
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

 

 

Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana pribadi atau organisasi 

memperoleh apa yang dibutuhkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan 

yang lain (Kotler dan Amstrong, 2008:5). Pemasaran bukan hanya sekedar 

berakhir dengan kegiatan penjualan. Kegiatan-kegiatan dalam pemasaran saling 

berhubungan satu sama lain. Apabila pemasar menginginkan produknya laku di 

pasaran dan bertahan bahkan berkembang, maka pemasar harus memikirkan 

produk apa yang ingin mereka buat agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

Setelah produk tersebut dibeli, konsumen tidak lantas membuat pemasar berhenti 

memikirkan kegiatan selanjutnya, pemasar harus bisa memastikan konsumen 

merasa puas akan produk yang kita jual dan melakukan pembelian ulang. 

Pemasaran sebagai salah satu sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling 

berhubungan, sehingga konsumen mendapatkan kebutuhan dan keinginan serta 

kepuasan. 

 

Definisi manajemen pemasaran yaitu sebagai seni dan ilmu memilih target pasar 

dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar itu. Tujuan 

manajer pemasaran adalah menemukan, menarik, mempertahankan, dan 
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menumbuhkan pelanggan sasaran dengan menciptakan dan mengkomunikasikan 

keunggulan nilai bagi pelanggan (Kotler dan Amstrong, 2008:5).  

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran yang efisien, efektif dan 

bertanggung jawab serta dapat berpedoman pada salah satu filosofi pemasaran.   

 

Ada lima filosofi pemasaran yang mendasari cara organisasi melakukan kegiatan-

kegiatan pemasarannya (Kotler dan Amstrong, 2008:11), yaitu : 

1) Konsep Produksi (production concept) 

 

Menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan harga 

yang terjangkau. Karena itu, manajemen harus berfokus pada peningkatan 

efisiensi produk dan distribusi. Konsep ini merupakan salah satu konsep yang 

memandu penjual. Perusahaan yang menerapkan konsep ini akan menjalani 

resiko besar karena terlalu memfokuskan diri pada operasi sendiri dan 

kehilangan pandangan terhadap tujuan yang sebenarnya yaitu memuaskan 

kebutuhan dan membangun hubungan pelanggan. 

 

2) Konsep Produk (product concept) 

Menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan 

kualitas, kinerja dan fitur inovatif yang terbaik. Berdasarkan konsep ini, 

strategi pemasaran berfokus pada perbaikan produk yang berkelanjutan. 

Kualitas dan peningkatan produk adalah bagian yang penting dalam sebagian 

besar strategi pemasaran. 

 

3) Konsep Penjualan (selling concept) 

 Menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan kecuali 

jika produk itu dijual dalam skala penjualan dan usaha promosi yang besar. 

Konsep ini biasanya dipraktekkan pada barang yang tidak dicari seperti 

barang-barang yang tidak terfikir akan dibeli oleh konsumen dalam keadaan 

normal. 

 

4) Konsep Pemasaran (marketing concept) 

Menyatakan bahwa pencapaian tujuan oerganisasi tergantung pada 

pengetahuan akan kebutuhan dan keinginan target pasar dan memberikan 

kepuasan yang diinginkan dengan baik daripada persaingan. Berdasarkan 

konsep ini, fokus dan nilai pelanggan adalah jalan menuju penjualan dan 

keuntungan. 
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5) Konsep Pemasaran Berwawasan Sosial (societal marketing concept) 

 Menyatakan bahwa strategi pemasaran harus dapat memberikan nilai bagi 

pelanggan dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan 

konsumen dan masyarakat. 

 

2.2 Bauran Ritel 

 

 

Bauran ritel (retail mix) adalah strategi pemasaran yang mengacu pada beberapa 

variabel, di mana peritel dapat mengkombinasikan variabel-variabel tersebut 

menjadi jalan alternatif dalam upaya menarik konsumen. Variabel tersebut pada 

umumnya meliputi faktor-faktor seperti variasi barang dagangan dan jasa yang 

ditawarkan, harga, iklan, promosi, tata ruang, desain toko, lokasi toko, dan 

pengelolaan barang dagangan. Untuk menjaga kelangsungan hidup serta 

kemajuan dan keunggulan dalam bisnis ritel yang semakin kompetitif, maka 

pengelola bisnis harus berupaya menerapkan strategi berupa program bauran 

penjualan ritel yang diharapkan dapat memunculkan minat beli konsumen (Utami, 

2010:86).  

2.2.1 Tujuan Bauran Ritel 

 

 

Berman dan Evans (2010:145) menyatakan bahwa orientasi dari pada pedagang 

eceran adalah : 

1) Orientasi Terhadap Konsumen 

Pengecer harus menentukan sifat-sifat dan keinginan para konsumen, pada 

umumnya konsumen menginginkan dapat membeli barang atau jasa yang 

terbaik dengan uang yang mereka miliki dan mereka dapat berbelanja disatu 

tempat sehingga mengurangi jumlah waktu perjalanan yang harus mereka 

lakukan.  
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2) Usaha Koordinasi 

Pengecer paling berhasil adalah mereka yang dapat mengkoordinasikan 

perencanaan dan menyusun aktivitas secara menyeluruh untuk mencapai 

efisiensi yang maksimum. 

