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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang perlu

dilaksanakan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan fungsi

pemasaran yang baik, perusahaan mempunyai kemampuan untuk

menghasilkan kriteria produk sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen,

ketangan konsumen dengan memuaskan.

Bagi suatu perusahaan, aktivitas pemasaran mempunyai peranan yang

sangat penting, karena aktivitas pemasaran diarahkan untuk menciptakan

pertukaran yang memungkinkan perusahaan dalam mempertahankan

kelangsungan hidup. Selain itu aktivitas pemasaran dilakukan untuk

pencapaian. tujuan perusahaan yang sesuai dengan harapan. Pemasaran

umumnya dipandang sebagai tugas untuk menciptakan, memperkenalkan dan

menyerahkan barang dan jasa kepada konsumen dan perusahaan.

Sesungguhnya orang-orang pemasaran melakukan pemasaran dari 10 jenis

wujud yang berbeda: barang dan jasa, pengayaan pengalaman, pristiwa,

orang, tempat, kepemilikan, organisasi, informasi dan gagasan.

a. Pengertian Pemasaran

Menurut Philip Kolter (2004: 9) Pemasaran adalah “suatu

proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan

apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan,

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai

dengan produk lain”.
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Sedangkan menurut Sedangkan menurut Kotler yang dikutip

oleh Molan (2005:6). Memberikan pengertian pemasaran sebagai

berikut: “Pemasaran adalah suatu tugas untuk menciptakan,

memperkenalkan, dan menyerahkan barang dan jasa kepada konsumen

dan perusahaan lain”.

Berdasarkan definisi di atas bahwa pemasaran merupakan suatu

aktivitas pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen baik individu

atau kelompok sehingga tercapai kepuasan konsumen melalui

penciptaan, penawaran dan penukaran suatu produk atau jasa dengan

lainnya.

b. Pengertian Manajemen Pemasaran

Menurut Philip Kotler (2004: 9) Manajemen Pemasaran

adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan

harga, promosi, serta penyaluran anggaran, barang dan jasa untuk

menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan

organisasi.

Penanganan proses pertukaran supaya berhasil menuntut

sejumlah besar kerja dan keterampilan. Manajemen pemasaran terjadi

bilasekurang-kurangnya satu pihak berlaku pertukaran potensial

berfikir tentang sasaran-saran untuk melaksanakan tanggapan yang

diinginkan oleh pihak pertama itu dari pihak lain. Kita melihat

manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu untuk memilih pasar

sasaran serta mendapatkan, menjaga, dan menambah jumlah pelanggan
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melalui penciptaan, penyerahan, dan pengomunikasian nilai pelanggan

yang unggul.

2.2 Eceran (Ritailing)

Dalam perkembangannya, pusat perbelanjaan semakin moderen yaitu

ditandai dengan penampilan bentuk fisik yang lebih mewah dan fasilitas yang

lebih canggih dibandingkan dengan pasar tradisional. Sejalan dengan

perkembangan kebutuhan dan pola hidup masyarakat yang semakin

menginginkan kenyamanan belanja, kepastiyan harga dan keanekaragaman

barang kebutuhan dalam suatu toko, pelanggan menuntut pengusaha ritel dan

toko untuk meningkatkan baik secara pengelolaan, penampilan toko maupun

cara pelayanan.

Menurut Philip Kotler (2003:215) Eceran (ritailing) meliputi semua

kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa langsung kepada

konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan non-bisnis. Pengecer (retailer)

atau toko eceran (retail store) adalah setiap usaha bisnis volume penjualannya

terutama berasal dari eceran.

Sedangkan Menurut Christina Whidya Utami (2006:4) Kata ritel

berasal dari bahasa perancis, ritellier, yang berarti memotong atau memotong

memecah sesuatu. usaha ritel atau eceran (ritailing) dapat dipahami sebagai

semuah kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara

langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan

pengggunaan bisnis.
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Dari kedua defenisi di atas dapat dilihat bahwa retailing merupakan

aktivitas penjualan barang ataupun jasa secara langsung kepada konsumen

akhir yang digunakan untuk perorangan, maupun kebutuhan rumah tangga

dan bukan untuk keperluan bisnis. setiap organisasi yang melakukan

penjualan dengan cara ini mulaidari responden, pedagang besar hingga

retailer dikatakan melakukan usaha retailing, tanpa memperhatikan barang-

barang dan jasa tersebut dijual (mulai orang, surat, tlepon,atau mesin penjual)

atau dimana penjual dilakukan (didalam toko, dijalan atau dirumah

konsumen).

