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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Landasan Teori 

 

 

2.1.1 Pengertian Retailing 

 

 

Retail adalah suatu penjualan dari sejumlah kecil komoditas kepada konsumen. 

Meningkatnya tingkat konsumsi dan hasrat berbelanja masyarakat membuat 

industri ini semakin dilirik oleh para pelaku bisnis. Berikut adalah definisi 

retailing menurut para ahli: 

1) Menurut Levy dan Weitz (2001) “Retailing adalah satu rangkaian aktivitas 

bisnis untuk menambah nilai guna barang dan jasa yang dijual kepada 

konsumen untuk konsumsi pribadi atau rumah tangga”. Jadi konsumen yang 

menjadi sasaran dari retailing adalah konsumen akhir yang membeli produk 

untuk dikonsumsi sendiri. 

2) Menurut Berman dan Evans (2001) “Retailing merupakan suatu usaha bisnis 

yang berusaha memasarkan barang dan jasa kepada konsumen akhir yang 

menggunakannya untuk keperluan pribadi dan rumah tangga”. Produk yang 

dijual dalam usaha retailing adalah barang, jasa maupun gabungan dari 

keduanya. 

3) Menurut Kotler (2000) retailing yaitu: “Penjualan eceran meliputi semua 

aktivitas yang melibatkan penjualan barang atau jasa pada konsumen akhir 

untuk dipergunakan yang sifatnya pribadi, bukan bisnis”. 

4) Menurut Gilbert (2003) Retail adalah semua usaha bisnis yang secara 

langsung mengarahkan kemampuan pemasarannya untuk memuaskan 

konsumen akhir berdasarkan organisasi penjualan barang dan jasa sebagai inti 

dari distribusi. 

 

 

Berdasarkan definisi-definisi retailing di atas dapat disimpulkan pengertian 

retailing adalah semua kegiatan bisnis yang melibatkan penjualan barang dan jasa 
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kepada konsumen akhir untuk dipergunakan sebagai keperluan pribadi dan rumah 

tangga, bukan bisnis. 

 

2.1.2 Pengertian Retailing Mix (Bauran Eceran) 

 

 

Menurut Kotler dalam Melisa (2012), retailing mix adalah sekelompok 

perlengkapan pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran 

pemasarannya dalam pasar sasaran, 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. 

 

Berman dan Evans dalam Munir dan Dirgantara (2010), memberikan definisi 

bahwa retailing mix adalah: “This mix is a firm particular combination of this 

factor: store location, operating procedures, good service offered, pricing tactics, 

store atmosphere, customer service, and promotion methods”. Yang artinya 

bahwa bauran ini adalah gabungan dari pada faktor-faktor sebagai berikut: lokasi 

toko, prosedur operasi, pelayanan yang ditawarkan, strategi penetapan harga, 

suasana toko, pelayanan konsumen, dan metode promosi. 

 

2.1.3 Tujuan Retailing Mix (Bauran Eceran) 

 

 

Berman dan Evans dalam Munir dan Dirgantara (2010) mengatakan bahwa 

orientasi dari pada pedagang eceran adalah: 

a. Orientasi Terhadap Konsumen 

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

umumnya konsumen menginginkan dapat membeli barang atau jasa yang 
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terbaik dengan uang yang mereka miliki dan mereka dapat berbelanja disatu 

tempat sehingga mengurangi jumlah waktu perjalanan yang harus mereka 

lakukan. Perilaku konsumen memang terus berubah. Pengecer yang tahu 

produk yang ingin dibeli konsumen, dimana mereka ingin membeli, berapa 

harga yang mereka bayarkan, dan bagaimana mempromosikan penjualan 

agaknya akan menjadi pengecer yang berhasil dalam usaha eceran. 

b. Usaha Koordinasi 

Pengecer paling berhasil adalah mereka yang dapat mengoordinasikan 

perencanaan dan menyusun aktivitas secara menyeluruh untuk mencapai 

efisiensi yang maksimum. 

c. Orientasi Terhadap Tujuan 

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

meliputi: 

1. Tujuan pada penjualan 

2. Tujuan pencapaian keuntungan 

3. Tujuan terhadap pemuasan publik 

4. Tujuan penciptaan citra perusahaan. 

 

 

2.1.4 Fungsi dan Karakteristik Retailing 

 

 

Menurut Berman dan Evans (2001) pada intinya karakteristik  retailing ada tiga, 

yaitu: 

1) Small Average Sale 

Tingkat penjualan retailing pada toko tersebut relatif kecil, dikarenakan 

targetnya merupakan konsumen akhir yang membeli dalam jumlah kecil. 