 

3) Orientasi Terhadap Tujuan 

 

Pengecer menetapkan satu atau lebih tujuan yang ingin diraih, tujuan itu 

meliputi : 

 

a) Tujuan pada penjualan 

b) Tujuan pencapaian keuntungan 

c) Tujuan terhadap pemuasan publik 

d) Tujuan penciptaan citra perusahaan 

 

 

2.2.2 Jenis Retailling 

 

 

Menurut Kotler dan Keller (2009:140) mengklasifikasikan pengecer berdasarkan 

line produk yang mereka jual, yaitu : 

1) Pengecer Toko (Store Retailling) yang termasuk dalam kategori ini adalah : 

a) Toko Khusus (Speciality Store) 

Adalah toko spesial yang menjual lini produk sempit dengan suatu ragam 

barang yang terdapat di dalam lini tersebut. Dalam hal ini, retailer 

mencoba untuk melayani konsumen dari satu atau sejumlah kecil segmen 

pasar dengan cara menyediakan produk-produk khusus. Pada umumnya 

volume tidak terlalu besar, milik pribadi, dan badan hukumnya berbentuk 

usaha perorangan, firma atau CV. Toko khusus dapat diklasifikasikan 

menurut tingkat kekhususan lini produknya, yaitu : 

1. Tipe, pilihan, dan mutu produk 

2. Harga 

3. Ukuran 

 

b) Toko Serba Ada (Departement Store) 

Adalah lembaga eceran yang menawarkan berbagai macam lini produk 

dengan mutu pilihan. Biasanya toko seperti ini mempunyai volume usaha 

yang besar, kondisi keuangannya lebih kuat dan badan hukumnya 

berbentuk perseorangan atau paling tidak berbentuk CV.  
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Ada dua macam departement store retailling, yaitu : 

 

1. Line Departement Store 

Menawarkan sejumlah besar jenis barang dagangan 

2. Limited Line Departement Store 

Menawarkan beberapa macam barang, pada umumnya barang-barang 

lunak seperti pakaian, sprei dengan orientasi model dan harga yang 

mahal. 

 

c) Toko Kebutuhan Sehari-hari (Convenience Store) 

Adalah toko yang relatif kecil dan terletak di daerah pemukiman atau di 

jalur high traffic, memiliki jam buka yang panjang (24 jam) selama tujuh 

hari dalam seminggu, dengan tingkat perputaran yang tinggi dan menjual 

lini produk convenience yang terbatas seperti minuman, makanan ringan, 

permen, rokok, dan lain-lain. 

 

d) Pasar Swalayan (Supermarket) 

Adalah toko dengan operasi relatif besar, berbiaya tinggi, margin rendah, 

volume tinggi. Swalayan dirancang untuk melayani semua kebutuhan 

konsumen seperti produk-produk bahan makanan, daging, ikan segar, 

sayur, buah-buahan, minuman kaleng, cucian, dan produk-produk 

perawatan rumah tangga. 

 

e) Toko Diskon (Discount Store) 

Adalah toko yang menjual secara reguler barang-barang standar dengan 

harga lebih murah karena mengambil margin yang lebih rendah dan 

menjual dengan volume yang lebih tinggi. Umumnya menjual merek 

nasional, bukan barang bermutu rendah. 

Saat ini pengecer diskon telah bergerak dari barang dagangan umum ke 

khusus, seperti toko diskon alat-alat olahraga, toko elektronik, dan toko 

buku. 

 

f) Pengecer Potongan Harga (Off-Price Retailers) 

Adalah pengecer yang membeli pada harga yang lebih rendah dari pada 

harga grosir dan menetapkan harga konsumen lebih rendah dari pada harga 

eceran. Mereka cenderung menjual persediaan barang dagangan yang 

berubah-ubah dan tidak stabil biasanya berupa barang sisa, tidak laku dan 

cacat yang diperoleh dengan harga lebih rendah dari produsen atau 

pengecer lainnya. Pengecer potongan harga telah berkembang pesat dalam 

bidang pakaian, aksesoris dan perlengkapan kaki. 
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 Ada tiga jenis utama pengecer potongan harga, yaitu : 

 

1. Toko Pabrik (Factory Outlet) 

Toko yang dimiliki dan dioperasikan oleh produsen dan biasanya 

menjual barang yang berlebih, tidak diproduksi lagi dan tidak reguler. 

 

2. Pengecer Potongan Harga Independen (Independent Off-Price Retailers) 

Toko yang dimiliki dan dijalankan oleh pengusaha atau devisi dari 

perusahaan pengecer besar. 

 

3. Klub Gudang/Klub Grosir 

Toko yang menjual pilihan terbatas dari produk makanan bermerek,    

perlengkapan rumah tangga, pakaian dan bermacam produk lain  

dengan diskon besar bagi anggota yang membayar iuran tahunan. 

 

g) Toko Super (Superstore) 

Adalah kombinasi dari supermarket dan discount store (toko yang 

menyediakan sejumlah besar barang dengan harga murah).  

 

2.2.3 Tipe-Tipe Pengecer 

 

 

Untuk mempermudah penggolongan usaha eceran, Kotler dan Keller (2009:143) 

membuat empat klasifikasi yaitu : 

1) Berdasarkan volume penjualan (Size of Store, by sales volume) 

Volume penjualan merupakan salah satu dasar dalam mengelompokan 

pedagang eceran, karena bedanya ukuran akan memberikan pengaruh 

terhadap permasalahan manajemen yang berbeda. Misalnya dalam hal 

pembelian, promosi, dan pengeluaran biaya. Dengan klasifikasi ini, pedagang 

eceran dibagi menjadi dua yaitu pedagang eceran dengan skala besar (large 

scale retailer) dan pedagang eceran dengan skala kecil (small scale retailer). 