2.2.1 Jenis-jenis Penjualan  Eceran

Lembaga yang digolongkan sebagai pedagang eceran berfariasi

bentuknya, hal ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa jenis dan bentuk

usaha eceran ini terus berkembang berikut adalah pengklasifikasian

perdagangan eceran (retailing). Kotler (2003:536), membagi tipe-tipe

pandangan eceran menjadi tiga bagian besar yaitu:

1. Store Retailer (pedagang eceran bertoko) seperti:

a. Toko khusus (Specialty Store), yaitu suatu toko yang

mempunyai lini produk tetapi dengan berbagai keragaman

dalam hal produk itu. Contohnya: Toko olahraga, toko

furniture, toko pakaian dan toko buku.

b. Toko serba ada (Department Store),yaitu toko serba ada yang

memiliki berbagai lini produk, khususnya   pakaian, alat-alat

rumah tangga, dan pelengkapan rumah tangga dimana setiap
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lini produk dioprasikan sebagai sebuah depertemen yang

terpisah yang dikelola oleh pembeli barang khusus.

c. Toko suwalayan (Supermarket), yaitu suatu toko yang cukup

besar menyediakan makanan, minuman, kebutuhan rumah

tangga, barang-barang kosmetik, bahkan obat-obatan

d. Toko barang kebutuhan sehari-hari (Convenience Srore), yaitu

toko kebutuhan sehari hari secara relatif merupakan toko yang

kecil yang berada pada dekat wilayah-wilayah permukiman.

2. Non Store Retailer (pedagang eceran bukan toko) seperti:

a. Penjualan langsung adalah suatu jenis pedagang eceran yang

menggunakan metode langsung kepada konsumen dalam

memasarkan barang dagangannya dengan melalui tenaga

penjualan yang mendatangi konsumen.

b. Pemasaran langsung, adalah suatu pemasaran yang menarik

yang menggunakan suatu metode langsung ke konsumen dalam

memasarkan barang dagangan melalui tenaga penjual yang

mendatangi konsumen.

c. Mesin penjaga otimatis, adalah suatu jenis pedagang eceran

tanpa toko yang mengguanakan mesin yang dioprasikan dengan

koin dalam melayani pembeli dimana mesin tersebut beroperasi

secra otomatis.

d. Pelayanan pembeli, merupakan suatu bentuk pedagang eceran

yang bertindak sebagai agen pembeli untuk klompok-klompok
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organisasi besar seperti sekolah, rumah sakit, lembaga-lembaga

dan agen.

3. Retailer Organization (organisasi pedagang eceran) seperti:

a. Koperasi konsumen, yaitu suatu prusahaan eceran yang dimiliki

oleh pelangganannya sendiri

b. Rantai prusahaan, adalah dua gerai atau lebih yang umumnya

dimiliki dan diawasi, menjual lini produk yang sama, memiliki

pembeli dan barang dagangan terpusat, dan mungkin

menggunkan motif arsitektur yang seragam.

c. Organisasi hak guna paten, merupakan sebuah orgnisasi

kontrak antara franchiser (perusahaan pedagang besar atau

organisasi jasa) franchise (masyarakat bisnis mandiri yang

membeli hak untuk atau lebih dalam sistem franchise)

d. Konglomerat dagang, merupakan bentuk bebas dari prusahaan

yang mengkombinsikan beberapa lini pedagang eceran yang

terdiversifikasi dan terbentuk dibawah satu kepemilikan yang

mengintegrasikan fungsi-fungsi distribusi dan proses

manajemen mereka.

2.2.2 Penjualan Eceran (Ritel)

Berikut  beberapa ahli mengemukakan defenisi dari penjualan eceran

dengan prinsip yang relatif sama sesuai dengan uraian berikut:
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Tabel 2.2.2: Konsep Penjualan Eceran

No Nama Defenisi Penjualan Eceran

1 Bob Foster (2008:34)

penjualan eceran merupakan salah satu rantai saluran
distribusi yang memegang peranan penting dalam
penyampaian barang atau jasa kepada konsumen
akhir

2
ChristinaWhidya
Utami (2010:5)

bisnis ritel dapat dipahami sebagai semua kegiatan
yang terlibat dalam penjualan barang atau jasasecara
langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan
pribadi dan bukan penggunaan bisnis.

3 Kotler (2003:535)

Penjualan eceran meliputi semua kegiatan yang
melibatkan penjualan barang atau jasa secara
langsung pada konsumen akhir untuk penggunaan
pribadi dan bukan untuk bisnis.

