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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ritel Online

Ritel online yang biasa disebut e-retailing atau e-tailing merupakan kegiatan ritel

yang dilakukan secara online melalui internet. Berikut definisi e-retailing menurut

para ahli :

1) Menurut Levy & Weitz (2001;79) Elektronik ritel adalah format ritel yang

dimana pengecer dan konsumennya berkomunikasi satu sama lain melalui

jaringan elektronik secara interaktif.

2) Menurut Efraim Turban (2006;45) Penjelasan yang lebih singkat

dibandingkan dengan Levy & Weitz yaitu Elektronik ritel adalah ritel yang

dilakukan melalui internet.

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi menurut para ahli tersebut adalah bahwa

ritel online merupakan kegiatan ritel yang dilakukan oleh pengecer dan

konsumennya melalui media elektronik atau internet.

B. Pengertian Bauran Penjualan Eceran

Menurut Kotler and Keller (2006;23) bauran pemasaran eceran atau retail adalah

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan
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pemasarannya. Bauran eceran meliputi semua tindakan yang dapat dilakukan

perusahaan untuk mempengaruhi permintaan akan produknya itu sendiri dan

semua tindakan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan itu dapat disimpulkan

sebagai satu kelompok variabel yang diantaranya adalah produk, lokasi, harga,

dan promosi.

Utami (2006: 239) dalam Manarisip (2013;243) menyatakan bauran penjualan

eceran adalah kombinasi dari elemen-elemen yang digunakan oleh pengecer

untuk memuaskan kebutuhan konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian

mereka. Juga ditambahkan oleh Lamb et al, (2001;98) dalam Manarisip

(2013;243) bauran ritel adalah kombinasi elemen-elemen produk, harga, lokasi,

personalia, promosi, dan presentasi atau tampilan untuk menjual barang dan jasa

pada konsumen akhir yang menjadi pasar sasaran. Sedangkan definisi lainnya

menurut Lazer & Kelly (1961) dalam (Dennis et.al, 2005;1) bauran eceran online

ini dapat diartikan sebagai jumlah total paket barang dan jasa yang ditawarkan

oleh pengecer untuk dijual ke publik. Pengembangan untuk hal ini dimulai dari

bauran pemasaran yang kemudian diperluas menjadi bauran ritel dengan

menambah beberapa komponen dalam bauran pemasaran.

Bauran pemasaran dikenal dengan istilah 4P yaitu place (tempat atau distribusi),

product (produk atau barang), price (harga), dan promotion (promosi). Bauran

pemasaran sudah dikenal luas baik oleh pengajar, murid, dan mayoritas orang

ekonomi khususnya konsentrasi pemasaran. Selanjutnya 4P dikembangkan

menjadi 7P yang ditambah dengan People, Process, dan Physical evidence.

People memiliki arti bahwa perusahaan harus memperhatikan sumber daya

manusia yang ada didalam organisasi, hal ini dikarenakan SDM tersebut yang
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dapat membawa perusahaan kearah yang lebih baik dengan cara memberikan

pelayanan yang baik kepada konsumen. Selanjutnya Process memiliki arti dalam

prosess dari atasan ke bawahan di perusahaan berjalan dengan lancar. Segala

bentuk komunikasi dipermudah dan diperjelas agar tujuan perusahaan dapat satu

visi kedalam organisasi. Sedangkan Physical Evidence adalah variabel yang

ditonjolkan oleh perusahaan atau toko yang dapat dilihat oleh konsumen secara

kasat mata. Hal ini dapat berupa gedung yang bagus, tata ruang yang nyaman,

maupun dekorasi yang indah.

C. Konsep Pemasaran Ritel

Menurut Wal Mart yang dikutip oleh Usman Thoyip (1998) dalam Sunyoto

(2015;5) telah memanfaatkan suatu pendekatan yang terkoordinasi dan merata di

seluruh perusahaan terhadap perkembangan dan implementasi strategi dan

memiliki suatu orientasi tujuan yang jelas. Berikut ini gambar konsep pemasaran

ritel:

Sumber: Usman Thoyip, (1998) dalam Sunyoto, (2015;6)

Gambar 2.1
Konsep Pemasaran Ritel.

Orientasi Konsumen

Orientasi Tujuan

Usaha yang
Terkoordinasi

Konsep Ritel Strategi Ritel
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Keterangan :

- Orientasi Konsumen, seorang peritel harus menentukan atribut-atroibut dan

kebutuhan-kebutuhan para konsumennya, serta harus menyediakan diri untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut secara maksimal.