 

2) Berdasarkan jajaran produk yang dikelola (Extent of product lines handled) 

a) General merchandise adalah pedagang eceran yang menjual berbagai 

macam produk, contohnya seperti departement store. 

b) Limited line store adalah pedagang eceran yang menjual barang-barang 

tertentu, contohnya seperti toko sepatu, toko buku dan toko mabel. 
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3) Berdasarkan Kepemilikan (Form of ownership) 

Berdasarkan bentuk kepemilikan umumnya pedagang eceran digolongkan 

menjadi : 

 

a) Corporate Chain Store adalah organisasi yang terdiri dari dua atau lebih 

toko eceran yang dimiliki dan dikelola secara sentral. 

 

b) Independen Retailer adalah pedagang eceran yang berdiri sendiri, 

dimiliki dan dikelola oleh pemilik tidak tergantung pada organisasi atau 

toko lainnya. 

 

c) Rantai Sukarela dan Asosiasi Pengecer adalah akibat timbulnya 

persaingan dari Corporate Chain Store sehingga membawa pengecer 

independen membentuk asosiasi yang dapat berupa rantai sukarela 

(kelompok yang disponsori oleh produsen) atau asosiasi retail 

independen (gabungan berupa retail independen). 

 

d) Franchising adalah usaha eceran yang terbentuk dari perjanjian kontrak 

antara franchiser sebagai pemilik hak paten dengan franchise, dengan 

cara franchise membeli hak untuk menjual barang dan jasa atas nama 

franchiser. 

 

4) Metode Operasi (Method of Operation) 

Berdasarkan metode operasinya pedagang eceran dapat diklasifikasikan 

menjadi 4 (empat) tipe, yaitu : 

 

a) Full Service Retailling adalah bentuk pedagang eceran yang sudah 

umum, yang memberikan pelayanan sepenuhnya. Bentuk ini khususnya 

diberikan untuk barang-barang yang memerlukan banyak penjelasan atau 

perlu dicocokan terlebih dahulu sebelum membeli, misalnya barang 

elektronik dan pakaian butik. 

 

b) Supermarket Retailling adalah bentuk pedagang eceran skala besar yang 

menyediakan berbagai jenis barang yang dikelompokkan menurut jenis 

masing-masing produk, memberikan kebebasan dan melayani sendiri 

bagi pelanggannya. 

 

c) Discount Retailling adalah toko eceran skala besar yang menawarkan 

produknya dengan harga yang lebih murah atau memberikan potongan 

harga yang cukup besar, tetapi dengan pelayanan yang lebih sedikit, 

pengambilan keuntungan dari jenis ini kecil, mereka mengharapkan 

tingkat turn over yang tinggi. 
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d) Non-Store Retailling 

Non-Store Retailling adalah pedagang eceran yang menawarkan 

produknya langsung kepada konsumen tanpa mempergunakan toko, 

bentuknya antara lain : 

 

1. House Selling or Door Selling yaitu penjualan dengan menawarkan 

produknya langsung ke rumah konsumen, umumnya dengan cara 

memendatangi dari pintu ke pintu rumah konsumen. Ada juga dengan 

menyelenggarakan sales presentation. 

 

2. Mail Order Selling yaitu penjualan dengan menggunakan katalog atau 

daftar barang-barang yang ditawarkan dan pemesanan dilakukan 

dengan menggunakan surat pemesanan.        

 

3. Automatic Vending yaitu cara penjualan dengan menggunakan mesin 

yang secara otomatis akan melayani pembeli. 

 

2.2.4 Unsur-Unsur Bauran Ritel 

 

 

Menurut Utami (2010:86) komponen bauran ritel (Retailling Mix) antara lain : 

1) Produk 

Produk adalah keseluruhan dari penawaran yang dilakukan secara normal 

oleh perusahaan kepada konsumen dalam memberikan pelayanan, letak toko, 

dan nama barang dagangan. Konsumen akan memberikan kesan yang baik 

terhadap suatu toko apabila toko tersebut dapat menyediakan barang yang 

dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Oleh karena itu, peritel harus 

tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen. Faktor-faktor yang 

dipertimbangkan oleh suatu toko atau departement store dalam memilih 

produk yang dijualnya yaitu :  

 

a) Variety 

Kelengkapan produk yang dijual dapat mempengaruhi pertimbangan 

konsumen dalam memilih suatu toko atau departement store. 

 

b) Width or Breath 

Tersedianya produk-produk pelengkap dari produk utama yang 

ditawarkan. Contohnya pada toko roti, selain menyediakan roti juga 

menyediakan berbagai macam minuman. 
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c) Depth 

Merupakan macam dan jenis karakteristik dari suatu produk, misalnya baju 

yang dijual di departement store tidak hanya dari satu merek saja, tetapi 

juga tersedia merek-merek lainnya. 

 

d) Consistency 

Produk yang sudah sesuai dengan keinginan konsumen harus tetap dijaga 

keberadaannya dengan cara menjaga kelengkapan, kualitas, dan harga dari 

produk yang dijual. 

 

e) Balance 

Berkaitan erat dengan usaha untuk menyesuaikan jenis dan macam-macam 

produk yang dijual dengan pasar sasarannya. 

 

 

2) Harga 

Harga sangat berhubungan dengan nilai dasar dari persepsi konsumen 

berdasarkan dari keseluruhan unsur bauran ritel dalam menciptakan suatu 

gambaran dan pengalaman bertransaksi. Tingkat harga pada suatu toko dapat 

mempengaruhi cara berfikir konsumen terhadap unsur-unsur lain dari bauran 

ritel. Contohnya tingkat harga sering kali dianggap dapat mencerminkan 

kualitas dari barang dagangan dan pelayanan yang diberikan, sehingga pada 

akhirnya akan mempengaruhi konsumen dalam menentukan pilihannya untuk 

berbelanja di sebuah departement store. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan 

dalam menetapkan harga adalah pasar sasaran, persaingan, biaya produk yang 

akan dijual, aturan harga dalam bauran ritel, karakteristik barang dagangan, 

dan pertimbangan-pertimbangan hukum.  