2.2.3 Karakteristik Dasar Ritel

Karakteristik dasar ritel dapat digunakan sebagai dasar dalam

mengelompokan jenis ritel. Terdapat tiga karakteristik dasar  yaitu:

1. Pengelompokan berdasar unsur-unsur yang digunakan ritel untuk

memuaskan kebutuhan konsumen.

Pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan ritel

untuk memuaskan kebutuhan konsumen adalah bauran berbagai unsur

yang digunakan oleh ritel untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan

konsumen. Terdapat empat unsur yang dapat digunakan:

a) Jenis barang yang dijual : jenis toko ini dapat dibagi menjadi

toko peralatan olahraga untuk anak-anak wanita atau

peria.kemudian dapat dibagi menjadi jenis olahan sendiri,

seperti basket, golf, sepak bola, dan toko buku yang berbeda-

beda karena perbedaan produk yang dijual
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b) Perbedaan keanekaragaman barang yang dijual: berbeda barang

yang dijual  adalah jumlah katagori barang yang ditawarkan

ritail. Sedangkan keanekaragaman adalah barang yang dijual

adalah jumlah barang yang berada dalam satu katagori barang.

Contohnya: grosir dan toko diskon menjual barbagai jenis

barang lainnya selain mainan.

c) Tingkat layanan konsumen: contohnya toko sepeda

menawarkan bantuan dalam memilihan sepeda, menyukai

sepesifikasi sesuai dengan keinginan pembeli, dan

memperbaiki sepeda. Beberapa ritel meminta imbalan atau

tambahan biaya untuk layan-layanan ini, seperti pengiriman

kerumah dan pembukusan kado.

d) Harga barang: contohnya: seperti departemen store dan toko

diskon. Toko diskon memiliki perbedaan dalam menentukan

harga produk-produk yang dijual. Sedangkan depertemen store

menetapkan harga lebih tinggi karna menanggun biaya yang

lebih tinggi dalam persediaan berbagai produk fashionable.

2. Pengelompokan berdasarkan sarana atau media yang digunakan.

Terdapat dua bentuk utama bisnis ritel ini adalah

a) Menjual melalui toko, penjualan seperti ini penjual dan pembeli

dapat berhubungan langsung yaitu melalui tatap muka dan

komunikasi langsung

b) Penjualan tidak melalui toko, seperti ritel elektronik, katalog

dan pemasaran surat langsung, penjualan langsung
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(menggunakan lebih dari satu atau lebih media iklan untuk

menghasilkan tanggapan dan tanggapan yang dapat diukur pada

suatu lokasi penjualan tertentu )

c) Telefisi home shopping. merupakan format ritel melalui

program televisi.

3. Pengelompokan berdasarkan kepemilikan.

Ritel dapat di klasifikasikan secara luas menurut bentuk

kepemilikan. Berikut adalah klasifikasi utama dari kepemilikan ritel.

a) Pendirian toko tunggal atau mandiri, adalah ritel yang dimiliki

seseorang atau kemitraan dan tidak dioprasikan sebagai bagian

dari lembaga ritai yang lebih besar.

b) Jaringan perusahaaan, ritel yang dimiliki dan dioprasrasikan

sebagai satu kelompok oleh sebuah organisasi.

c) Waralaba adalah ritel yang dimiliki dan dioprasikan oleh

individu tetapi memproleh lisensi dari organisasi pendukung

yang lebih besar.

2.2.4 Bauran Penjualan (Ritailing Mix)

Untuk  mendukung  usaha  eceran  dibutuhkan  strategi-strategi  yang

terpadu, agar  di  dalam mengambil  suatu  keputusan  tidak  menyebabkan

kerugian  bagi  perusahaan.  Beberapa pakar  ekonomi  menyebut  strategi

ritel  sebagai istilah retailing  mix (bauran  penjualan  eceran)  yang  pada

dasarnya bauran penjualan eceran ini. mempunyai ciri-ciri yang sama dengan

bauran pemasaran (marketing mix).
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Marketing mix menurut Philip Kotler (2004:18) adalah seperangkat

alat pemasaran yang digunakan prusahaan untuk terus-menerus mencapai

tujuan pemasaran dipasar sasaran. Sedangkan Menurut Kotler dan

Amstrong  (2004:442) keputusan  pemasaran  pedagang  ritel  terdiri  dari

keputusan pasar  sasaran,  keputusan ragam  produk  dan  perolehan,

keputusan  pelayanan  dan  suasana  toko,  keputusan  harga,  keputusan

promosi, dan keputusan tempat.