- Usaha yang terkoordinir, dimana seorang peritel harus mengintegrasikan

semua rencana dan kegiatan untuk melakukan efisiensi.

- Orientasi tujuan, dimana seorang peritel harus menetapkan tujuan dan

selanjutnya menggunakan strateginya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Konsep ritel mensyaratkan komunikasi dengan para konsumen dan

mempertimbangkan keinginan-keinginan para konsumen ini sebagai sesuatu yang

sangat penting bagi keberhasilan peritel yang bersangkutan, mengembangkan dan

menindaklanjuti suatu strategi yang konsisten dan bekerja keras untuk mencapai

tujuan-tujuan yang berarti, khusus dan mudah dijangkau. Konsep pemasaran ritel

ini tidak berhubungan dengan kemampuan internal suatu perusahaan atau

keunggulan kompetitif, namun menawarkan suatu kerangka kerja yang luas untuk

perencanaan (Usman Thoyip (1998) dalam Sunyoto (2015;6)).

D. Bauran Penjualan Eceran/Ritel Online

Apabila dalam pemasaran dikenal istilah 7P maka dalam bauran ritel dikenal

istilah 7C (Dennis et al, 2005;2). Dennis beranggapan bahwa isi dari bauran ritel

adalah:

a. Convenience for Customer

b. Customer Value and Benefit
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c. Cost to the Customer

d. Communication and Customer Relationships

e. Computing and Category Management Issue

f. Customer Franchise

g. Customer Care and Service

Berdasarkan ketujuh isi dari bauran ritel menurut Dennis et al, 2005, peneliti

hanya mengambil 5 item untuk digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan

karena dalam ritel online yang digunakan peneliti dalam studi kasus dalam

penelitian ini, dua diantaranya yaitu computing and category managemen issue

dan customer franchise belum terdapat di dalam ritel online tersebut. Kelima item

yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Kenyamanan Konsumen

Dalam hal ini, kenyamanan yang dimaksud adalah pengenbangan dari kata

“place” dalam bauran pemasaran. Kenyamanan merujuk kepada nilai yang

diberikan atas pencarian aktif sebuah produk sehingga menimbulkan kenyamanan

pribadi dan penghematan waktu dalam aktivitas tertentu. Orientasi kenyamanan

konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun dalam konteks belanja online

orientasi kenyamanan konsumen dibentuk oleh dua dimensi, yaitu dimensi waktu

dan energi. Dimensi waktu merujuk kepada tekanan atas keterbatasan waktu

belanja yang dimiliki konsumen. Sedangkan dimensi energi berkaitan dengan

besarnya usaha yang dikeluarkan dalam berbelanja. Konsumen dengan orientasi

kenyamanan dalam berbelanja memiliki ciri-ciri, yaitu senang jika bisa

menghemat waktu belanja, senang jika bisa bebas menentukan waktu belanja
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tanpa terbatas oleh hari libur, jam malam toko sudah tutup dan keterbatasan waktu

lainnya. Selain itu konsumen dengan orientasi kenyamanan biasanya selalu

berusaha agar dapat meminimalisir usaha untuk pergi mengunjungi toko dan

meminimalisir perbuatan menjengkelkan yang mungkin di dapat dari orang lain

ketika berbelanja di toko seperti perilaku sales promotion girl yang terlalu

memaksa, konsumen lain yang tidak mau mengantri, buruknya pelayanan yang

diberikan dan sebagainya. Namun konsumen dengan tingkat orientasi

kenyamanan dalam berbelanja biasanya merespon cukup baik terhadap iklan dan

rekomendasi orang lain sehingga sering melakukan pembelian impulse. Pembelian

di toko virtual atau toko tanpa wujud fisik, biasanya akan lebih menarik bagi

konsumen dengan tingkat orientasi kenyamanan yang cukup tinggi dan konsumen

yang mengutamakan harga. Faktanya, orientasi kenyamanan pada konsumen

sering kali disamakan dengan orientasi biaya. Hal ini terjadi karena dalam

berbelanja konsumen menghadapi dua jenis keterbatasan; keterbatasan keuangan

(money budget) dan keterbatasan waktu (time budget). Nyatanya kedua hal ini

sangat berbeda.

