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BAB 2

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pemasaran

Pemasaran bukan hanya sekedar berakhir dengan kegiatan penjualan.

Kegiatan-kegiatan dalam pemasaran saling berhubungan satu sama lain. Kegiatan

pemasaran dimulai jauh sebelum kegiatan produksi dan tidak hanya berakhir oleh

penjualan. Apabila pemasar menginginkan produknya laku dipasaran dan

bertahan bahkan berkembang, maka pemasar harus memikirkan produk apa yang

ingin mereka buat agar sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Menurut Kotler (2003:12) Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial

dengan mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan

dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk yang bernilai dengan

yang lain.

Menurut Canon, William, dan Jerome (2008:8) Pemasaran adalah suatu

aktivitas yang bertujuan mencapai sasaran perusahaan, dilakukan dengan cara

mengantisipasi kebutuhan pelanggan atau klien serta mengarahkan aliran barang

dan jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan atau klien dari perusahaan.

Menurut Daryanto (2011:1) pemasaran 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.
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Kesimpulan dari defenisi di atas bahwa pemasaran adalah kegiatan

pertukaran barang dan jasa dari produsen ke konsumen, dimana dalam pertukaran

ini diharapkan dapat menimbulkan permintaan efektif.

2.1.2 Bauran pemasaran

Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan suatu perangkat yang

akan menentukan tingkat keberhasilan bagi perusahaan, semua ini diajukan untuk

memberikan kepuasan kepada segmen pasar atau konsumen yang di pilih.

Menurut Basu (2005;5) defenisi bauran pemasaran adalah kombinasi dari empat

variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem perusahaan yakni produk,

struktur harga, kegiatan promosi dan distribusi.

Sedangkan menurut Kotler (2003;21) dalam bukunya marketing

management mengemukakan :

Marketing mix adalah campuran dari variabel-variabel pemasaran yang

dapat dikendalikan, yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengejar tingkat

keuntungan yang diinginkan di pasar sasarannya.

2.1.3 Konsep Pemasaran

Pemasaran umumnya dipandang sebagai pekerjaan untuk membuat,

mempromosikan, dan menyalurkan barang dan jasa pada konsumen dan bisnis.

Para manajer pemasaran berusaha mempengaruhi tingkat, waktu dan komposisi

permintaan agar bisa memenuhi tujuan organisasi.
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Konsep pasar akhirnya membawa kita kembali ke konsep pemasaran. Oleh

karena itu, perusahaan harus bisa menjalankan manajemen pemasaran dengan

benar dan tepat. Menurut Kotler (2003:16) mendefinisikan Manajemen

pemasaran sebagai analisis, perencanaan, inplemmentasi dan pengendalian

program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan

pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran demi mencapai tujuan

organisasi.Oleh karena itu, manajemen pemasaran berisi pengelolahan

permintaan, yang berisi pengelolahan hubungan dengan pelanggan.

Sebagai falsafah bisnis, konsep pemasaran tersebut disususn dengan

memasukkan tiga elemen pokok yaitu:

a) Orientasi konsumen/ paasar/pembeli

b) Volume penjualan

c) Koordinasi dan intergasi keseluruhan kegiaan pemasaran

2.1.4 Pengertian Ritel

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

Semua retailing berarti memotong kembali menjadi bagian yang lebih kecil.

Penjualan eceran adalah salah satu perangkat aktivitas bisnis yang melakukan

penambahan nilai terhadap produk-produk dan layanan penjualan kepada

konsumen dalam penggunaan atau konsumsi perseorangan maupun

keluarga(christina,2010:4)
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2.1.5 Jenis- Jenis Ritel

Pengecer (retailer) muncul dalam berbagai bentuk dan ukuran serta dapat

dikelompokkan menurut salah satu atau lebih dari beberapa karakteristik, seperti

jumlah pelayanan, unit produk yang dijual, titik berat relative pada harga,

pengendalian atas toko dan jenis toko.

