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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Perkembangan globalisasi mengakibatkan keberadaan pasar tradisional mulai 

tersaingi atau bahkan tergeser oleh adanya bisnis eceran modern atau biasa disebut 

bisnis ritel. Bisnis ritel saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal 

ini ditandai dengan semakin banyak bermunculan bisnis ritel tradisional yang 

mulai membenah diri menjadi bisnis modern maupun bisnis modern sendiri yang 

baru lahir. Keberadaan ritel khususnya ritel modern yang semakin masuk ke 

dalam aktifitas keseharian masyarakat disebabkan karena adanya perubahan pola 

berbelanja di masyarakat. Perubahan pola berbelanja ini dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang berkenaan langsung dengan diri seseorang yaitu keadaan psikologis, 

karakteristik individual, dan juga faktor-faktor yang secara tidak langsung 

berhubungan tetapi memiliki pengaruh yaitu lingkungan sosial. Selain itu, dengan 

tersedianya sistem informasi yang canggih, memungkinkan bisnis ritel mampu 

menyediakan produk-produk baru, pelayanan yang sangat cepat, teliti, yang 

pastinya bisa memuaskan pelanggan. Dengan adanya perkembangan usaha 

distribusi, jasa dan peluang pasar yang cukup terbuka, maupun upaya pemerintah 

untuk mendorong perkembangan usaha ritel melalui peraturan dan undang-

undang, turut mendukung perkembangan bisnis ritel. 



2 
 

 

Definisi pedagang eceran (retailing) merupakan semua kegiatan penjualan barang 

dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi dan 

rumah tangga, bukan untuk keperluan bisnis. Sedangkan Berman dan Evans 

(2001) menyatakan: 

 

“Retailling consist of those business activities involved in the sale of goods and 

services to consumers for personal, family, or household use. It is the final stage 

of the distribution process”. 

 

Yang artinya adalah “usaha eceran terdiri dari aktivitas-aktivitas bisnis yang 

terlibat dalam penjualan barang atau jasa ke konsumen untuk penggunaan pribadi, 

keluarga atau rumah tangga. Ini merupakan tahap terakhir dari proses distribusi”. 

 

Bauran penjualan eceran adalah semua variabel yang dapat digunakan sebagai 

strategi pamasaran  untuk berkompetisi pada pasar yang dipilih. Faktor-faktor 

bauran ritel terdiri dari lokasi (location), barang dagangan (merchandise), harga 

(price), promosi (promotion), pelayanan (sevice), suasana dalam toko (atmosfer), 

dan karyawan toko (costumer service). Adapun fungsi dari bisnis ritel adalah 

menyediakan barang dan jasa, menjual barang dalam eceran/pecahan, 

menyediakan stok/inventory, dan pelayanan (Berman dan Evans, 2001). 

 

Pengertian keputusan pembelian yaitu mengidentifikasikan semua pilihan yang 

mungkin untuk memecahkan persoalan itu dan menilai pilihan-pilihan secara 

sistematis dan obyektif serta sasaran-sasarannya yang menentukan keuntungan 

serta kerugiannya masing-masing. Pengambilan keputusan merupakan suatu 

kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 
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memergunakan barang yang ditawarkan. Para pemasar harus memahami setiap 

sisi perilaku konsumen. Para konsumen melewati lima tahap proses pembelian, 

yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, dan perilaku pasca pembelian. 

 

Beberapa penelitian mengemukakan bahwa bauran ritel terdiri dari beberapa 

faktor sebagai berikut: 

1) Lokasi 

Lokasi merupakan hal yang paling penting dalam melakukan perdagangan. 

Lokasi adalah faktor yang sangat penting dalam bauran pemasaran ritel (retail 

marketing mix), karena pemilihan lokasi yang tepat untuk sebuah gerai bisa 

membuat peritel lebih sukses dibandingkan gerai lainnya yang berlokasi 

kurang strategis. 

2) Pelayanan 

Pelayanan adalah tindakan atau keterampilan yang dapat ditawarkan oleh 

siapapun yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menyebabkan 

kepemilikan sesuatu, pelayanan dapat disertakan pada produk yang berbentuk 

fisik. Unsur pelayanan adalah unsur yang memiliki peranan penting dalam 

persaingan non-harga dengan pengecer-pengecer lain. 

3) Produk 

Produk adalah keseluruhan dari penawaran yang dilakukan secara normal 

oleh perusahaan kepada konsumen dalam memberikan pelayanan, letak toko, 

dan nama barang dagangannya. Konsumen akan memberikan kesan yang baik 

terhadap suatu toko apabila toko tersebut dapat menyediakan barang yang 
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dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Oleh karena itu, peritel harus 

tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen. 

4) Harga 

Harga sangat berhubungan dengan nilai dasar dari persepsi konsumen karena 

harga merupakan komponen yang paling penting dalam nenentukan posisi 

dan harus diputuskan sesuai dengan pasar sasarannya. Harga adalah suatu 

moneter atau ukuran lainnya termasuk barang dan jasa lainnya yang dapat 

ditukarkan agar memperoleh kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau 

jasa. 