Konsumen yang memiliki orientasi kenyamanan dalam berbelanja didefinisikan

sebagai konsumen yang mengutamakan dapat menyelesaikan sesuatu dalam

waktu sesingkat mungkin. Sedangkan konsumen yang mengutamakan

keterbatasan keuangan didefinisikan sebagai konsumen yang selalu berusaha

memaksimalisasi penggunaan uang dalam berbelanja (Engel dan Balckwell,

(1995) dalam Sunyoto (2015;37).
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2. Nilai dan Manfaat Bagi Konsumen

Menurut Kotler dan Keller (2008:136) nilai dan manfaat bagi konsumen adalah:

Pelanggan memperkirakan tawaran mana yang akan menghantarkan nilai

anggapan dan manfaat tertinggi dan bertindak atas dasar perkiraan tersebut. Sesuai

atau tidaknya suatu penawaran dengan harapan akan mempengaruhi kepuasan

pelanggan dan besarnya probabilitas bahwa pelanggan akan membeli produk itu

lagi. Nilai yang dipersepsikan pelanggan (CPV-Customer Percieved Value) adalah

selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari

suatu penawaran terhadap alternatifnya. Paradigma saat ini strategi perusahaan

tidak hanya pada bagaimana mengalahkan pesaing namun bagaimana

menciptakan kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Dengan terciptanya

kepuasan pelanggan maka akan mendorong mereka untuk menggunakan

produk/jasa kita kembali.

3. Biaya yang dikeluarkan Konsumen

Biaya yang dikeluarkan konsumen adalah biaya yang dibebankan kepada

konsumen pada saat konsumen mengkonsumsi produk atau aktivitas.

Penggelompokkan biaya konsumen dalam customer cost hierarchy dalam cost

pool yang berbeda dengan dasar dari perbedaan atas cost driver atau dasar

pengalokasian biaya, yang dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu:

a. Customer unit level cost : sumber daya yang dikonsumsi setiap unit yang

terjual pada kosumen
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b. Customer batch level cost : sumber daya yang dikonsumsi pada setiap terjadi

penjualan

c. Customer sustaining cost : sumber daya atau jasa yang dikonsumsi berkaitan

dengan setiap unit atau setiap terjadi penjualan kepada konsumen

d. Distribution channel cost : sumber daya yang dikonsumsi yang berkaitan

dengan channel distribusi yang digunakan untuk melayani konsumen

Biaya layanan konsumen adalah sekumpulan biaya yang dikeluarkan untuk

mengevaluasi, mendapatkan, dan menggunakan produk atau jasa tersebut.

Penetapan harga merupakan salah satu strategi pemasaran yang menentukan

terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Transaksi hanya akan terjadi bila

harga yang ditetapkan pada sebuah produk disepakati oleh pihak penjual maupun

pihak pembeli. Olah karena itu perusahaan yang mampu dengan jitu menetapkan

harga tentunya akan mendapatkan hasil pemasaran yang memuaskan. Tingkat

harga yang ditetapkan perusahaan juga berperan bagi konsumen dalam

menentukan keputusan pembelian jasa, karena dalam keputusan pembeliannya,

konsumen mengharapkan kualitas dan performa sesuatu produk atau jasa, Harga

dan biaya yang tidak terlalu mahal dalam artian sepadan dengan kualitas produk,

Keuntungan sosial sebagai hasil dari pembelian tersebut.

Namun saat berbelanja di ritel online, para konsumen dapat menekan biaya

transportasi, parkir, dan lain-lainnya. Akan tetapi konsumen akan mendapat

tambahan biaya yaitu biaya pengiriman barang, namun hal ini lebih praktis

dibandingkan berbelanja langsung ke toko.
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4. Hubungan dengan Konsumen

Definisi Customer Relationship Management (CRM) menurut Kristin Anderson

yang dikutup oleh Amin Widjaja (2008:45) adalah suatu pendekatan yang

menyeluruh untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan hubungan

dengan pelanggan.

Menurut Brown yang dikutip oleh Buchari Alma (2004:271), menyatakan

”Customer Relationship Management (CRM) adalah proses untuk memperoleh,

mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan yang paling menguntungkan.

Frederick Newell dalam bukunya “Loyalty.com” (2000) yang dikutip oleh Amin

Widjaja (2008:8), menyatakan bahwa Customer Relationship Management adalah

proses memodifikasi prilaku konsumen dari waktu ke waktu dan belajar dari tiap

interaksi, merubah, merawat pelanggan, dan memperkuat ikatan pelanggan

dengan perusahan.