Menurut Kotler (2003:536) berdasarkan jenisnya pedagang eceran dibagi

menjdi tiga bagian yaitu :

1) Store Retailer ( pedagang eceran bertoko )

a) Specality store/toko khusus

b) Departement store/toko serba ada

c) Supermarket/toko swalayan

d) Convenience store/toko barang kebutuhan sehari-hari.

e) Superstore,Combination Store,and Hypermarket (toko super, toko

gabungan,dan hypermarket)

f) Discount store (toko pembeli potongan harga)

g) Off price retailer (toko gudang)

h) Catalog showroom (ruang pamer catalog )

2) Non Store Retailer (pedagang eceran bukan toko)

a) Direct selling (penjualan langsung)

b) Direct marketing (pemasaran langsung)

c) Automatic vending machine (mesin penjaja otomatis)

d) Buying service (pelayanan pembelian )
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3) Retailer Organization (organisasi pedagang eceran )

a) Corporate chain ( mata rantai perusahaan)

b) Valuntary chain and retail cooperative (rantai suka rela dan koperasi

pedagang eceran)

c) Customer cooperative (koperasi konsumen)

d) Franchise organization (organisasi hak guna paten/franchise)

e) Merchandising conglomerate (konglomerat dagang)

2.1.6 Pendorong pertumbuhan bisnis Ritel Modern

Berbelanja di toko ritel modern telah menjadi gaya hidup masyarakat

Indonesia. Pola prilaku belanja pelanggan yang sedikit demi sedikit berubah,

perlu respon secara aktif oleh periteluntuk dapat mempertahankan keberlanjutan

usahanya dalam jangka panjang.

Kegiatan yang dilakukan dalam bisnis Ritel adalah menjual berbagai

produk atau jasa atau keduanya, kepada para konsumen untuk keperluan

konsumsi pribadi, tetapi bukan untuk keperluan bisnis dengan memberikan

upaya terhadap penambahan nilai terhadap barang dan jasa.

Kelebihan yang ditawarkan oleh ritel modern bukan hanya keterssediaan

barang tetapi ritel modern juga mampu mmemenuhi aspek dan kebersihan. Hal

ini dapat dilihat di sebagian besar ritel modern yang menyediakan fasilitas

berupa penyediaan outlet-outlet yang bentukya lebih modren, tempat parkir yang

luas, petugas securiti yang lebih waspada, barang-barang yang ditata dengan rapi
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dann menarik, harga yang terjangkau,dilayani oleh SPG yang cantik dan ramah

yang membuat suasana berbelanja menjadi menarik.

2.1.7 Pengertian Bauran Ritel

Dalam usaha melaksanakan sebuah retail strategi, manajemen

mengembangkan sebuah retail mix untuk memuaskan kebutuhan pasar

sasarannya lebih baik dari pesaing. Bob Foster (2008:51) pengertian bauran

penjualan ritel sebagai berikut : bauran penjualan ritel adalah kombinasi dari

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

penjualan, serta suasana toko dan desain toko yang digunakan untuk memuaskan

konsumen.

Retailing merupakan aktivtas paling akhir dari rangkaian perjalanan

produk dari produsen ke konsumen akhir. Kegiatan retailing tidak terbatas

dilakukan oleh retailer saja, tetapi dilakukan oleh siapa saa termasuk diantaranya

produsen, pedagang besar, maupun distributor. Apabila mereka lakukan

penjualan secara langsung pada konsumen akhirnya. Jadi jelas bahwa kegiatan

retailing tidak terbatas hanya dilakukan oleh retailer saja.

Bauran Ritel (Retail Mix) adalah strategi pemasaran yang mengacu pada

beberapa variabel, dimana peritel dapat meengkombinasikan variabel-variabel

tersebut menjadi jalan alternatif dalam upaya menarik konsumen. Variabel

tersebut pada umunya meliputi faktor-faktor seperti variasi barang dagangan dan

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

penelolaan barang dagang.
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Menurut Berman dan Evans dalam Foster (2008:51) untuk bentuk toko

yang berdasarkan store based retail terdapat strategi penjualan eceran yang

terdiri dari lokasi departement store ( store location), metode promosi

(promotion methods), produk yang ditawarkan ( goods offered), harga barang

(price), pelayanan, suasana toko (store atmosphere).