2.3 Suasana Toko (Store Atmosphere)

Store atmosphere merupakan salah satu elemen penting dari retailing

mix yang mampu mempengaruhi proses keputusan pembelian konsumen,

karena dalam proses keputusan pembeliannya konsumen tidak hanya

memberi respon terhadap barang dan jasa yang ditawarkan oleh pengecer,

tetapi juga memberikan respon terhadap lingkungan pembelian yang

diciptakan oleh pengecer.

Seperti yang di katakan Gilbert (Foster 2008:61) menjelaskan bahwa

atsmosphere toko merupakan kombinasi dari pesan secara fisik yang telah

direncanakan, atmosphere toko dapat digambarkan sebagai prubahan terhadap

perancangan lingkungan pembelian yang menghasilkan efek emosional khusus

yang dapat menyebabkan konsumen melakukan tindakan pembelian.

Dan menurut Sopiah dan Syihabudhin (2008:170). Asmosfer dalam

toko merupakan salah satu dan berbagai unsur dalam retail marketing mix,

toko kecil yang tertata rapi dan menarik akan lebih mengundang  pembeli

dibandingkan toko yang ditata biasa saja.
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Sedangkan menurut Christina Whidya Utami (2006:238) penciptaan

suasana (Atmosfer) berarti desain lingkungan melalui komunikasi visual,

pencahayaan, warna, musik, dan wangi-wangian untuk merancang respons

emosional dan persepsi planggan dan untuk mempengaruhi pelanggan dalam

membeli barang.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa proses

penciptaan suasana lingkungan toko adalah kegiatan merancang lingkungan

pembelian dalam suatu toko dengan menentukan karakteristik fisik toko dan

aktifitas barang dagangan. Lingkungan pembelian yang berbentuk pada

akhirnya akan menciptakan imagedaritoko, menimbulkan kesan yang menarik

dan menyenangkan bagi konsumen dan mempengaruhi emosi konsumen untuk

melakukan pembelian.

Agar konsumen merasa senang berkunjung, maka pedagang eceran

harus senantiasa mengusahakan suasana yang menyenangkan bagi para

pengunjung. Menurut Bob Foster (2008:61) suasana toko tersebut dapat

diciptakan melalui tiga hal berikut ini:

2.3.1 Ekterior

Ekterior meliputi keseluruhan bangunan fisik yang dapat dilihat dari

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

merupakan bagian dari fasilitas fisik yang mempunyai peran dalam memberi

tempat bagi mereka yang akan datang. elemen untuk eksterior ini terdiri dan

sub elemen-elemen sebagai berikut:
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1. Store front (tampak muka)

Bagian  depan  toko  meliputi  kombinasi  dari marquee pintu

masuk jendela pencahayaan dan konstruksi gedung. Store

frontharus mencerminkan keunikan, kematangan, dan kekokohan

atau hal-hal lain yang sesuai  dengan citra toko tersebut.

2. Marquee.

Marquee adalah suatu tanda yang digunakan untuk memajang

nama  atau  logo  suatu  toko. Marqueedapat  dibuat  dengan

teknik pewarnaan,  penulisan  huruf  atau  penggunaan  lampu

neon.

3. Entrances (Pintu Masuk)

Pintu  masuk  harus  direncanakan sebaik  mungkin  sehingga

dapat mengundang konsumen untuk masuk dan melihat ke dalam

toko. Serta  harus  dapat  mengurangi  lalu  lintas  kemacetan

keluar  masuk konsumen.

4. Display Window (Jendela Panjang / etalase)

Mempunyai  dua  tujuan, yaitu  pertama adalah  untuk

mengidentifikasikan suatu toko dengan memajang barang-barang

yang ditawarkan,  misalnya  toko  sepatu.  Tujuan  kedua  adalah

menarik konsumen  untuk  masuk.  Dalam  membuat  pajangan

yang  baik  harus dipertimbangkan mengelola ukuran jendela.
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5. Height and Size of Building (Tinggi dan Luas Bangunan)

Dapat  mempengaruhi  kesan  tertentu  terhadap  toko  tersebut,

misalnya tingginya. Langit-langit toko dapat membuat ruangan

seolaholah terlihat lebih luas.

6. Visibility (Jarak Pandang)

Orang harus melihat bagian depan marquee suatu toko dengan

jelas. Jika suatu toko mempunyai jarak yang jauh dan jalan raya,

maka toko  dapat  membuat billboard yang  menarik  agar  para

pengendara yang lewat dengan cepat dapat melihat toko tersebut.

7. Uniqueness (Keunikan)

Dapat mempengaruhi kesan tertentu terhadap toko tersebut, dan

dapat  melalui  desain  toko  yang  lain daripada  yang  lain,

seperti marquee yang  mencolok,  etalasi  yang  dekoratif,  tinggi

dan  ukuran gedung yang berbeda dan sekitarnya.