2) Impulse Purchase 

Pembelian yang terjadi dalam retailing sebagian besar merupakan pembelian 

yang tidak direncanakan. Hal ini yang harus dicermati pengecer, yaitu 

bagaimana mencari strategi yang tepat untuk memaksimalkan pembelian 

untuk mengoptimalkan pendapatan. 

3) Popularity Of Stores 

Keberhasilan dari retailing sangat tergantung akan popularitas dan image dari 

toko atau perusahaan. Semakin terkenal toko atau perusahaan maka semakin 

tinggi pula tingkat kunjungan yang pada akhirnya berdampak pada 

pendapatan. 

 

 

2.1.5 Jenis Retailing 
 

 

Kotler (2000) mengklasifikasikan pengecer berdasarkan lini produk yang mereka 

jual, yaitu: 
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1. Pengecer Toko (Store Retailing), yang termasuk dalam kategori ini adalah: 

a) Specialty Store (Toko Khusus) 

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 

volumenya tidak terlalu besar, milik pribadi, dan badan hukumnya 

berbentuk usaha perorangan, firma atau CV. Toko khusus dapat 

diklasifikasikan lagi menurut tingkat kekhususan lini produknya. Toko 

pakaian merupakan toko lini tunggal; toko pakaian pria merupakan toko 

sangat khusus. Specialty Store bervariasi menurut: 

(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 terbatas atau paling tidak berbentuk CV. Ada dua 

macam departement store retailing, 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, handuk, 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, dll. Jam buka yang panjang dan karena konsumen hanya 

membeli di toko ini hanya sebagai “pelengkap” menyebabkan toko ini 

menjadi suatu operasi dengan harga tinggi. 

 

d) Pasar Swalayan (Supermarket) 

Adalah toko dengan operasi relatif besar, berbiaya rendah, 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. Kini banyak supermarket yang melengkapi 

tawarannya dengan barang-barang non food seperti deterjen, sabun mandi, 

sendok dan garpu. 
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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 daripada 

harga grosir dan menetapkan harga konsumen lebih rendah daripada harga 

eceran. Mereka cenderung menjual persediaan barang dagangan yang 

berubah-ubah dan tidak stabil sering merupakan 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. 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 

Retailer) 

Toko yang dimiliki dan dijalankan oleh pengusaha atau divisi 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 (full line product) dengan harga 

murah. Toko Super rata-rata memiliki ruang jual 35.000 kaki persegi dan 

bertujuan memenuhi semua kebutuhan konsumen untuk pembelian 

makanan maupun bukan makanan secara rutin. Mereka biasanya 

menawarkan pelayanan seperti cucian, membersihkan, perbaikan sepatu, 

penguangan cek, dan pembayaran tagihan, serta makan siang murah. 

(1) Toko Kombinasi (Combination Store) 

Toko kombinasi merupakan diversifikasi usaha pasar swalayan ke 

bidang obat-obatan, dengan luas ruang jual sekitar 55.000 kaki 

persegi. 

(2) Hypermarket 

Adalah toko yang lebih luas dari supermarket dengan ukuran berkisar 

antara 80.000 sampai 220.000 kaki persegi. Pasar ini tidak menjual 
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barang-barang yang rutin dibeli tetapi juga meliputi mebel, perkakas 

besar dan kecil, pakaian dan banyak jenis lainnya. 

(3) Ruang Pamer Katalog (Catalog Show-Room) 

Adalah toko yang menjual cukup banyak pilihan produk-produk 

dengan marjin tinggi, perputarannya cepat, bermerek dengan harga 

diskon. Produk-produk yang dijual meliputi perhiasan, alat-alat 

pertukaran, perkakas kecil, mainan dan alat-alat olahraga. 

 

 

Menurut KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) terdapat tambahan dua 

kategori lagi  mengenai bauran ritel, yaitu: 

a. Mom & Pop Store 

Yaitu toko berukuran relatif kecil yang dikelola secara tradisional, umumnya 

hanya menjual bahan pokok/kebutuhan sehari-hari yang terletak di daerah 

perumahan/pemukiman. Jenis toko ini dikenal sebagai toko kelontong. 

b. Mini market 

Yaitu toko berukuran relatif kecil yang merupakan pengembangan dari Mom 

& Pop Store, dimana pengelolaannya lebih modern, dengan jenis barang 

dagangan lebih banyak, misalnya Indomaret. 