Peran Bauran Ritel  sangatlah penting dan berpengaruh sekalitanpa

adanya Retailing Mix yang tepat bagi perusahaan eceran akan kesulitan dalam

pemasarannya.

Bauran ritel adalah : “Kombinasi penjualan eceran adalah faktor

kombinasi pedagang eceran yang mempengaruhi keputusan pembelian

konsumen sehingga mereka menggunakannya (Levy dan Weitz ; 2007; 22)

Berdasarkan defenisi di atas retailing mix merupakan suatu kombinasi

dari faktor-faktor yang digunakan pengecer untuk memuaskan kebutuhan

pelanggan dan memengaruhi keputusan pembeliannya.

1. Lokasi

Lokasi merupakan struktur fisik dari sebuah toko yang merupakan

komponen utama yang terlihat dalam membentuk kesan sebuah toko yang

dilakukan peritel dalam melakukan penempatan tokonya dan kegiatan dalam

menyediakan saluran pelayanan yang dibutuhkan konsumen.

Bagi bisnis ritel, penentuan lokasi sangatlah penting bahkan mutlak di

perhitungkan melalui studi atau riset. Lokasi toko sangat mempengaruhi tingkat

profitabilitas dan keberhasilan usaha dalam jangka panjang. Menurut Kotler
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(2004:446), pemilihan tempat lokasi memerlukan pertimbangan yang cermat

terhadap beberapa faktor berikut:

a. lokasi yang dilalui mudah dijangkau oleh sarana transportasi umum.

b. lokasi yang dapat dilihat dengan jelas ditepi jalan

c. kapasitas yang memadai

d. Tempat parkir yang luas

e. Lokasi strategi

2. Merchandise ( Produk/ Barang yang Ditawarkan)

Produk-produk yang dijual pengecer didalam gerainya disebut

merchandise. Merchandise ialah salah satu dari bauran pemasaran ritel.

Merchandising adalah proses penyediaan barang-barang yang sesuai dengan

bisnis yang djalani oleh pengecer untuk disediakan dalam toko dalam

jumlah,waktu, dan harga yang sesuai untuk mencapai pasar sasaran toko atau

peritel.

Menurut Ma’ruf (2005: 135) mercandise merupakan kegiatan

penggadaan 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.

Konsumen akan memberikan kesan yang baik terhdap suatu toko apabila

toko tersebut menyediakan barang yang dibutuhkan dan diinginkan oleh

konsumen. Oleh karena itu,peritel harus tanggap terhadap kebutuhan dan

keinginan konsumen.
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Menurut Kotler (2003:540) pedagang eceran harus memutuskan ragam

produk dan perolehan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ragam produk

pedagang eceran harus sesuai dengan harapan belanja pasar sasaranya,

komponen ini merupakan komponenkunsi dalam persaingan antara pedagang

eceran sejenis.

Faktor – faktor yang dipertimbangkan oleh suatu toko atau departemen

store dalam memilih produk yang dijualnya yaitu:

a. Jenis barang yang ditawarkan

b. Kualitas barang

c. Ketersedian barang

d. Perputaran barang

3. Harga

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli untuk

mendapatkan produk tertentu. Harga juga dapat mengkomunikasiakan posisi

nilai tentang  produk atau merek tersebut kepada pasar. Faktor- faktor yang perlu

diperhatikan dalam menetapkan harga adalah harga barang, kebijakan harga,

perbandingan harga, Kotler( 2009:338).

Dalam menetapakan harga, terdapat tiga macam strategi harga yang pada

umunnya digunakan sebagai dasar oleh para peritel yaitu:

a. Penetapan harga di bawah harga pasar

Penetapan harga di bawah harga pasar umumnya dilakukanoleh peritel

yang mempunyai biaya operasional yang lebih rendah dan volume yang lebih

tinggi.
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b. Penetapan harga sesuai harga pasar

Penetapan harga sesuai harga pasar umumnya dilakukan oleh peritel

untuk memperlebar pasarnya dengan menawarkan kepada konsumen

mengenai kualitas produk yang baik, harga yang cukup, dan pelayanan yang

baik.

c. Penetapan harga diatas harga pasar

Penetapan harga di atas harga pasar dijalankan oleh toko yang sudah

mempunyai reputasiyang baik atau sudah terkenal. Konsumen akan tetap

membeli meskipun harganya di atas harga pasar dan merupakan keuntungan

bagi penjual.