8. Surrounding Area (Lingkungan Sekitar)

Citra toko dipengaruhi oleh keadaan lingkungan masyarakat di

mana toko itu berada. Atmosphere suatu toko akan memperjelas

nilai yang  negatif  jika  lingkungan  sekitar  toko  mempunyai

nilai  yang negatif jika lingkungan sekitar toko mempunyai tingkat

kejahatan yang tinggi yang akan mempengaruhi citra toko itu

sendiri.
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9. Surrounding Stores (Toko Sekitar)

Toko-toko  lain  sekitar toko  itu  berada  juga  dapat

mempengaruhi  citra  suatu  toko.  Toko  tersebut  bisa  berada  di

dalam gedung yang sama atau gedung lain yang berdekatan

dengan toko.

10. Parkir (Tempat Parkir)

Tempat  parkir  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi

konsumen. Konsumen biasanya bekerja untuk kebutuhan akan

fashion, sehingga mereka pada umumnya selalu membawa

kendaraan.

2.3.2 Interior

Desain Interior yang dimiliki toko eceran pada dasarnya harus

sesuwai dengan desain eksterior. Hal ini sangat perlu menjaga keseimbangan

citra yang telah terbentuk dari luar gedung. Beberapa komponen yang dapat

didefenisikan untuk enterior adalah estetika, perancangan ruang, tata letak

lantai, pewarnaan dan pencahayaan, aroma dan suara, tekstur dinding,

perabotan toko, suhu udara,kamar ganti, tingkat harga, dan kebersihan toko.

2.3.4 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 memberikan gerak pada konsumen, memperlihatkan

barang dagangan atau jasa, serta menarik dan memaksimalkan penjualan

secara umum.
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Tata letak toko terdiri dari beberapa keputusan yaitu:

1. Mengklasifikasikan barang dagangan pada klompok atau

departemen sejenis.

2. Pemutusan pengaturan tata letak secra keseluruhan

3. Menentukan berapa luas ruang yang akan dipakai oleh suatu

klompok barang/departemen.

4. Merencanakan penganturan yang paling menguntungkan dari

pengelompokan barang-barang dagangan.

Pengelompokan produk berdasarkan fungsi menyajikan

penempatan barang-barang yang fungsi umumnya adalah memenuhi

kelengkapan suatu kebutuhan secara keseluruhan. Mengelompokan

produk berdasarkan motivasi pembeli dimaksudkan sebagai

pengaturan barang dagangan mempertimbangkan aktivitas belanja,

dan hal yang paling memotivasi mereka dalam melakukan pembelian.

2.4 Lokasi Toko

Pemilihan lokasi adalah sebuah keputusan yang sangat strategis. Sekali

lokasi dipilih, pemilik ritel harus menanggung semua kosekuensi dari pilihan

tersebut. Lokasi menurut Christina Whidya Utami (2010:93) adalah faktor

utama dalam pemilihan lokasi konsumen. Hal ini juga merupakan keuntungan

bersaing yang tidak dengan mudah ditiru, ia juga mengatakan pemilihan

lokasi untuk penepatan toko atau bisnis ritel sebenarnya adalah kombinasi

dari ilmu dan seni, Basu Swasta dan Irawan (2003:339) juga mengatakan
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Lokasi adalah letak atau toko pengecer pada daerah yang  strategis  sehingga

dapat  memaksimumkan  laba.

Sedangkan menurut Kotler dan kevin (2008:155) tiga kunci

keberhasilan eceran adalah“retailing are accustomed to saying that the 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 arti bahwa betapa pentingnya

keputusan-keputusan mengenai lokasi bagi usaha eceran.

Menurut Sopiah dan Syihabudhin (2008:139) faktor dalam

mempertimbangkan pilihan lokasi atau tempat  berdirinya suatu usaha agar

konsumen tertarik, menimbulkan minat beli dan akhir menimbulkan

keputusan untuk membeli adalah sebagai berikut :

a. Lalulintas Kendaraan.

