi
atribut fsikologi.

1. Merchandise (variasi
barang dagangan)

2. Employes (karyawan)
3. The Store appearance

(kemenarikan
tampilan fisik)

4. Type of clientele (tipe
pengunjung)

5. Advertising (iklan)

Likert

keputusan
pembelian
ulang

Pembelian ulang adalah
kegiatan membeli lebih dari
satu kali.

1. Keinginan untuk
datang kembali

2. Ketertarikan
3. Kemauan
4. Perasaan

Likert