Sekarang ini pelanggan menjadi semakin tidak dapat diprediksi dan mempunyai

kebebasan yang semakin besar dalam pilihan, sehingga menyebabkan perusahaan

memindahkan produk mereka dari menarik (attracting) pelanggan baru menjadi

mempertahankan (retaining) pelanggan yang menguntungkan. Banyak perusahaan

sekarang mulai menggabungkan pemikiran strategi, sumber daya manajemen,

pendukung garis depan, teknologi agar dapat lebih baik memahami dan melayani

pembeli mereka yang semakin canggih.
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Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Customer relationship Management

(CRM) merupakan strategi dan usaha untuk menjalin hubungan dengan pelanggan

dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan.

5. Pelayanan Konsumen

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi

langsung antara seseorang dengan orang lain atau dengan mesin secara fisik dan

menyediakan kepuasan konsumen. Pengertian pelayanan menurut Kotler

(2006;58) adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak

mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak

dikaitkan pada satu produk fisik sehingga pelayanan merupakan perilaku produsen

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya

kepuasan pada konsumen itu sendiri.

Konsumen merupakan kunci keberhasilan dalam usaha perusahaan. Kegiatan

pelayanan konsumen (consumer care) kepada konsumen mempengaruhi

hubungan dengan konsumen dan kemudian penjualan. Layanan dan dukungan

kepada konsumen yang baik dapat meyakinkan konsumen bahwa konsumen akan

mendapatkan nilai maksimum dari pembelinya. Sangat menyedihkan apabila

seorang konsumen yang telah mengeluarkan banyak uang karena membeli sebuah

produk, hanya dapat memanfaatkan sedikit fasilitas atau potensi produk tersebut.

Definisi pelayanan konsumen diungkapkan oleh Zeithaml, V.A., M.J. Bitner, and

D.D. Gremler dalam Ratih Huriyati (2006:15), adalah terjadinya penyerahan,
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proses dan adanya performa atau kualitas yang dapat dirasakan oleh pengguna.

Dilihat dari keuntungan konsumen dan dukungan kepada konsumen, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

a. Perusahaan dapat memperoleh kepercayaan konsumen

Melalui pelayanan dan dukungan kepada konsumen, mutu produk dapat

konsumen lihat dan pahami dengan benar.

b. Konsumen dapat memperoleh nilai maksimum dari produk

Pelayanan dan dukungan kepada konsumen yang baik dapat meyakinkan

konsumen bahwa nilai maksimum dari pembelian produk juga mereka

peroleh.Konsumen dapat memanfaatkan fasilitas atau potensi produk tersebut

sesuai dengan kapabilitas yang telah diperkirakan oleh perusahaan kepada

produk itu.

c. Pelayanan dapat memberikan untung (laba) bagi perusahaan

Pelayanan dan dukungan kepada konsumen yang baik dalam beberapa kasus

dapat memberikan keuntungan (laba) bagi perusahaan.Jumlah pendapatan

dari bidang pelayanan konsumen mungkin beberapa kali lipat dari harga jual

dasar sehingga memberi keuntungan yang lebih besar.

d. Perusahaan lebih memahami kebutuhan konsumen.

Ada juga keuntungan yang dimaksimalkan perusahaan jika melakukan

pelayanan konsumen karena perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan

konsumen. Kerjasama antara konsumen dan perusahaan memungkinkan

adanya masukan, kritik dan ide yang dapat diolah dan dikembangkan oleh

perusahaan demi pemenuhan kebutuhan konsumen.



21

Ruang lingkup dari pelayanan terhadap konsumen seperti yang dijabarkan

Zeithaml, V.A., M.J. Bitner, and D.D. Gremler dalam Ratih Huriyati (2005),

adalah :

a. Pengetahuan tentang produk dan ketrampilan interpersonal dari karyawan

yang langsung berhadapan dengan konsumen.

b. Tipe pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen dan persepsi mereka atas

bagaimana sebuah perusahaan dapat memenuhi harapan mereka terhadap

kualitas.

c. Struktur organisasi dari perusahaan yang bersangkutan yang menentukan

efisiensi pelayanan yang diberikan mulai saat produk dibeli sampai pada

tahap evaluasi pasca pembelian produk.

Pelayanan konsumen dan kepuasan merupakan salah satu upaya untuk

meningkatkan dimensi dari jasa layanan sesudah penjualan (after sales service).