Strategi kebijakan penetapan harga merupakan suatu masalah

perusahaan akan menetapakan harga pertama kalinya, karena pendapatan

harga akan mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Harga merupakan

faktor utama penentuan posisi dan harus diputuskan sesuai dengan pasar

sasaran, bauran ragam produk, dan pelayanan serta persaingan.( kotler dan

amstrong dalam foster (2008:57)

Menurut Ma’ruf (2005:151) harga merupakan satu-satunya unsur

bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi

perusahaan, sedangkan ketiga unsur pemasaran lainnya (produk, promosi,

distribusi) menyebabkan timbulnya biaya. Dari sudut pandang pemasaran,

harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya yang ditukarkan agar

memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang dan jasa.
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Oleh karena itu, tujuan penetapan harga menurut Sopiah Dan

Syihabudhin (2008:146) antara lain: pembentukan citra seperti sebagai

market leader yang mampu menentukan price leader, percepatan penjualan,

promosi, perlindungan atas ancaman pesaing yang kerap memainkan harga,

meningkatkan daya saing melalui harga miring dan lain-lain.

4. Promosi

Promosi merupakan kegiatan yanag mempengaruhi persepsi, sikap

dan perilaku konsumen terhadap suatu toko ritel dengan segala

penawarannya. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan

suatu program pemasaran. Betapapun berkualitasnya produk, bila konsumen

belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna

bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya.

Menurut Fandy Tjiptono (2008:219) pada hakikatnya promosi

merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan

komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha

menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk atau mengingatkan pasar

sasaran atau perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli

dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.

Selain itu tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan,

mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan pelanggaran sasaran

tentang perusahaan dan bauran pemasarannya.

Promosi adalah segala usaha dalam kegiatan promosi dilakukan

melalui komunikasi yang menggunakan peralatan promosi. Komunikasi
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dengan konsumen adalah penting untuk merangsang, mendorong penjualan

produk dan memelihara image toko. Foster (2008:67)

Faktor –faktor yang mempengaruhi promosi yaitu:

a. Periklanan

Segala bentuk presentasi nonpersonaldan promosi dari barang-barang

serta pelayanan oleh sssebuah sponsor tertentu  yang dapat dilakukan melalui

berbagai media seperti televisi, radio, majalah, surat kabar, katalog dan media

lainnya.

Iklan merupakan urutan pertama dan berperan prima diantara semua

alat dalam bauran pemasaran khususnya bagi peritel besar. Utami (2010:252).

Periklanan biasanya dipilih untuk mengimplementasikan oleh ritel dengan

beberapa tujuan yaitu:

a) Memberikan informasi, yaitu mmberitahukan adanya produk baru, adanya

program promosi penjualan, maupun adanya layanan baru, bahkan untuk

memperbaiki kesalahpahaman atau untuk membangun citra perusahaan

b) Membujuk yaitu untuk membangun rasa suka pelanggan terhadap ritel,

membujuk untuk mengunjungi gerai, membujuk untuk membeli dan

mengkonsumsi produk baru. Dengan demikian tujuan praktisnya adalah

meningktkan lalu lintas pelanggan yang berkunjung pada ritel serta

meningkatkan penjualan jangka pendek.

c) Mengingatkan yaitu mengugah kesadaran atau ingatan pelanggan tentang

yang positif dari ritel. Mengingatkan bahwa ritel selalu menjual produk

dengan kualitas prima, ritel menawarkan variasi barang dagangan yang
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lengkap, serta mengingatkan pelanggan waktu keaktu secara konsisten dan

berkelanjutan mengunjungi gerai ritel.

b. Penjualan langsung

Bentuk presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan satu atau

beberapa orang calon pembeli dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan

pembelian. Cara ini biasanya dilakukan dengan menggunakan tenaga

wiraniaga.

c. Promosi penjualan

Merupakan aktivitas yang dapt merangsang konsumen untuk membeli

yang meliputi pemajangan, pameran, pertunjukkan dan demonstrasi. Bentuk

promosi penjualan antara lain dengan pemberian sampel dam kupon hadiah.