Faktor lebar jalan, kondisi jalan dan kemacetan akan menjadi

nilai tambah atau nilai kurang bagi pengendara, jalan yang lebar,

mulus dan tidak begitu macet akan menjadi potensi yang baik bagi

peritel. Sebaliknya, jalan yang selalu macet  meski lebar dan mulus

akan mengurangi daya tarik suatu toko yang berlokasi disitu.

b. Fasilitas Parkir

Untuk kota-kota besar, pertokoan atau pusat perbelanjaan yang

fasilitas parkir yang memadai bisa menjadi pilihan yang lebih baik

bagi peritel dibandingkan pertokoan dan pusat perbelanjaan yang

fasiltas parkirnyan tidak mencukupi. Sebaliknya untuk kota menengah
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dan kecil tempat parkir belum menjadi masalah. Fasilitas yang

memadai mencakup area yang luas, tertata, aman, cukup cahaya,

bersih, pintu masuk dan keluar yang mudah. Biasanya, sewa ruang di

pusat perbelanjaan yang fasilitas parkirnya baik akan bernilai tinggi.

c. Transportasi Umum

Tranportasi umum berupa bis dan angkot yang melintas didepan suatu

pusat perbelanjaan atau perkotaan akan memberi daya tarik yang lebih tinggi

karena banyak konsumen yang dengan mudah langsung masuk ke area

perbelanjaan atau pertokoan itu. Pertokoan yang menjual kebutuhan pribadi

atau kebutuhan ruma tangga bisa dikunjungi praktis oleh semua lapisan

masyarakat (berarti semua segmen pasar) baik yang bermobil atau

menumpang transportasi umum. Sementara itu pusat perbelanjaan memiliki

keuntungan dibandingkan pertokoan dalam hal karakteristik one-stop

shopping-nya.

d. Komposisi Toko

Komposisi toko yang saling melengkapi akan menjadi tujuan

belanja  yang disebut one-stop shoping. Oleh karena itu, seorang

peritel yang hendak membuat toko di perkotaan atau dipusat

perbelanjaan hendaknya mempelajari lebih dahulu toko-toko apa saja

yang ada di seekitarnya.

e. Letak Berdirinya Toko

Lokasi spesifik atau letak  di mana sebuah gerasi didirikan

perlu dipertimbangkan. Letak berdirinya gerasi seringkali dikaitkan
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dengan visibilitas (keterkaitan)  yaitu mudah terlihatnya toko dan

plang namanya oleh pejalan kaki dan pengendara mobil untuk toko

yang didirikan di area pertokoan. Oleh sebab itu sudut jalan menjadi

tempat yang sangat strategis.

f. Syarat dan Ketentuan Pemakaian Ruang.

Syarat dan ketentuan pemakaian ruang perlu dipelajari dan

dibandingkan sebelum diputuskan lokasi yang hendak diambil. Hal-hal

yang perlu dilihat adalah kepemilikan versus leasing, jenis leasing,

biaya oprasional dan perawatan, pajak batas-batasan yang perlu

diketahui, dan lain sebagainya.

2.5 Minat Beli

Jika konsumen telah memutuskan alternatif yang akan dipilih dan

mungkin pengantinya jika diperlukan maka ia akan melakukan pembelian.

Minat beli (niat beli) merupakan keinginan  yang muncul dalam diri

konsumen terhadap suatu produk sebagai dampak dari suatu proses

pengamatan dan pembelajaran konsumen atau individu tersebut terhadap

suatu produk.

Ujang Sunarwan (2004:310), mengatakan  pembelian meliputi

keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, apakah membeli atau tidak,

kapan membeli, di mana membeli, dan bagaimana cara membayar.

Sedangkan menurut Durianto (2003:58) mengungkapkan bahwa “

minat beli adalah keinginan untuk memilik produk, minat beli akan timbul

apabila seseorang konsumen sudah terpengaruh terhadap mutu dan kualitas
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dari suatu produk, informasi seputar produk. Contohnya harga, cara membeli

dan kelemahan serta keunggulan produk dibanding merek lain.

Berdasarkan pendekatan di atas dapat disimpulkan bahwa minat beli

timbul karena adanya ketertarikan dari individu tersebut terhadapan produk

yang diamati dan diiringi dengan kemampuan untuk membeli produk

tersebut. Selain itu produk yang diamati dan dipelajari tersebut juga akan

lebih mudah untuk diperoleh. Pada dasarnya minat merupakan bentuk

penerimaan akan suatu hubungan antara diri seseorang dengan sesuatu diluar

dirinya, semakin kuat atau dekat hubungan tersebut maka semakin besar

minat, berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  minat tidak

dibawa dari lahir, melainkan diproleh kemudian sebagai akibat rangsangan

adanya suatu hal yang menarik.

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat beli Konsumen

1. Harga

Harga merupakan salah satu keputusan yang penting bagi

manajemen. Harga  yang  ditetapkan  harus  dapat   menutup

semua  ongkos  dan  dapat  menghasilkan laba.  Prinsipnya  dalam

penentuan  harga ini  adalah  menitikberatkan  pada  kemauan

pembeli  untuk  harga  yang  telah  ditentukan dengan jumlah yang

cukup untuk menutup ongkos-ongkos dan menghasilkan laba.