 

 

Store Retailing juga bisa diklasifikasikan berdasarkan jumlah pelayanan yang 

ditawarkan (amount of services) yaitu: 

a. Swalayan (Self Service Retailing) 

Pelanggan melakukan sendiri proses menemukan, membandingkan dan 

memilih barang yang akan dibeli. 

b. Swapilih (Self Selection Retailing) 

Kategori ini pelayan dilibatkan dalam proses menemukan suatu barang, 

meskipun pelayan tidak melakukan pelayanan secara penuh. 

c. Pelayanan Terbatas (Limited Services Retailing) 

Kategori ini lebih banyak memberikan bantuan penjualan, karena para 

pengecer jenis ini mempunyai lebih banyak informasi. 

d. Pelayanan Penuh (Full Service Retailing) 

Memberikan pelayanan penuh kepada konsumen. Pramuniaga siap 

membantu setiap proses menemukan, membandingkan dan memilih 

produk yang akan dibeli. 

 

e. Penjualan Eceran Bukan Toko (Non-Store Retailing), yang termasuk 

pengecer bukan toko adalah: 

 

a) Penjualan Langsung (Direct Selling) 

Merupakan bentuk penjualan yang telah ada dari berabad-abad yang lalu 

dimulai dari pedagang keliling yang berkembang menjadi industri yang 
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menjual produknya dari rumah ke rumah dan dari kantor ke kantor. 

Terdapat 3 jenis utama penjualan langsung, yaitu: 

 

(1) Penjualan Satu-satu (One to One selling) 

Yaitu bentuk penjualan dimana wiraniaga mengunjungi dan mencoba 

menjual produk kesatu pembeli potensial. 

(2) Penjualan Satu ke Banyak (One to Many Selling) 

Seorang wiraniaga datang ke rumah seseorang yang mengundang 

teman dan tetangganya ke satu acara demo promosi. Wiraniaga 

kemudian mendemonstrasikan produk itu kepada konsumen. Jika ada 

konsumen yang tertarik maka wiraniaga siap menerima pesanan. 

(3) Pemasaran Bertingkat (Multi Level Marketing) 

Merupakan salah satu bentuk variasi penjualan langsung dimana 

perusahaan merekrut para usahawan independen yang bertindak 

sebagai distributor produk mereka. Para distributor itu seakan 

merekrut orang lain untuk menjual produk mereka, biasanya ke rumah 

pelanggan. 

b) Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Pemasaran ini berawal dari penawaran lewat surat dan katalog. Seiring 

perkembangan zaman, pemasaran ini sekarang mencakup berbagai cara 

untuk menjangkau orang. Termasuk di dalamnya pemasaran lewat telepon 

(telemarketing), pemasaran tanggapan langsung lewat televisi (program 

home shoping), dan belanja elektrik. 

c) Mesin penjual otomatis (Automatic Vending) 

Perkembangan teknologi berdampak pula pada perkembangan pemasaran. 

Hai ini dibuktikan dengan munculnya suatu alat penjual otomatis, dimana 

tidak memerlukan adanya wiraniaga dalam pengoperasiannya. Biasanya 

alat ini diletakkan di tempat-tempat strategis yang dilewati orang. 

d) Jasa Pembelian (Buying Services) 

Merupakan suatu pengecer tanpa toko yang melayani konsumen khusus, 

biasanya karyawan organisasi-organisasi besar (contoh: sekolah, rumah 

sakit). Para anggota organisasi menjadi anggota jasa pembeli dan berhak 

membeli dari suatu daftar pengecer terpilih yang telah setuju memberikan 

bagi anggota jasa pembelian. 

 

f. Organisasi Pengecer (Retailer Organization) 

Terdapat lima tipe organisasi pengecer, yaitu: 

a) Jaringan Sukarela (Voluntary Cooperatif) 

Adalah kelompok pengecer independen yang didukung oleh suatu 

pedagang besar, yang melakukan pembelian borongan dan perdagangan 

umum. 

b) Koperasi Pengecer (Retailing Cooperatif) 

Adalah pengecer-pengecer independen yang membentuk organisasi 

pembelian terpusat dan melakukan promosi bersama. 

c) Koperasi Konsumen (Consumer Cooperatif) 

Adalah suatu toko yang dikelola dan dimiliki oleh konsumen yang 

membentuk suatu komunitas. 

d) Organisasi Waralaba (Franchise Organization) 
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Adalah suatu organisasi yang membeli hak untuk mengoperasikan dan 

memiliki suatu aktivitas bisnis. 

e) Konglomerat Perdagangan (Merchandising Conglomerate) 

Perusahaan yang berbentuk bebas yang menggabungkan beberapa lini dan 

bentuk eceran yang berbeda-beda di bawah kepemilikan yang terpusat 

serta menyatukan fungsi distribusi dan manajemen. 

f) Jaringan Toko Koperasi (Corporate Chain Store) 

Adalah dua atau lebih toko yang umumnya dimiliki dan dikontrol, 

mengerjakan pembelian dan perdagangan yang terpusat dan menjual lini 

perdagangan yang sama. 