Utami (2010:88).

5. Suasana toko( Atmosphere)

Suasana toko meupakan kombinasi dari karakteristik fisik toko seperti

arsitektur, tata letak, pencahayaan, pemajangan, warna, temperatur, musik, aroma

yang secara menyeluruh akan menciptakan citra dalam benak konsumen.

Menurut Levy dan Weitz, (2007; 485) : “Suasana  toko mengacu pada

perancangan suatu lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna,

musik, dan bau harum untuk merangsang persepsi konsumen dan tanggapan

emosional sehingga berpengaruh kepada tingkah laku pembelian mereka”.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa proses

penciptaan store atmosphere (suasana toko) adalah kegiatan merancang
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lingkungan pembelian dalam suatu toko dengan menentukan karakteristik fisik

toko dan aktivitas barang dagangan.

Lingkungan pembelian yang berbentuk pada akhirnya akan menciptakan

image dari toko, menimbulkan kesan yang menarik dan menyenangkan bagi

konsumen dan mempengaruhi emosi konsumen untuk melakukan pembelian.

Setiap suasana toko mempunyai tata letak fisik yang memudahkan/

menyulitkan untuk berputar-putar di dalamnya. Kotler dalam Foster(2008:61)

Faktor yang dapat menyenangkan pengunjung dapat diciptakan dalam 3 hal

yaitu:

a. Desain eksterior

Merupakan penampilan luar dari sebuah toko yang harus dapat menarik

konsumen untuk melakukan pembelian. Faktor –faktor desain eksterior

meliputi: penempatan pintu masuk, penerangan pada  bagian luar toko,

penempatan papan reklame serta penawaran serta pengaturan jendela dan

dinding.

b. Desain interior

Merupakan penampilan didalam suatu toko yang tidak kalah pentingnya

untuk menarik konsumen. Faktor-faktor desain interior ini meliputi ketinggian

langit-langit, penerangan dalam toko, warna dan temperatur dalam ruangan.

c. Tata Letak

Pengaturan secara fisik dan penenmpatan barang dagangan

perlengkapan tetap dan departemen dalam toko.
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6. Pelayanan

Pelayanan merupakan suatu keinginan konsumen untuk dilayani dan

pelayana tersebut tentunya berhubungan dengan penjualan produk yang akan

dibeli konsumen misalnya pemberian fasilitas alternatif pembayaran, pemasangan

perlengkapan, merubah model untuk pakaian.

Pelayanan di definisikan sebagai aktifitas, manfaat, kepuasan dari sesuatu

yang ditawarkan dalam penjualan. Para pengusaha harus dapat menyesuaikan

jenis layanan yang ditawarkan dengan unsur-unsur lainnya dalam bauran ritel.

Adapun jenis-jenis pelayanan dalam bauran ritel antara lain:

1. Waktu pelayanan toko

2. Pengiriman barang

3. Penanganan terhadap keluhan dari konsumen

Berbagai jenis pelayanan yang ditawarkan diatas dapat membedakan

pelayanan antara toko yang satu dengan yang lain sehingga dapat disimpulkan

bahwa semakin lengkap dan memuaskan pelayanan yang diberikan oleh

departement store maka semakin besar kemungkinan konsumen tertarik untuk

memilih berbelanja di departement store yang bersangkutan.