 

Menetapkan harga, terdapat tiga macam strategi harga pada umumnya 

digunakan sebagai dasar oleh para ritel yaitu : 

 

a) Penetapan harga di bawah harga pasar 

 Penetapan harga di bawah harga pasar (pricing below the market) 

umumnya dilakukan oleh peritel yang mempunyai biaya operasional yang 

lebih rendah dan volume yang lebih tinggi. 

 

b) Penetapan harga sesuai dengan harga pasar 

 Penetapan harga sesuai dengan harga pasar (pricing at the market) 

umumnya dilakukan oleh peritel untuk memperlebar pasarnya dengan 

menawarkan kepada konsumen mengenai kualitas produk yang baik, 

harga yang cukup, dan pelayanan yang baik. 
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c) Penetapan harga di atas harga pasar 

 Penetapan harga di atas harga pasar (pricing above the market) biasanya 

dijalankan oleh toko yang sudah mempunyai reputasi yang baik atau sudah 

terkenal. Konsumen akan tetap membeli meskipun harga yang ditawarkan 

di atas harga pasar dan merupakan keuntungan bagi penjual. 

 

3) Promosi 

Promosi merupakan alat komunikasi untuk menghubungkan keinginan pihak 

peritel dengan konsumen untuk memberitahu, membujuk, dan mengingatkan 

konsumen agar mau membeli produk yang dijual dari keuntungan dan 

manfaat yang diperolehnya. Para peritel harus dapat mendukung dan 

memperkuat posisi badan usahanya di pasar. Ada tiga macam alat promosi 

yang sering digunakan oleh peritel, yaitu : 

 

a) Iklan 

Segala bentuk presentasi nonpersonal dan promosi dari barang-barang 

serta pelayanan oleh sebuah sponsor tertentu yang dapat dilakukan melalui 

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

media lainnya. 

 

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 kerja 

wiraniaga. 

 

c) Promosi penjualan 

Merupakan aktivitas yang dapat merangsang konsumen untuk membeli 

yang meliputi pemajangan, pameran, pertunjukan, dan demonstrasi. 

Bentuk promosi penjualan antara lain dengan pemberian sampel dan 

kupon hadiah. 

 

4) Pelayanan 

Pelayanan merupakan suatu keinginan konsumen untuk dilayani, dan 

pelayanan tersebut tentunya berhubungan dengan penjualan produk yang 

akan dibeli konsumen, misalnya pemberian fasilitas alternatif pembayaran, 

pemasangan perlengkapan, merubah model untuk pakaian dan sebagainya. 

Pelayanan didefinisikan sebagai aktivitas, manfaat, kepuasan dari sesuatu 

yang ditawarkan dengan unsur-unsur lainnya dalam bauran ritel. Contohnya, 

toko yang menetapkan harga jual di atas harga pasar harus memberikan 

pelayanan yang benar-benar sesuai dengan harga yang dibayar oleh 

konsumen.  
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Adapun jenis-jenis pelayanan dalam bauran ritel antara lain : 

 

a) Waktu pelayanan toko (jam operasional toko) 

b) Pengiriman barang 

c) Penanganan terhadap keluhan dari konsumen 

d) Penerimaan pesanan melalui telefon dan pos 

e) Penyediaan fasilitas parkir 

 

 

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 akan tertarik untuk memilih berbelanja di departemen store yang 

bersangkutan. 

 

5) Fasilitas Fisik 

Fasilitas fisik merupakan faktor penentu dalam mendominasikan pangsa pasar 

yang diinginkan oleh perusahaan, karena penguasaan pasar dapat dicapai 

apabila perusahaan mendapat kedudukan yang baik sehingga dapat 

menciptakan citra perusahaan bagi para   konsumennya. Secara spesifik, 

beberapa elemen penting yang dapat lebih menonjolkan citra dari suatu 

produk yaitu berupa arsitektur yang baik, desain eksterior dan interior yang 

menarik, sumberdaya manusia yang memadai, penyediaan barang yang baik, 

lambang dan logo, penetapan lokasi toko dan nama toko yang dapat menarik 

perhatian. Nama toko berperan penting karena sebagian besar dari eleman 

tersebut berkaitan dengan peritel (pengelolanya) yang ditampilkan secara 

fisik. 

 

 

Lokasi adalah struktur fisik dari sebuah toko yang merupakan komponen 

utama dan terlihat dalam membentuk kesan sebuah toko yang dilakukan 

peritel dalam melakukan penempatan tokonya serta kegiatan dalam 

menyediakan saluran pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Fasilitas 

fisik mempunyai peran penting untuk memposisikan toko ritel dalam benak 

konsumen. Sebagai contoh, sebuah peritel yang ingin memposisikan dirinya 

sebagai toko berskala atas akan menggunakan penampilan yang mewah untuk 

menarik minat konsumen agar datang ke toko dan melakukan pembelian. 

Fasilitas fisik dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

 

a) Lokasi toko 

Mencari dan menentukan lokasi merupakan tugas paling penting, karena 

penentuan lokasi yang tepat merupakan kunci kesuksesan suatu bisnis. 

 

 

 



21 
 

b) Tata letak toko 

Penataan toko yang dirancang dan dibuat setelah lokasi toko dipilih. 

Semuanya ini bertujuan untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan 

bagi konsumen dalam berbelanja. 

 

c) Desain toko dibagi ke dalam dua bagian : 

1.  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 pengaturan jendela dan dinding. 

 

2.  Desain Interior  

Merupakan penampilan bagian di dalam suatu toko yang tidak kalah 

pentingnya untuk menarik konsumen. Faktor desain interior ini meliputi 

ketinggian langit-langit, penerangan dalam toko, warna, dan temperatur 

dalam ruangan. 