 

 

Menurut Kotler (2000) berdasarkan bentuk pemilikannya, pengecer dapat 

digolongkan ke dalam dua kategori sebagai berikut: 

a) Independent store 

Yaitu toko yang tidak dimiliki oleh sekelompok orang, melainkan milik 

pribadi seseorang yang juga merupakan pimpinan dari toko tersebut. Dalam 

kategori ini, pengusaha lebih bebas dalam menentukan kebijaksanaan dan 

strategi pemasarannya. 

b) Corporate Chain Store 

Yaitu beberapa toko berada di bawah satu organisasi dan dimiliki oleh 

sekelompok orang. Masing-masing toko menjual lini produk sama dan 

struktur distribusinya juga sama. 

 

 

2.1.6 Tipe-tipe Pengecer 

 

 

Untuk mempermudah penggolongan usaha eceran, Stanton (1984), membuat 4 

(empat) klasifikasi, yaitu: 

a. 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). 

 

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

Berdasarkan jajaran produk yang dikelola dapat digolongkan menjadi: General 

merchandise dan limited line store, General merchandise store adalah 

pedagang eceran yang menjual berbagai macam produk, contoh: departement 

store. Sedangkan limited line store adalah pedagang eceran yang menjual 
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barang-barang tertentu (specialty store), contoh: toko sepatu, toko buku, toko 

mebel. 

 

c. Berdasarkan kepemilikan (Form of ownership) 

Berdasarkan bentuk kepemilikan umumnya pedagang eceran digolongkan 

menjadi: 

1) Corporate Chain Store 

Adalah organisasi yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih toko eceran yang 

dimiliki dan dikelola secara sentral. 

2) Independent Retailer 

Adalah pedagang eceran yang berdiri sendiri, dimiliki dan dikelola oleh 

pemilik tidak tergantung pada organisasi atau toko lainnya. 

3) Rantai Sukarela dan Asosiasi Pengecer 

Adalah akibat timbulnya persaingan dari corporate chain store sehingga 

membawa pengecer independent membentuk asosiasi yang dapat berupa 

rantai sukarela (kelompok yang disponsori oleh produsen/wholesaler) atau 

asosiasi retail independen (gabungan berupa retail independen). 

4) Franchising 

Adalah usaha eceran yang terbentuk dari perjanjian kontrak antara 

franchiser sebagai pemilik hak paten merek dengan franchise, dengan cara 

franchise membeli hak untuk menjual barang atau jasa atas nama 

franchiser. 

 

d. Metode Operasi (Method of Operation) 

Berdasarkan metode operasinya pedagang ecerean dapat diklasifikasikan 

menjadi 4 (empat) tipe, yaitu: 

 

a. Full Service Retailling 

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 dulu sebelum membeli, misalnya: barang elektronik, pakaian 

butik. 

b. Supermarket Retailling 

Supermarket Retailling adalah bentuk pedagang eceran skala besar yang 

menyediakan berbagai jenis barang yang dikelompokan menurut jenis 

produk masing-masing, memberikan kebebasan dan melayani sendiri bagi 

pelanggannya. 

c. Discount Retailling 

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. 

d. Non-Store Retailling 

Non-Store Retailling adalah pedagang eceran yang menawarkan produknya 

langsung kepada konsumen tanpa mempergunakan toko, bentuknya antara 

lain: 
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a) House Selling or Door to door Selling, yaitu penjualan dengan 

menawarkan produknya langsung ke rumah konsumen, umumnya dengan 

cara mendatangi dari pintu ke pintu rumah konsumen. Ada juga dengan 

cara menyelenggarakan sales presentation. 

b) Mail Order Selling, yaitu penjualan dengan menggunakan katalog atau 

daftar barang-barang yang ditawarkan dan pemesanan dilakukan dengan 

menggunakan surat pemesanan. 

c) Automatic Vending, yaitu cara penjualan dengan menggunakan mesin 

yang secara otomatis akan melayani pembeli. 