2. Produk (Tingkat Efisiensi)

Pada  dasarnya  produk  merupakan  satu  ikatan  jasa  yang

disediakan untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Berbagai

atribut yang melekat pada  produk  hanya  akan  menghasilkan
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value jika  atribut  tersebut  menghasilkan manfaat bagi konsumen.

Oleh karena itu, maka jasa yang dihasilkan oleh suatu produk

dimulai sejak  saat  pelanggan  berusaha  mencari  produk  sampai

saat pelanggan menghentikan pemakaian produk.Atribut  produk

yang  efesien  adalah  unsur-unsur  produk  yang dipandang

penting  oleh  konsumen  dan  dijadikan  dasar  dalam

pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk yang efesien

tersebut terdiri dari: Merek, Kemasan (Packaging), Jaminan

(Garansi) dan Layanan Pelengkap (Supplementary Service).

3. Pelayanan

Kualitas layanan (service quality) sangat bergantung pada 3

(tiga) hal, yaitu : sistem, teknologi, dan manusia. Faktor manusia

memegang kontribusi terbesar  sehingga  kualitas  layanan  lebih

sulit  ditiru  dibandingkan  dengan kualitas  produk  dan  harga.

Berdasarkan konsep ini, kualitas layanan diyakini memiliki lima

dimensi,  yaitu  reliability,  responsiveness,  assurance,  empathy

dan tangible.

Dimensi reliability adalah  dimensi  yang  mengukur

kehandalan perusahaan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada

pelanggan.  Dimensi assurance adalah dimensi kualitas layanan

yang berhubungan dengan  kemampuan  perusahaan  dan  perilaku

frontline  staf dalam menanamkan  rasa  percaya  dan  keyakinan

kepada pelanggan.  Dimensi empathy dapat dijelaskan dengan

gambaran bahwa pelanggan dari  kelompok  menengah  atas
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mempunyai  harapan  yang  tinggi  agar perusahaan penyedia jasa

mengenal mereka secara pribadi.

4. Kelompok Acuan

Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok

yang memiliki pengaruh  langsung  (tatap  muka)  atau  tidak

langsung  terhadap  sikap  atau perilaku  seseorang.  Kelompok

yang  memiliki  pengaruh  langsung  terhadap seseorang

dinamakan kelompok keanggotaan. Kelompok acuan

mempengaruhi seseorang dalam tiga hal yaitu:

a. Kelompok  acuan  menghadapkan  seseorang  pada  perilaku

dan  gaya hidup baru.

b. Mempengaruhi perilaku dan konsep pribadi seseorang.

c. Menciptakan  tekanan  untuk  mematuhi  apa  yang  mungkin

mempengaruhi pilihan produk dan merek aktual seseorang.

2.6 Penelitian Terdahulu.

Yeni aspita (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh

Suasana Lingkungan toko terhadap keputusan pembelian konsumen pada

toserba gasanti pekanbaru”, yang menggunakan teknik uji validitas dan

rentabilitas uji kesahehandan uji kehandalan. Sedang variabel dalam

penelitian Yeni aspita ini ialah variabel independennya yaitu pengaruh

suasana lingkungan toko X1: Ekterior, X2: General interior, X3: Store

Layout, X4: interior display danVariabel dependennya: Y: keputusan

pembelian konsumen. Dalam penelitian ini Yeni aspita menjelaskan bahwa
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variabel Ekterior, General interior, Store Layout, interior display berpengaruh

positif terhadap keputusan pembelian konsumen.

Nandi Eko Putra (2011) dalam  penelitiannya  yang  berjudul

“analisis pengaruh suasana toko (sture atmosphere) dan lokasi terhadap minat

beli konsumen di Wadezig Distro kota Padang”  menjelaskan  bahwa suasana

toko dan lokasi berpengaruh signifikan terhadap  minat  beli  di Wadezig

Distro Kota Padang, Penelitian  ini  menggunakan  metode  sampel  yaitu

metode non probabiliti sampling secara accident  sampiling dan  teknik

analisis  menggunakan  Regresi  Linear  Berganda.  Variabel  penelitian yaitu

suasana toko, lokasi sebagai variabel independen dan minat beli variabel

dependen.