 

 
PRODUK 

Keluasan dan kedalaman 

Serta keberagaman produk PROMOSI 

                                                                                      Periklanan, publisitas, 

                                                                                 dan hubungan masyarakat  
 

 

                       PASAR 

                       SASARAN 

                                                 

 

        PELAYANAN 

          FASILITAS FISIK       

               HARGA 

 

     Gambar 2.3 

  Bauran Ritel (Retai Mix) 

       Sumber : Utami (2010:90) 
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2.3 Perilaku Konsumen 

 

 

Perilaku konsemen adalah sebagai perilaku yang terlibat dalam hal perencanaan, 

pembelian, dan penentuan produk serta jasa yang konsumen harapkan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen (Utami, 2010:44). Kebutuhan dan 

keinginan konsumen adalah mutlak harus dipenuhi oleh setiap perusahaan bila 

ingin berhasil. Jadi, kebutuhan manusia adalah suatu keadaan merasa tidak 

memiliki kepuasan dasar, sedangkan keinginan manusia adalah hasrat akan 

pemuas tertentu dari kebutuhan tersebut. Ini menunjukkan bahwa keinginan 

manusia sudah memperlihatkan sesuatu yang lebih nyata atau lebih spesifik dari 

pada kebutuhan. 

 

Terdapat tiga perspektif dalam perilaku konsumen yaitu : 

1) Perspektif Pengambilan Keputusan 

 Perspektif pengambilan keputusan (decision making perspective) 

menggambarkan seorang konsumen sedang melakukan serangkaian langkah 

tertentu pada saat melakukan pembelian. Langkah-langkah ini termasuk 

pengenalan masalah, mencari, evaluasi alternatif, memilih dan evaluasi 

pascaperolehan. Perspektif pengambilan keputusan menekankan pendekatan 

pemrosesan informasi yang rasional terhadap perilaku pembelian konsumen. 

Perspektif pengambilan keputusan melibatkan pertimbangan dua rute 

pengambilan keputusan yaitu keputusan keterlibatan tinggi dan keputusan 

keterlibatan rendah. 
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2) Perspektif Pengalaman 

Perspektif pengalaman (experiental perspective) atas pembelian konsumen 

menyatakan bahwa untuk beberapa hal, konsumen tidak melakukan 

pembelian sesuai dengan proses pengambilan keputusan yang rasioanal. 

Pengklasifikasian berdasarkan perspektif pengalaman menyatakan bahwa 

pembelian akan dilakukan karena dorongan hati dan mencari variasi.  Ada 

dua jenis pembelian yang dapat diteliti dari perspektif pengalaman, yaitu : 

a) Pembelian yang diakibatkan pencarian keragaman 

Pembelian ini mengacu pada kecenderungan konsumen untuk secara 

spontan membeli merek produk baru meskipun mereka terus 

mengungkapkan kepuasan mereka dengan merek yang lama. Pembelian 

berdasarkan mencari keragaman diklasifikasikan sebagai sifat pengalaman, 

karena pembeli tersebut dilakukan untuk mempengaruhi perasaan, yaitu 

apabila konsumen merasa jenuh, maka konsumen akan merasa tidak 

optimal ataupun bosan. 

b) Pembelian yang dilakukan berdasarkan kata hati atau impulsif 

Pembelian impulsif didefinisikan sebagai tindakan membeli yang 

sebelumnya tidak diakui secara sadar sebagai hasil dari suatu 

pertimbangan atau niat membeli yang terbentuk sebelum memasuki toko. 

3) Perspektif Pengaruh Perilaku 

Perspektif pengaruh perilaku mengasumsikan bahwa kekuatan lingkungan 

memaksa konsumen untuk melakukan pembelian tanpa harus terlebih dahulu 

membangun perasaan atau kepercayaan terhadap produk. Menurut perspektif 

ini, konsumen tidak saja melalui proses pengambilan keputusan rasional, 
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tetapi juga bergantung pada perasaan untuk membeli produk atau jasa 

tersebut. Sebagai gantinya, tindakan pembelian konsumen secara langsung 

merupakan hasil dari kekuatan lingkungan, nilai-nilai budaya, lingkungan 

fisik, dan tekanan ekonomi. 

 

2.4 Proses Keputusan Pembelian 

 

 

Keputusan pembelian merupakan suatu tindakan pemilihan atas berbagai alternatif 

yang dimiliki oleh konsumen. Keputusan pembelian yang dilakukan konsumen 

sangat bervariasi, ada yang sederhana dan kompleks. Kotler dan Amstrong 

(2008:179) mengemukakan bahwa proses pengambilan keputusan pembelian 

terdiri dari lama tahapan sebagai berikut : 

1) Pengenalan Kebutuhan (Problem Recognition) 

Proses pembelian diawali dengan pengenalan kebutuhan. Kebutuhan dapat 

timbul ketika pembeli merasakan adanya rangsangan eksternal atau internal 

yang mendorong dirinya untuk mengenali kebutuhan. Rangsangan internal 

timbul dari dalam diri manusia itu sendiri, sedangkan dorongan eksternal 

berasal dari luar diri manusia atau lingkungan. Kebutuhan mempunyai tingkat 

intensitas tertentu. Makin besar tingkat intensitasnya, maka akan semakin 

kuat dorongan yang timbul. Untuk menguranginya dengan cara mencari 

obyek baru yang dapat memuaskan kebutuhan. 