Pelayanan yang berkualitas dapat menggunakan program relantionship

retailing yang didalamnya termasuk desain untuk menarik, memelihara dan

meningkatkan customer relationship.( Dunne, Lusch dan Grifth dalam Foster

2008:53)
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Kemudahan pelaksanaan transaksi pada saat konsumen berusaha

melakukan pembelian, kepuasan pelanggan terhadap jasa atau barang setelah

transaksi dengan cara:

1. Pre transaction service, pelayanan yang disediakan untuk pelanggan sebelum

masuk ke dalam transaksi penjualan yaitu bantuan informasi dan saat yang

menyenangkan.

2. Pelayanan yang disediakan selama penjualan, seperti credit, personal

shopping, aktivitas perakitan bermacam-macam barang untuk langganan.

3. Past transaction service, pelayanan yang disediakan setelah penjualan seperti

penanganan keluhan, pengembalian barang, pelayanan dan perbaikan serta

pengiriman barang.

Strategi pelayanan dari bisnis yang akan dijalankan dimulai dengan

menentukan sejauh mana ruang lingkup pelayanan akan diberikan kepada

pelanggan. Peritel juga harus memutuskan bauran pelayanan yang akan

ditawarkan kepada pelanggannya. Bauran pelayanan merupakan salah satu alat

utama untuk mendiferensiasikan satu toko dengan toko lainnya. Beberapa layanan

utama yang biasa diberikan oleh peritel kepada pelanggan.

2.1.8 Keputusan pembelian

Dalam studi pemasaran, pendekatan ilmiah dari para ahli teori ekonomi

digunakan dalam uasah untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dapat

diandalkan mengenai perilaku pembelian. Model-model keputusan pembelian
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yang sangat bervariasi kompleksitas dan orientasinya telah dikembangkan selama

kurang lebih lima dekade terakhir.

Model mewakili konstruksi teoritis dan fenonema yang dianggap

berhubungan dan penting dalam mempengaruhi keluaran dari suatu masalah

situasional yang spesifik.

Kotler (2007:214) mengemukakan bahwa latar belakang dan keadaan diri

seseorang akan mewarnai perilaku orang tersebut. Faktor-faktor yang

mempengaruhi perilaku seseorang adalah budaya, sosial, pribadi, dan kejiwaan,

Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah faktor

psikolog. Faktor psikolog terdiri dari 4 sub faktor yaitu motivasi, persepsi,

kepercayaan dan sikap. Dua sub faktor yang berhubungan dengan skripsi nantinya

adalah :

1) Persepsi

Persepsi didefenisikan sebagai “proses bagaimana seseorang

menyeleksi, mengatur dan menginterprestasikan masukan-masukan informasi

untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti.

Orang akan memiliki persepsi yang berbeda dari objek yang sama

karena tiga proses yang berkenaan dengan persepsi , yaitu perhatian yang

selektif,gangguan yang selektif dan mengingat kembali yang selektif. Dengan

ketiga fakta tadi pemasar harus bekerja keras agar pesan yang disampaikan

diterima.
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2) Kepercayaan dan Sikap

Suatu kepercayaan adalah pikiran deskriptif yang dianut seseorang

mengenai suatu hal. Kepercayaan ini mungkin berlandaskan pada pengetahuan,

pendapat atau keyakinan. Kepercayaan ini mungkin ada atau mungkin tidak

mengandung unsur emosional.

Para produsen sudah tentu sangat tertarik pada kepercayaan yang dianut

seseorang tentang produk dan jasa mereka. Kepercayaan ini membentuk citra

terhadap merek dan produk dan orang berbuat sesuai dengan kepercayaannya.

Menurut Sopiah Dan Syihabudhin( 2008:15) ada lima tahap perilaku

pembelian:

a. Store contact

Pada tahap ini, konsumen memilih lokasi belanja yang dirasa cocok

mendatangi toko yang dirasa  cocok memasuki toko dan memilih produk

yang dicari

b. Produk contact

Pada tahap ini, konsumen memilih dan menemukan produk yang

dicari lalu membawanya kekasir untuk melakukan pembayaran.

c. Transaction

Pada tahap ini, konsumen membayar barang yang telah dipilih

dikasir dan membawa produk untuk dikonsumsi.

d. Consumption

Pada tahap ini, konsumen menggunakan produk, membuang sisanya

jika ada dan melakukan pembelian ulang jika konsumen merasa puas.
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e. Communication

Di tahap akhir ini, konsumen memberikan informasi tentang produk

yang baru dikonsumsi tersebut kepada orang lain, mengisi kartu garansi ( jika

ada) dan memberikan informasi tentang produk, harga, pelayanan dan lain-

lain tentang peritel.