Tujuan utama servis setelah penjualan inipun pada awalnya adalah sebagai

keharusan dalam mendukung produk tertentu. Produk tersebut biasanya yang

memerlukan perawatan berkala. Namun kini setelah melihat manfaat dari

penyediaan servis setelah penjualan, maka konsep melayani konsumen menjadi

semakin populer dan mengintegrasi dalam produk secara menyeluruh.

Seperti telah disinggung diatas bahwa bagian yang paling nyata dari

perkembangan pelayanan konsumen ini lebih ke wilayah servis atau layanan.

Karena karakteristik intangible dari servis bahwa aspek pelayanan konsumen akan

meningkatkan dampak dari servis itu sendiri. Sebagian besar perkembangan

aktivitas pelayanan konsumen selalu dihubungkan dengan perbaikan kualitas.
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Manifestasi dari situasi ini sering diwujudkan melalui program-program promosi

untuk menumbuhkan loyalitas konsumen.

Pelayanan konsumen dan kepuasan konsumen harus melampaui seluruh aspek

yang ada dalam pemasaran. Baik itu dalam pasar industri, pasar konsumen

maupun industri lainnya. Walau bagaimanapun, wilayah pemasaran iklan (service

marketing) yang kebanyakan kemajuan dan perhatiannya diberikan kepada

pelayanan konsumen dan kepuasan konsumen.

E. Pengertian Ritel

Ritel adalah kegiatan jual beli baik barang maupun jasa yang berasal dari

sejumlah kecil komoditas secara langsung kepada konsumen. Konsumen yang

membeli barang atau jasa tersebut akan langsung menggunakannya (bukan untuk

kepentingan bisnis). Meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat serta hasrat

berbelanja yang tinggi membuat industri ini semakin di lirik oleh para pelaku

bisnis. Berikut ini bebrapa devinisi menurut para ahli:

1) Menurut Kotler (2006;247) Ritel adalah “Penjualan eceran meliputi semua

aktivitas yang melibatkan penjualan barang atau jasa pada konsumen akhir

untuk dipergunakan yang sifatnya pribadi, bukan bisnis”

2) Menurut Levy & Weitz (2001;64) ritel adalah suatu rangkaian aktivitas bisnis

untuk menambah nilai guna barang dan jasa yang dijual kepada konsumen

untuk konsumsi pribadi atau rumah tangga”. Sehingga yang menjadi sasaran

dari ritel adalah konsumen akhir yang membeli produk untuk kepentingan

pribadi atau rumah tangga.
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Berdasarkan definisi-definisi menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa

ritel adalah seluruh kegiatan bisnis yang melibatkan penjualan barang, jasa,

maupun gabungan dari keduanya kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi

dan rumah tangga bukan bisnis.

F. Kepuasan Konsumen

1. Pengertian Kepuasan Konsumen

Kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan

(perceived) sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen. Kotler (2006;177)

mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa

seorang konsumen yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk

yang dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan. Kepuasan atau

ketidakpuasan konsumen adalah respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau

diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual

produk yang dirasakan setelah pemakaian. Kepuasan Konsumen adalah

rangkuman kondisi psikologis yang dihasilkan ketika emosi yang mengelilingi

harapan tidak cocok dan dilipatgandakan oleh perasaan-perasaan yang terbentuk

mengenai pengalaman pengkonsumsian. Adapun faktor-faktor yang

mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen antara lain :

a. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan

konsumen ketika sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen

produk.
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b. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun

pesaing-pesaingnya.

c. Pengalaman dari teman-teman. Kepuasan adalah evaluasi paska konsumsi

untuk memilih beberapa alternatif dalam rangka memenuhi harapan.

Kepuasan tercapai ketika kualitas memenuhi dan melebihi harapan, keinginan

dan kebutuhan konsumen. Sebaliknya, bila kualitas tidak memenuhi dan

melebihi harapan, keinginan dan kebutuhan konsumen maka kepuasan tidak

tercapai. Konsumen yang tidak puas terhadap barang atau jasa yang

dikonsumsinya akan mencari perusahaan lain yang mampu menyediakan

kebutuhannya.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan definisi kepuasan konsumen

yaitu tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk yang dia

rasakan dengan harapannya.