2) Pencarian Informasi (Information Search) 

Konsumen yang merasa tertarik mungkin mencari lebih banyak informasi 

atau mungkin tidak. Jika dorongan konsumen itu kuat dan produk yang 

memuaskan ada di dekat konsumen itu, konsumen mungkin akan 
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membelinya. Jika tidak konsumen bisa menyimpan kebutuhan itu dalam 

ingatannya atau melakukan pencarian informasi yang berhubungan dengan 

kebutuhannya. Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber. 

Sumber-sumber tersebut meliputi sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, 

rekan), sumber komersial (iklan, wiraniaga, situs Web, penyalur, kemasan, 

tampilan), sumber publik (media massa, organisasi pemeringkat konsumen, 

pencarian internet), dan sumber pengalaman (penanganan, pemeriksaan, 

pemakaian produk). 

3) Evaluasi Alternatif (Alternative Evaluation) 

Tahap proses keputusan pembelian di mana konsumen menggunakan 

informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam sekelompok pilihan.  

4) Keputusan Pembelian (Purchase Decision) 

Jika keputusannya adalah membeli, maka konsumen harus mengambil 

keputusan menyangkut merek, harga, penjualan, kuantitas, waktu pembelian 

dan cara pembayaran. Keputusan tersebut tidak terpaku harus dilakukan 

melalui proses urutan seperti diatas, dan tidak semua produk memerlukan 

proses keputusan. Misalnya barang keperluan sehari-hari seperti makanan 

tidak perlu perencanaan dan pertimbangan membeli. 

5) Perilaku Pasca Pembelian (Postpurchase Behavior) 

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami kepuasan atau 

ketidakpuasan, hal ini akan mempengaruhi tindakan setelah pembelian. 

Apabila konsumen memperoleh kepuasan maka sikap konsumen terhadap 

produk tersebut menjadi lebih kuat atau sebaliknya. Para pemasar dapat 

melakukan sesuatu dari konsumen yang merasa puas misalnya dengan 
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memasang iklan yang menggambarkan perasaan puas seseorang yang telah 

memilih salah satu merek atau lokasi belanja tertentu. Bagi konsumen yang 

tidak puas, pemasar dapat memperkecil ketidakpuasan tersebut dengan cara 

menghimpun saran pembeli untuk penyempurnaan produk maupun pelayanan 

tambahan terhadap konsumen. 

 

2.5 Loyalitas Konsumen 

 

 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2013:104) menyatakan bahwa loyalitas adalah 

komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau 

melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara konsisten di masa 

yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran 

mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku. Dengan demikian 

terlihat bahwa loyalitas lebih ditujukan pada suatu perilaku, yang ditunjukkan 

dengan pembelian rutin dan didasarkan pada unit pengambilan keputusan dalam 

pembelian. 

 

2.5.1 Karakteristik Loyalitas Konsumen 

 

 

Konsumen yang loyal merupakan aset penting bagi perusahaan. Hal ini dapat 

dilihat dari karakteristik yang dimilikinya. Menurut Sangadji dan Sopiah 

(2013:105) menyatakan bahwa konsumen yang loyal memiliki karakteristik 

sebagai berikut : 

1) Melakukan pembelian secara teratur 

2) Melakukan pembelian di semua lini produk atau jasa  

3) Merekomendasikan produk lain 

4) Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing 
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2.5.2 Merancang dan Menciptakan Loyalitas 

 

 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2013:105) mengungkapkan bahwa loyalitas 

pelanggan tidak bisa tercipta begitu saja, tetapi harus direncanakan oleh 

perusahaan. Adapun tahap-tahap perencanaan loyalitas tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1) Mendefinisikan nilai pelanggan 

a) Identifikasi segmen pelanggan sasaran. 

b) Definisikan nilai pelanggan sasaran dan tentukan pelanggan mana yang 

menjadi pendorong keputusan pembelian dan penciptaan loyalitas. 

c) Ciptakan diferensiasi janji merek. 

2) Merancang pengalaman pelanggan bermerek 

a) Mengembangkan pemahaman pengalaman pelanggan. 

b) Merancang perilaku karyawan untuk merealisasikan janji merek. 

c) Merancang perubahan strategi secara keseluruhan. 

3) Melengkapi orang dan menyampaikan secara konsisten 

a) Mempersiapkan pemimpin untuk menjalankan dan memberikan 

pengalaman kepada pelanggan. 

b) Melengkapi pengetahuan dan keahlian karyawan untuk memberikan 

pengalaman kepada pelanggan dalam setiap interaksi yang dilakukan 

pelanggan terhadap perusahaan. 

c) Memperkuat kinerja perusahaan melalui pengukuran dan tindakan 

kepemimpinan. 
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4) Meningkatkan kinerja 

a) Gunakan respons timbal balik pelanggan dan karyawan untuk memelihara 

karyawan secara berkesinambungan dan untuk mempertahankan 

pengalaman pelanggan. 

b) Membentuk kerja sama antara sistem personalia dengan proses bisnis yang 

terlibat langsung dalam pemberian dan penciptaan pengalaman pelanggan. 

c) Secara terus menerus mengembangkan dan mengkomunikasikan hasil 

untuk menanamkan pengalaman konsumen bermerek yang telah 

dijalankan perusahaan. 

 

2.5.3 Tahap-Tahap Loyalitas 

 

 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2013:107) membagi tahapan loyalitas pelanggan 

menjadi seperti berikut : 

1) Terduga, meliputi semua orang yang mungkin akan membeli barang atau jasa 

perusahaan, tetapi sama sekali belum mengenal perusahaan dan barang atau 

jasa yang ditawarkan. 