Ada beberapa tahapan yang dilalui konsumen dalam proses keputusan

membeli Kotler (2007; 235)  :

a) Need Recognition ( Pengenalan Masalah )

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan masalah atau

kebutuhan. Konsumen menyadari suatu perbedaan antara keadaan sebenarnya

dan keadaan yang diinginkannya. Kebutuhan itu dapat digerakkan oleh

rangsangan dari dalam maupun dari luar dirinya.

b) Information Search ( Pencarian Informasi )

Setelah mengenal masalah yang dihadapinya konsumen mungkin akan

mencari informasi lebih lanjut dan mungkin pula tidak. Jika konsumen

berusaha untuk menghimpun informasi lebih banyak, kita dapat membedakan

menjadi dua bagian, yaitu yang pertama perhatian yang kuat sehingga

konsumen tersebut akan lebih tanggap tentang barang tertentu, dan yang

kedua melakukan pencarian aktif sehingga ia akan berusaha mencari semua

sumber informasi atas produk.
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c) Evaluation of Alternatif ( Evaluasi alternatif )

Setelah pencarian informasi konsumen akan menghadapi sejumlah

merek yang dapat dipilih. Pemilihan alternatif ini melalui suatu proses

evaluasi alternatif tertentu.

d) Purchase Decision ( Keputusan Membeli )

Tahap penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk

pilihan mereka diantara beberapa merek yang tergabung dalam perangkat

pilihan. Konsumen juga membentuk suatu maksud membeli dan cenderung

membeli merek yang disukainya.

e) Post Purchase Behavior ( Perilaku pasca pembelian )

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa

tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Konsumen juga akan melakukan

kegiatan membeli produk, yang akan menarik bagi pemasar. Tugas para

pemasar belum selesai setelah produk dibeli oleh konsumen, namun akan

terus berlangsung sehingga periode waktu pasca pembelian.

2.1.9 Hubungan Bauran Ritel dengan Keputusan Pembelian

Pengecer memakai unsur-unsur bauran eceran untuk mencapai tujuan

perusahaan berkaitan dengan orientasi perusahaan dan asumsinya mengenai

prilaku konsumen serta bagaiman membuat konsumen membuat keputusan

pembelian.

Dengan memahami perilaku konsumen serta bagaiman konsumen

membuat keputusan pembelian maka pengkombinasian unsur-unsur bauran eceran
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yang tepat oleh pengecer diharapkan akan dapat menarik pasar sasaran melalui

pembelian oleh konsumen.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh :

1. Fauzan sulistyawan (2008) yang berjudul Pengaruh Retailing Mix terhadap

keputusan pembelian pada Alfamart di JL. Gajayana Malang. Berdasarkan

analisisnya mengatakan bahwa  Variabel produk, harga, personalia, lokasi,

promosi dan presentasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan

terhadap keputusan pembelian.

2. Penelitian Nova Christina Immanuel Mamuaya yang berjudul Pengaruh

variabel-variabel Retail Mix terhadap keputusan pembelian di Supermarket

Kota Manado. Mengatakan bahwa Variabel produk, karyawan, lokasi,

komunikasi dan nilai secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan

terhadap keputusan pembelian.

3. Dan penelitian yang oleh dilakukan Mita Febriana Puspasari yang berjudul

Analisis pengaruh Retail Mix terhadap keputusan pembelian pada Pamela

Swalayan Yogyakarta. Mengatakan bahwa variabel produk, harga, personal

penjualan,lokasi, promosi dan pelayanan berpengaruh secara signifikan

terhadap keputusan pembelian.
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2.3 Pemasaran menurut pandangan islam

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 (an nissa:29).