2. Komponen Kepuasan Konsumen

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa ada banyak pengertian kepuasan

konsumen. Menurut Giese & Cote (2000;4) secara umum definisi kepuasan

konsumen mengarah kepada tiga komponen utama, yaitu:

a. Respon : Tipe dan intensitas

Kepuasan konsumen merupakan respon emosional dan juga kognitif. Intesitas

responnya mulai dari sangat puas dan menyukai produk sampai sikap yang

apatis terhadap produk tertentu.
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b. Fokus

Fokus pada performansi objek disesuaikan pada beberapa standar. Nilai

standar ini secara langsung berhubungan dengan produk, konsumsi,

keputusan berbelanja, penjual dan toko.

c. Waktu respon

Respon terjadi pada waktu tertentu, antara lain : setelah konsumsi, setelah

pemilihan produk atau jasa, berdasarkan pengalaman akumulatif. Durasi

kepuasan mengarah kepada berapa lama respon kepuasan itu berakhir.

3. Ciri-ciri Kepuasan Konsumen

Kotler, (2006;57) menyatakan ciri-ciri konsumen yang merasa puas sebagai

berikut:

a) Loyal terhadap produk

Konsumen yang puas cenderung loyal dimana mereka akan membeli ulang

dari produsen yang sama

b) Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif

Komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth communication) yang

bersifat positif yaitu rekomendasi kepada calon konsumen lain dan

mengatakan hal-hal yang baik mengenai produk dan perusahaan

c) Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain

Ketika konsumen ingin membeli produk yang lain, maka perusahaan yang

telah memberikan kepuasan kepadanya akan menjadi pertimbangan yang

utama.
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4. Elemen Kepuasan Konsumen

Wilkie (1994) dalam Ritonga (2011;4) menyatakan bahwa terdapat 4 elemen

dalam kepuasan konsumen yaitu :

1. Expectations

Harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa telah dibentuk sebelum

konsumen membeli barang atau jasa tersebut. Pada saat proses pembelian

dilakukanan, konsumen berharap bahwa barang atau jasa yang mereka terima

sesuai dengan harapan, keinginan dan keyakinan mereka. Barang atau jasa

yang sesuai dengan harapan konsumen akan menyebabkan konsumen merasa

puas.

2. Performance

Pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa ketika

digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan mereka. Ketika kinerja aktual

barang atau jasa berhasil maka konsumen akan merasa puas.

3. Comparison

Hal ini dilakukan dengan membandingkan harapan kinerja barang atau jasa

sebelum membeli dengan persepsi kinerja aktual barang atau jasa tersebut.

Konsumen akan merasa puas ketika harapan sebelum pembelian sesuai atau

melebihi perepsi mereka terhadap kinerja aktual produk.

4. Confirmation or disconfirmation

Harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka terehadap

penggunaan merek dari barang atau jasa yang berbeda dari orang lain.

Confirmation terjadi bila harapan sesuai dengan kinerja aktual produk.

sebaliknya disconfirmation terjadi ketika harapan lebih tinggi atau lebih
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rendah dari kinerja aktual produk. Konsumen akan merasa puas ketika tejadi

confirmation atau discofirmation.

5. Tipe-tipe Kepuasan dan Ketidakpuasan Konsumen

Sumarwan (2003) dalam Ritonga (2011;5) menerangkan teori kepuasan dan

ketidakpuasan konsumen terbentuk dari model diskonfirmasi ekspektasi, yaitu

menjelaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasaan konsumen merupakan dampak

dari perbandingan antara harapan konsumen sebelum pembelian dengan

kenyataannya yang diperoleh konsumen dari produk atau jasa tersebut. Harapan

konsumen saat membeli sebenarnya mempertimbangkan fungsi produk tersebut

(product performance). Fungsi produk antara lain:

a. Produk dapat berfungsi lebih baik dari yang diharapkan, disebut

diskonfirmasi positif (positive disconfirmation). Bila hal ini terjadi maka

konsumen akan merasa puas.

b. Produk dapat berfungsi seperti yang diharapkan, disebut konfirmasi

sederhana (simple confirmation). Produk tersebut tidak memberi rasa puas

dan produk tersebut tidak mengecewakan sehingga konsumen akan memiliki

perasaan netral.

c. Produk dapat berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan, disebut

diskonfimasi negatif (negatif disconfirmation). Bila hal ini terjadi maka akan

menyebabkan kekecewaan, sehingga konsumen merasa tidak puas.
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6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen

Lupiyoadi (2001) dalam Ritonga (2011;6) menyebutkan lima faktor utama yang

perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kepuasan konsumen, antara lain:

a. Kualitas Produk

Konsumen akan puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk

yang mereka gunakan berkualitas. Produk dikatakan berkualitas bagi

seseorang, jika produk itu dapat memenuhi kebutuhanya (Montgomery dalam

Lupiyoadi, 2001). Kualitas produk ada dua yaitu eksternal dan internal. Salah

satu kualitas produk dari faktor eksternal adalah citra merek.