 

2) Prospek merupakan orang-orang yang memiliki kebutuhan akan produk atau 

jasa tertentu dan mempunyai kemampuan untuk membelinya. Meskipun 

belum melakukan pembelian, para prospek telah mengetahui keberadaan 

perusahaan dan barang atau jasa yang ditawarkan karena seseorang telah 

merekomendasikan barang atau jasa tersebut kepadanya. 

 

3) Prospek terdiskualifikasi yaitu prospek yang telah mengetahui keberadaan 

barang atau jasa tertentu, tetapi tidak mempunyai kebutuhan akan barang atau 

jasa tersebut, atau tidak mempunyai kemampuan untuk membeli barang atau 

jasa tersebut. 

 

4) Pelanggan mula-mula yaitu pelanggan yang membeli untuk pertama kalinya, 

mereka masih menjadi pelanggan yang baru. 

 

5) Pelanggan berulang yaitu pelanggan yag telah membeli produk yang sama 

sebanyak dua kali atau lebih, atau membeli dua macam produk yang berbeda 

dalam dua kesempatan yang berbeda pula. 



29 
 

6) Klien membeli semua barang atau jasa yang ditawarkan dan mereka membeli 

barang atau jasa secara teratur. Hubungan dengan jenis pelanggan ini sudah 

kuat dan berlangsung lama, yang membuat mereka tidak terpengaruh oleh 

produk pesaing. 

 

7) Pendukung membeli barang atau jasa yang ditawarkan dan yang dibutuhkan, 

serta melakukan pembelian secara teratur. Selain itu, mereka mendorong 

teman-teman mereka agar membeli barang atau jasa perusahaan serta 

merekomendasikan perusahaan tersebut pada orang lain. Dengan begitu, 

secara tidak langsung mereka telah melakukan pemasaran dan membawa 

pelanggan untuk perusahaan. 

 

2.6 Keterkaitan Antar Variabel 

2.6.1 Hubungan Bauran Ritel (produk, harga, promosi, pelayanan, fasilitas 

fisik)   dengan keputusan pembelian 

 

“There are several factors influence consumer store choise behavior. They are 

include store location, physical design assortment, prices, advertising, sales 

promotion, personel and service”. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih suatu 

toko antara lain produk, harga, promosi, layanan, dan fasilitas fisik. Jadi 

konsumen akan memilih untuk berbelanja di toko atau tempat tertentu saja, 

apabila konsumen merasa bauran ritel di toko tersebut sesuai dengan prioritas 

konsumen, contohnya jika konsumen dalam berbelanja mengutamakan 

kenyamanan dan pelayanan yang memuaskan, maka konsumen akan memilih dan 

berbelanja di toko yang dapat memenuhi keinginan tersebut (Utami, 2010:75). 

 

2.6.2 Hubungan Bauran Ritel (produk, harga, promosi, pelayanan, fasilitas 

fisik) dengan Loyalitas Konsumen 

 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2013:105) menyatakan bahwa loyalitas adalah 

komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau 

melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara konsisten di masa 
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yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran 

mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku. Loyalitas telah 

digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam strategi pemasaran dan ukuran 

parsial dari ekuitas merek. Saat ini telah disepakati bahwa loyalitas terdiri dari dua 

dimensi sikap dan perilaku. Aspek perilaku loyalitas berfokus pada ukuran 

proporsi pembelian merek tertentu, sementara sikap dimensi loyalitas diukur oleh 

komitmen psikologis objek target. Jadi, loyalitas toko dapat didefinisikan sebagai 

"respon bias perilaku, ungkapkan dari waktu ke waktu, dengan beberapa 

pembuatan keputusan unit terhadap satu toko dari satu set toko diskon ritel, yang 

merupakan fungsi dalam komitmen terhadap toko. Dari kesimpulan diatas dapat 

disimpulkan bahwa bauran ritel memiliki hubungan yang besar terhadap loyalitas 

konsumen. 

 

2.6.3 Hubungan Keputusan Pembelian dengan Loyalitas Konsumen 

 

 

Niat beli seseorang terhadap suatu produk akan dilanjutkan kepada keputusan 

pembelian. Keputusan pembelian yang dilakukan berulang tidak pelak dari 

kepuasan konsumen terhadap semua komponen yang ada di sebuah minimarket. 

Setelah konsumen merasa senang dipastikan ia akan kembali berbelanja, karena 

konsumen akan berfikir bahwa ia tidak akan mendapatkan kepuasan yang sama 

apabila berbelanja pada supermarket lain. Hal ini jelas akan menciptakan rasa 

loyal pada supermarket tersebut. Tanpa adanya keputusan pembelian yang 

berulang tidak akan tercipta pula rasa loyalitas konsumen. Jadi dalam penelitian 

ini adalah keputusan pembelian berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan bauran ritel, 

keputusan pembelian dan loyalitas konsumen, diantaranya sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil 

1. Bayu Nurbiyanto 

(2013) 

Analisis Pengaruh Produk, 

Harga, Promosi, Pelayanan dan 

Fasilitas Fisik terhadap 

Keputusan Pembelian (Study 

kasus toko murah di Sukoharjo) 

Terdapat lima faktor yang 

mempengaruhi keputusan 

pembelian yaitu faktor produk, 

harga, promosi, fasilitas fisik 

dan pelayanan yang memiliki 

pengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Kelima faktor yang terbentuk 

memiliki pengaruh yang 

signifikansi secara parsial 

terhadap keputusan pembelian. 

2. Fauzan Sulistyawan 

(2008) 

Pengaruh Retail Mix Terhadap 

Keputusan Pembelian pada 

Alfamart di Jl. Gajayana 

Malang 

Terdapat lima variabel 

independen yaitu produk, 

harga, promosi, pelayanan dan 

fasilitas fisik serta variabel 

dependen adalah keputusan 

pembelian. Dari penelitian ini 

mengungkapkan variabel 

produk, harga, promosi, 

pelayanan dan fasilitas fisik 

secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

Alfamart di JL.Gajayana 

Malang. 