5) Suasana dalam Toko 

Dalam sebuah toko suasana dalam toko sangatlah penting. Hal ini berperan 

penting dalam memikat minat pembeli. Bukan hanya produk yang sesuai 

dengan keinginan konsumen, tetapi suasana yang nyaman sebuah toko atau 

gerai juga turut berpengaruh dalam keputusan pembelian. 

6) Karyawan 

Elemen manusia termasuk orang-orang yang terlibat langsung dalam 

menjalankan segala aktivitas perusahaan, merupakan salah satu faktor yang 

berperan penting bagi semua organisasi. Wiraniaga dalam perusahaan ritel 

jasa berfungsi sebagai service provider sangat mempengaruhi kualitas jasa 

pelayanan yang diberikan. Keputusan dalam pemilihan wiraniaga itu berarti 

berhubungan dengan seleksi, training, motivasi dan manajemen sumber daya 

manusia. Konsumen biasanya menginginkan wiraniaga yang ramah, sopan 

dan siap membantu konsumen pada saat membutuhkan bantuan pelayanan. 
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7) Promosi 

Promosi adalah ramuan khusus dari iklan pribadi, promosi penjualan dan 

hubungan masyarakat yang dipergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan 

iklan dan pemasarannya. 

Ramayana merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Bandar 

Lampung. Ramayana yang ada di Bandar Lampung terletak di Jl. Raden Intan 

No.1, Pasar Bawah, Enggal, Tanjung Karang, Bandarlampung - Lampung Bandar 

Lampung Plaza. Sementara baru-baru ini dibangun kembali Ramayana yang 

terletak di Jl. Zaenal Abidin Pagaralam (Rajabasa), Bandar Lampung, Lampung 

dengan nama Ramayana Robinson. 

Meskipun tergolong baru, akan tetapi Ramayana Robinson ini memiliki 

pengunjung yang bisa dibilang cukup ramai. Terutama pada akhir pekan seperti 

hari sabtu dan minggu, yang pengunjungnya lebih ramai daripada saat hari kerja, 

karena banyak masyarakat yang ingin berakhir pekan atau sekedar menikmati 

festival band yang diadakan. Tidak kalah ramai apabila dibandingkan dengan mal 

lain yang ada di Bandar Lampung. 

Pengunjung biasanya paling banyak terdiri dari para remaja, meskipun tak sedikit 

pula para Ibu Rumah Tangga yang turut meramaikan mal tersebut. Menilik hal ini, 

penulis mencoba untuk melakukan penelitian di Ramayana Robinson ini terutama 

pada pembeli pakaian remaja. Mengingat para remajalah yang memiliki tingkat 

konsumsi lebih tinggi serta selera yang berubah-ubah. 

Ada banyak penelitian yang mengulas tentang bauran ritel untuk mengetahui 

faktor-faktor yang menentukan bauran ritel dan mengetahui faktor apa yang 
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berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Oleh karena itu, penulis melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS BAURAN RITEL DAN PENGARUHNYA 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN” (survei pada pembeli pakaian 

remaja di Ramayana Raja Basa, Bandar lampung), yang didalamnya  akan 

diulas secara rinci mengenai faktor-faktor penentu bauran ritel dan pengaruhnya 

terhadap keputusan pembelian pada Ramayana kota Bandar Lampung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, peneliti akan menyampaikan 

permasalahan antara lain: 

1. Seberapa besar faktor produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 

2. Seberapa besar faktor harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 

3. Seberapa besar faktor promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 

4. Seberapa besar faktor pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 

5. Seberapa besar faktor fasilitas fisik berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian? 

6. Seberapa besar faktor produk, harga, promosi, pelayanan, dan fasilitas fisik 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian? 

7. Variabel mana dalam bauran ritel yang paling dominan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan penelitian: 

1. Menjelaskan pengaruh produk terhadap keputusan pembelian. 
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2. Menjelaskan pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. 

3. Menjelaskan pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. 

4. Menjelaskan pengaruh pelayanan terhadap keputusan pembelian. 

5. Menjelaskan pengaruh fasilitas fisik terhadap keputusan pembelian. 

6. Menjelaskan pengaruh bauran ritel secara bersama-sama terhadap keputusan 

pembelian. 

7. Menjelaskan variabel yang paling dominan terhadap keputusan pembelian 

dalam faktor-faktor bauran ritel. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Praktis 

Peneliaian ini merupakan suatu bukti bahwa peneliti telah dapat menerapkan 

ilmu-ilmu yang telah didapat selama menempuh kuliah kedalam dunia kerja 

sekaligus dapat mengetahui faktor-faktor yang menentukan Bauran Ritel, dapat 

menjelaskan pengaruh faktor Bauran ritel secara bersama-sama terhadap 

keputusan pembelian, dan dapat menjelaskan variabel yang paling dominan 

terhadap keputusan pembelian dalam faktor-faktor Bauran Ritel. Selain itu, 

sebagai pertimbangan bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan 

perusahaan kedepan agar dapat lebih bersaing dan terus berkembang. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu membawa kontribusi positif untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen pemasaran. 