b. Kualitas Pelayanan

Konsumen akan merasa puas bila mendapatkan pelayanan yang baik atau

yang sesuai dengan harapan.

c. Emosional

Konsumen merasa puas ketika orang memuji dia karena menggunakan merek

yang mahal.

d. Harga

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang

relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi.

e. Biaya

Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu

membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas

terhadap produk atau jasa tersebut.
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Berdasarkan uraian di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan

konsumen salah satunya adalah kualitas produk. Produk dikatakan berkualitas jika

terpenuhi harapan konsumen berdasarkan kinerja aktual produk.

G. Keterkaitan Antar Variabel

Teori yang digunakan dalam peneltian ini adalah teori yang dikemukakan oleh

Kotler dalam Subagyo (2010;130) mengenai bauran pemasaran yaitu bahwa

bauran pemasaran adalah kelompok kiat pemasaran yang digunakan perusahaan

untuk mencapai sasaran pemasarannya dalam pasar sasaran guna mencapai

kepuasan dari konsumen. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa bauran penjualan

eceran adalah pengembangan dari bauran pemasaran seperti yang telah

dikemukakan oleh Dennis et.al.

Berdasarkan penjelasan diatas, telah diketahui bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi kepuasan konsumen online adalah pengaplikasian bauran ritel

online yang tepat. Semakin baik dan semakin tepatnya pengaplikasian bauran ritel

onlinenya, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan konsumen online ini.

Soelasih (2004;86) dalam Wijaya (2011;52) mengemukakan tentang harapan dan

persepsi sebagai berikut :

1. Nilai harapan = nilai persepsi maka konsumen puas

2. Nilai harapan < nilai persepsi maka konsumen semakin puas

3. Nilai harapan > nilai persepsi maka konsumen tidak puas
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H. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh bauran pemasaran dengan

kepuasan konsumen, diantaranya :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu.

Peneliti Judul Variabel Hasil

- Charles
Dennis, Tino
Fenech, and
Bill Merrilees
(2005)

Sale the seven Cs
Teaching/training aid
for the (e)-retail mix

Price, Place,
Promotion, Product

terdapat 7 faktor dalam e-
retailing mix yaitu
Convenience for
Customer, Customer Value
and Benefit, Cost to the
Customer, Communication
and Customer
Relationships, Computing
and Category Management
Issue, Customer
Franchise, dan Customer
Care and Service

- Ekawati
(2005)

Atribut Retailing mix
yang
dipertimbangkan
konsumen dalam
membuat keputusan
pembelian (Studi di
toko klontong Basa
Putra di Kota Kudus)

Kenyamanan dalam
berbelanja,
kelengkapan produk,
kualitas produk,
harga produk,
pelayanan dan daya
tarik toko

Pertimbangan konsumen
terhadap kenyamanan
berbelanja adalah nyaman,
kelengkapan produk
adalah sangat lengkap,
kualitas produk sangat
baik, pelayanan cepat,
harga murah, daya tarik
toko menarik

- Mamuaya
(2008)

Pengaruh variabel-
variabel ritel mix
terhadap keputusan
pembelian konsumen
di Supermarket Kota
Manado

Lokasi, produk, nilai,
karyawan,
komunikasi

Semua Variabel
berpengaruh signifikan
secara simultan terhadap
keputusan pembelian.
Sebagian variabel
berpengaruh secara parsial,
variabel nilai yang
meliputi harga, bersaing
dan kualitas produk yang
sesuai dengan harga yang
ditawarkan mempunyai
pengaruh yang dominan
terhadap keputusan
pembelian konsumen di
Supermarket Kota Manado

- Wellianto
(2009)

Faktor-faktor
retailing mix yang
dipertimbangkan oleh
konsumen di alfamart
dan indomaret di
Salatiga

Kenyamanan
berbelanja,
keanekaragaman
produk, kualitas
produk, harga,
pelayanan, dan daya
tarik toko

Kenyamanan berbelanja di
Alfamart dan Indomaret
cukup baik,
keanekaragaman barang
baik, kualitas barang baik,
harga baik, pelayanan
baik, daya tarik baik.