3. Zulkarnaen (2004) Analisis Pengaruh Bauran 

Penjualan Eceran Terhadap 

Loyalitas Pelanggan Pada  

Supermarket Plaza Millenium 

di Medan 

Bauran penjualan eceran yang 

dilaksanakan oleh Alfa 

Supermarket Plaza Millenium 

yang terdiri dari produk, harga, 

lokasi, promosi, pelayanan, 

fasilitas fisik secara bersama-

sama mempunyai pengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan. 

Faktor yang berpengaruh 

signifikan dari ketujuh aspek 

bauran penjualan eceran 

tersebut adalah faktor harga 

dan promosi. Dari kelima 

aspek bauran penjualan eceran 

yang paling dominan dalam 

mempengaruhi loyalitas 

pelanggan Alfa Supermarket 

Plaza Millenium adalah bauran 

harga. 

4. Dwi Setyaningsih 

(2012) 

Pengaruh Lokasi dan Harga 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara 
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serta dampaknya kepada 

Loyalitas Konsumen (Studi 

kasus pada minimarket 

Indomaret Tegalsari Semarang) 

keputusan pembelian terhadap 

loyalitas konsumen sehingga 

jika keputusan pembelian 

meningkat maka akan 

meningkatkan loyalitas 

konsumen pula. 

 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

 

 

Bauran ritel merupakan kombinasi dari faktor-faktor yang didalamnya terdiri dari 

produk, harga, promosi, pelayanan dan fasilitas fisik, dimana semakin baik 

pengkombinasian dari faktor-faktor tersebut maka akan dapat mempengaruhi dan 

meningkatkan keputusan pembelian serta loyalitas konsumen. Bauran ritel sangat 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan loyalitas konsumen, terlihat dari 

faktor-fator yang terdapat pada bauran ritel.  

 

Menurut penelitian Misbakhul Munir (2011:43) menyatakan pengecer memakai 

unsur-unsur bauran eceran ( Retailing mix ) untuk mencapai tujuan perusahaan 

berkaitan dengan orientasi perusahaan dan asumsinya mengenai perilaku konsumen 

serta bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian. Strategi yang dapat 

digunakan oleh pengecer adalah unsur-unsur bauran eceran ( Retailing mix ). Dengan 

memahami perilaku konsumen serta bagaimana konsumen membuat keputusan 

pembelian maka pengkombinasian unsur-unsur bauran eceran ( Retailing mix ) yang 

tepat oleh pengecer diharapkan akan dapat menarik pasar sasaran melalui pembelian 

oleh konsumen. Dengan demikian bauran ritel berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Menurut Sangadji dan Sopiah (2013:105) menyatakan 

bahwa loyalitas adalah komitmen pelanggan secara mendalam untuk 

berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa secara 

konsisten di masa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha 
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pemasaran yang menyebabkan perubahan perilaku. Loyalitas konsumen 

mempertimbangkan dari segi produk, harga, promosi, pelayanan serta fasilitas 

fisik yang terdapat pada perusahaan. Dengan demikian, bauran ritel berpengaruh 

signifikan dengan loyalitas konsumen. Menurut Dwi Setyaningsih (2012:66) 

menyatakan bahwa niat beli seseorang terhadap suatu produk akan dilanjutkan 

kepada keputusan pembelian. Keputusan pembelian yang dilakukan berulang 

tidak pelak dari kepuasan konsumen terhadap semua komponen yang ada di 

sebuah minimarket. Setelah konsumen merasa senang dipastikan ia akan kembali 

berbelanja di minimarket, karena konsumen akan berfikir bahwa ia tidak akan 

mendapatkan kepuasan yang sama apabila berbelanja pada minimarket atau pasar 

modern lain . Hal ini jelas akan menciptakan rasa loyal pada minimarket tersebut. 

tanpa adanya keputusan pembelian yang berulang tidak akan tercipta pula rasa 

loyalitas konsumen. Dengan demikian keputusan pembelian berpengaruh 

signifikan dengan loyalitas konsumen. Dari penjelasan diatas, berikut adalah 

model penelitian untuk memudahkan pemahaman pengaruh bauran ritel terhadap 

keputusan pembelian dan loyalitas konsumen. 

 

 Bauran Ritel (X)      Keputusan 

1. Produk (X1)      Pembelian (Y) 

2. Harga (X2) 

3. Promosi (X3) 

4. Pelayanan (X4)      Loyalitas  

5. Fasilitas Fisik (X5)     Konsumen (Z) 

 

Gambar 2.4 

Model Penelitian 
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2.9 Hipotesis 

 

 

Bedasarkan teori, tinjauan literatur serta model penelitian di atas, maka hipotesis 

dari penelitian ini adalah : 

H1 :  Terdapat pengaruh yang signifikan antara produk dengan keputusan  

    pembelian. 

H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara harga dengan keputusan      

   Pembelian. 

H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara promosi dengan keputusan   

    pembelian. 

H4 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelayanan dengan keputusan   

    pembelian. 

H5 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara fasilitas fisik dengan     

   keputusan pembelian. 

H6 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara produk dengan loyalitas   

    konsumen. 

H7 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara harga dengan loyalitas       

   konsumen. 

H8 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara promosi dengan loyalitas   

    konsumen. 
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H9 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelayanan dengan loyalitas  

    konsumen. 

H10 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara fasilitas fisik dengan loyalitas    

   konsumen. 

H11 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara keputusan pembelian dengan   

   loyalitas konsumen. 