Artinya : Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka
tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat
petunjuk.(al baqarah:16)

2.4 Hipotesis

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah dapat ditarik

suatu hasil dugaan sementara terhadap permasalahan yang diangkat, dalam

penelitian ini, adalah : Di duga bahwa yang mempengaruhi bauran ritel pada

swalayan kandis adalah lokasi, merchandise, harga, promosi, suasana toko dan

pelayanan.



30

2.5 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu

1. Variabel terikat (Y) yaitu keputusan pembelian

2. Variabel bebas

a. Lokasi (X1)

b. Merchandise (X2)

c. Harga (X3)

d. Promosi (X4)

e. Suasana Toko (X5)

f. Pelayanan (X6)

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan dari halaman sebelumnya. Pada bagian ini akan

dijelaskan pula tentang kerangka pemikiran. Adapun kerangka pemikiran yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh

bauran ritel. Adapun variabel yang dibahas adalah Lokasi(X1), Merchandise(X2),

Harga(X3), Promosi (X4), Suasana Toko(X5), pelayanan (X6) dan Keputusan

pembeliann.
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Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

Bauran Ritel (x)

2.7 Operasional Variabel Penelitian

Dari kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka untuk

mengetahui hubungan Bauran Ritel dan keputusan pembelian konsumen pada

Kandis Swalayan, maka diperlukan operasionalisasi variabel yang dapat dilihat

pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2.1 Operasional variabel Penelitian

Variabel Defenisi Indikator

Keputusan
pembelian (Y)

Serangkaian proses yang
dilalui konsumen dalam
memutuskan tindakan
pembelian. (Kotler; 2007;
204

a.Persepsi
b. Kepercayaan

dan sikap
c.
d.

Lokasi (X1)

Harga (X3)

Merchandise (X2)

Promosi (X4)

Keputusan pembelian
(Y)

Suasana toko (X5)

Pelayanan (X6)
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Variabel Defenisi Indikator
Lokasi (X1) merupakan struktur fisik

dari sebuah toko yang
akan membentuk kesan
sebuah toko yang
dilakukan peritel dan
menyediakan saluran
pelayanan yang
dibutuhkan konsumen(
ma’ruf : 2005; 105)

a. Tempat
parkir
yang
memadai

b. Kapasitas
yang
memadai

c. Lokasi
strategis

Merchandise
(X2)

Merchandise adalah
kegiatan penggadaan
barang-barang yang
dijalani toko untuk
disediakan dalam toko
pada jumlah, waktu dan
harga yang sesuai untuk
mencapai sasaran toko
atau perusahaan ritel.
Ma’ruf (2005:135)

a. Jenis barang
b.Ketersediaan barang
c. Kualitas barang

a. d. Perputaran barang

Harga (X3) Harga adalah satu satunya
unsur dalam berbagai
unsur bauran pemasaran
ritel itu akan
mnedatangkan laba bagi
peritel. Sedangkan unsur-
unsur lain dalam bauran
pemasaran menghabiskan
biaya. Ma’ruf (2005:155)

a. Harga barang
b. Kebijakan harga
c. Perbandingan

harga
d. Potongan harga

Promosi (X4) Komunikasi dengan
konsumen adalah penting
untuk merangsang,
mendorong penjualan
produk dan memelihara
image toko. Foster
(2008:67)

a. Periklanan
b. Publik relation
c. Personal selling

Suasana Toko
(X5)

Suasana setiap toko
mempunyai tata letak fisik
memudahkan/
menyulitkan untuk
berputar–putar
didalamnya. Kotler dalam
Foster(2008:61)

a. Eksterior
b. Interior
c. Tata letak
d. Keamanan
e. Fasilitas
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Variabel Defenisi Indikator
Pelayanan (X6) Pelayanan yang

berkualitas tinggi dapat
menggunakan program
relantinship retailing yang
didalamnya untuk
menarik, memelihara dan
meningkatkan customer
relantinship. Dunne,
lunsch dan griffith dalam
foster, 2005:53)

a. Hubungan
karyawan dengan
pelanggan

b. Layanan saat
bertransaksi

c. Layanan cara
pembayaran