- Santoso
(2010)

Analisa pengaruh
retailing mix pada

Kenyamanan
berbelanja,

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tidak
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intensi Pembelian
Konsumen (Studi
kasus pada toko batik
mahkota, salatiga)

keanekaragaman
barang, kualitas
barang, harga,
pelayanan dan daya
tarik toko

ada pengaruh antara
kenyamanan,
keanekaragaman barang,
pelayanan terhadap intensi
pembelian, sedangkan
kualitas barang, harga, dan
daya tarik toko
berpengaruh positif
terhadapnya

- Anggraini
(2011)

Pengaruh retailing
mix terhadap loyalitas
toko pada ritel
hipermar solo square
di kota solo

Kenyamanan
berbelanja,
keanekaragaman
barang, kualitas
barang, harga,
pelayanan dan daya
tarik toko

Semua variabel
berpengaruh signifikan

- Manarisip
Manarisip
(2013)

Analisis pengaruh
retailing mix dan
kualitas layanan
terhadap Kepuasan
Konsumen pada
Freshmart Superstore
Bahu Mall Manado.

Kenyamanan
berbelanja,
keanekaragaman
barang, kualitas
barang, harga,
pelayanan dan daya
tarik toko

Semua variabel
berpengaruh signifikan

Sumber: Berbagai jurnal, data diolah tahun 2014

I. Kerangka Pemikiran

Terdapat beberapa komponen dalam bauran penjualan eceran online menurut

Dennis et.al (2005;1), diantaranya adalah Kenyamanan konsumen, nilai dan

manfaat bagi konsumen, biaya yang dikeluarkan konsumen, hubungan dengan

konsumen, Computing and Category Management Issue, Customer Franchise,

pelayanan konsumen yang dapat berpengaruh dalam mencapai kepuasan

konsumen. Namun peneliti hanya mengambil 5 dari 7 variabel tersebut, karena

dalam ritel online yang digunakan peneliti dalam studi kasus dalam penelitian ini,

dua diantaranya yaitu computing and category managemen issue dan customer

franchise belum terdapat di dalam ritel online tersebut. Kelima variabel yang

digunakan yaitu Kenyamanan konsumen, nilai dan manfaat bagi konsumen, biaya

yang dikeuarkan konsumen, hubungan konsumen, dan pelayanan konsumen,
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berikut gambar untuk memudahkan menjelaskan pengaruh bauran ritel online

terhadap kepuasan konsumen online.

Sumber: Adaptasi dari jurnal Charles Dennis, Tino Fenech, and Bill Merrilees (2005)

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2 merupakan gambaran kerangka pemikiran yang diadaptasi dari jurnal

yang dikemukakan oleh Dennis et.al mengenai analisis hubungan antara bauran

penjualan eceran online yang terdiri dari kenyamanan konsumen, nilai dan

manfaat bagi konsumen, biaya yang dikeluarkan konsumen, hubungan dengan

konsumen dan pelayanan konsumen terhadap kepuasan konsumen Findhis Shop

J. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dalam penelitian ini terdiri dari

dua hipotesis yaitu, hipotesis simultan dan parsial.

1. Ho1 : Tidak terdapat pengaruh secara simultan bauran ritel online

terhadap kepuasan konsumen online

Ha1 : Terdapat pengaruh secara simultan bauran ritel online terhadap

kepuasan konsumen online

Consumer Satisfaction

Customer Value and Benefit

Convenience for Customer

Cost to the Customer

Customer Care

Customer Relationship
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2. Ho2 : Tidak terdapat pengaruh kenyamanan konsumen terhadap

kepuasan konsumen online

Ha2 : Terdapat pengaruh kenyamanan konsumen terhadap kepuasan

konsumen online

3. Ho3 : Tidak terdapat pengaruh nilai dan manfaat bagi konsumen

terhadap kepuasan konsumen Online

Ha3 : Terdapat pengaruh nilai dan manfaat bagi konsumen terhadap

kepuasan konsumen Online

4. Ho4 : Tidak terdapat pengaruh biaya yang dikeluarkan konsumen

terhadap kepuasan konsumen Online

Ha4 : Terdapat pengaruh biaya yang dikeluarkan konsumen

terhadap kepuasan konsumen Online

5. Ho5 : Tidak terdapat pengaruh hubungan dengan konsumen

terhadap kepuasan konsumen Online

Ha5 : Terdapat pengaruh hubungan dengan konsumen terhadap

kepuasan konsumen Online

6. Ho6 : Tidak terdapat pengaruh pelayanan konsumen terhadap kepuasan

konsumen Online.

Ha6 : Terdapat pengaruh pelayanan konsumen terhadap kepuasan

konsumen Online.