2.7 Kerangka Penelitian

Gambar 2.7
Kerangka Penelitian

Suasana toko
(Store Asmospher)

(XI)

Lokasi
(X2)

Minat Beli
(Y)
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Kondisi lingkungan toko baik fisik maupun non fisik serta lokasi yang

tepat menimbulkan pengaruh bagi konsumen dalam menentukan pilihannya

untuk berbelanja. Jika lingkungan toko yang diperlihatkan oleh ekterior,

interior, dan tata letak semakin baik dan sesuai dengan harapan konsumen,

ditambah juga dengan pemilihan lokasi yang tepat cenderung akan membuat

konsumen semakin tertarik  dan untuk mau datang atau pun sekedar

berkunjung ketoko, yang akhirnya akan menimbulkan keinginan untuk

membeli atau pun berbelanja.  dan sebaliknya jika suasana toko dan lokasi

kurang menarik bagi konsumen maka konsumen itu pun enggan dan

mematikan minat beli/berbelanja pada sebuah toko  tertentu.

2.8 Hipotesis

Dari penjelasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan berikut:Ha : Diduga Suasana Toko (store atmosphere) berpengaruh positif

terhadap minat beli konsumen pada Putra Aneka, Pekanbaru.Ha : Diduga Lokasi Toko berpengaruh positif terhadap minat beli

konsumen pada Putra Aneka, Pekanbaru.Ha : Diduga secara bersamaan Suasana Toko (store atmosphere) dan

Lokasi berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen pada Putra

Aneka, Pekanbaru.
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2.9 Operasional Variabel Penelitian.

Tabel 2.9: Defenisi Operasional Variabel Penelitian

No Variabel Defenisi Operasional
Variabel Penelitian

Sub Variabel Indikator Skala

1 Minat beli
konsumen
(Y)

minat beli adalah keinginan
untuk memilik produk,
minat beli akan timbul
apabila seseorang konsumen
sudah terpengaruh terhadap
mutu dan kualitas dari suatu
produk, informasi seputar
produk. Durianto
(2003:58).

Pertimbangan
yang
mempengaruhi
minat beli
konsumen

Tingkat sikap /
keputusan yang
diambil konsumen
setelah store
atmosphere
dilaksanakan

Likert

2 Suasana
Toko
(store
atmospher)
(X1)

Atsmosphere toko
merupakan kombinasi dari
pesan secara fisik yang telah
direncanakan, atmosphere
toko dapat digambarkan
sebagai prubahan terhadap
perancangan lingkungan
pembelian yang
menghasilkan efek
emosional khusus yang
dapat menyebabkan
konsumen melakukan
tindakan pembelian. Gilbert
(Foster 2008:61)

1. Eksterior
(bagian luar)

Seluruh bangunan
fisik yang terilihat
dari tampak luar/
bagian luar sebuah
toko. untuk
membuat konsumen
tertarik dengan
keberadaan toko.

Likert

2. Interior
(bagian
dalam)

 pewarnaan dan
pencahayaan

 Temperatur/ suhu
udara

 Ruang ganti
 Kebersihan

Likert

3.Tata Letak/
(Lay out)

 Wilayah penjualan
 Tempat barang

dagangan
 Ruang untuk

karyawan
 Wilayah untuk

konsumen

Likert

3 Lokasi
(X2)

Lokasi adalah letak atau
toko pengecer pada daerah
yang  strategis  sehingga
dapat  memaksimumkan
laba. Basu  Swasta  dan
Irawan (2003:339)

Lingkungan
Lokasi Toko

 Kedekatan
Lokasi

 Kemudahan
dicapai

 Keamanan Lokasi
 Keramaian lokasi
 Kedekatan lokasi

parkir
 Keamanan tempat

parkir

Likert
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2.10 Pandangan Islam Mengenai Jual Beli dan Lingkungan


























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”(Al-bagarah).






Artinya: “dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat
kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya
Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan”.(Al-
baqarah:11)
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Dari ayat di atas dapat disimpulkan  bahwa Allah telah menghalalkan

jual beli yang sesuai dengan ketentuannya yang telah dicantumkan dalam

kitab Al-Quran sehingga terbuka bagi bisnis dan pedagang di mukabumi

didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin hari semakin

pesat termasuk salah satunya bisnis ritel dan Allah akan membalas manusia

apabila membuat kerusakan dimuka bumi dengan berbagai bencanan, baik

banjir, tanah longsor, maupun bencana lain.

Dan sesuai dengan topik yang di angkat dalam penelitian ini yaitu

mengenai suasana toko dan lokasi, dimana suasana dan lokasi sangat penting

karena dapat menimbulkan minat beli konsumen. Apa bila penanganan dalam

mengatur suasana dan lokasi kurang baik dan kurang tetata, atau kurang bersih

hal itu akan mengurangi minat beli bagi konsumen itu sendiri.