 

 

Klasifikasi bauran ritel dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Stanton (1984) 

 

Gambar  1 

Klasifikasi Usaha Eceran 

  

CLASSIFICATION OF 

RETAILERS 

 

BY SALES VOLUME 

a. Large Scales Retailers 

b. Small Scales Retailers 

 

BY PRODUCT LINES CARRIED 

a. General Mrchandise Store                      

(Departement Store, Variety Store) 

b. Limited Line Stores 

(Shoes, Furniture, Hardware, Bakery, Apparel) 
 

BY FORM OWNERSHIP 

a. Corporate Chain 

b. Independent Retailers 

c. Association of Independent Retailer 

d. Franchising 

 

 
BY METHOD OF OPERATION 

a. Full Service Retailling 

b. Supermarket Retailling 

c. Discount Retailling 

d.Non Store Retailling (door to door, mail order, 

vending machines) 
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2.1.7 Unsur-unsur Retailing Mix (Bauran Eceran) 

 

 

Menurut Davidson (1997), retailing mix terdiri dari enam unsur utama, yaitu: 

fasilitas fisik, persediaan barang, harga, promosi, pelayanan, dan organisasi dan 

personel yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Fasilitas fisik 

Pemilihan lokasi dan fasilitas fisik sangatlah berperan dalam keberhasilan 

sebuah perusahaan eceran. Hal ini dikarenakan lokasi dan fasilitas fisik 

merupakan faktor penentu dominasi dalam pasar tertentu. Disamping itu juga 

fasilitas berpengaruh terhadap tingkat kunjungan konsumen dari toko yang 

lokasinya merupakan kunci dari kemampuan sebuah perusahaan retailing 

dalam menarik perhatian konsumen. Fasilitas fisik yang baik akan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 

 

2. Persediaan Barang 

Persediaan barang dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara 

kebutuhan dari konsumen yang menjadi target pasar dan permintaan dari 

strategi keuangan perusahaan. Masalah yang dihadappi dalam persediaan 

barang adalah bagaimana menyesuaikan produk yang ditawarkan dengan 

kondisi permintaan segmen pasar yang menjadi target pasar. Disamping itu, 

seorang retailer harus menyediakan barang yang tepat, pada tempat dan waktu 

yang tepat, dengan jumlah dan harga yang tepat pula. 

 

3. Harga 

Penetapan harga memainkan peranan penting di dalam persaingan usaha 

retailling. Dengan demikian kebijakan penetapan harga sangat penting dan 

harus dipikirkan dengan hati-hati agar tujuan perusahaan dapat tercapai, namun 

demikian pada beberapa kasus tertentu misalnya convenience store harga 

bukanlah sesuatu yang penting bagi konsumen. 

 

4. Promosi 

Promosi merupakan bentuk komunikasi pemasaran yang digunakan oleh 

pedagang eceran untuk meningkatkan minat konsumen untuk membeli. 

 

5. Pelayanan 

Merupakan aktivitas dan fasilitas yang menyertai penjualan barang dengan 

tujuan mempermudah dan memuaskan kegiatan belanja konsumen. 

 

6. Organisasi dan Personel 

Merupakan struktur organisasi perusahaan eceran serta komitmen orientasi 

pelanggan oleh jajaran personalianya. 
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Menurut Utami (2010), komponen bauran ritel (Retailing 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 dagangannya. 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 (Utami, 2010). 

“A product is a tangiable and intangiable attributes, including packaging, 

color, price, manufacturer’s and retailer, wich the buyer may accept as 

offering want – satisfaction”. Produk adalah seperangkat atribut baik 

berwujud maupun tidak berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, 

harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer), dan 

pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer, yang diterima pembeli guna 

memuaskan keinginannya (Stanton dalam Alma, 2009). 

 

2) 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. Tjiptono (2008) 

mengungkapkan bahwa harga adalah suatu moneter atau ukuran lainnya 

termasuk barang dan jasa lainnya yang dapat ditukarkan agar memperoleh 

kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. 
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3) Promosi 

 

 

Promosi adalah ramuan khusus dari iklan pribadi, promosi penjualan dan 

hubungan masyarakat yang dipergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan 

iklan dan pemasarannya. Bell dalam Swasta dan Irawan (2008) berpendapat 

bahwa promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk 

mendorong permintaan. Sedangkan menurut Nikels dalam bukunya Swasta 

dan Irawan (2008) promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang 

dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Menurut Douglas dan Lawrence  

dalam Triyono (2006), indikator dari promosi adalah: 

 

1. Media promosi yang digunakan, artinya sejauh mana media promosi dan 

informasi yang digunakan dapat menarik hati konsumen. 

2. Potongan harga, artinya jenis promosi dengan menetapkan harga yang 

lebih rendah dari harga semula pada suatu barang dan merk tertentu. 

3. Pemberian kupon berhadiah, artinya jenis promosi dengan memberi hadiah 

berupa barang melalui kupon pembelian yang dapat ditukar secara 

langsung atau dengan cara undian. 

 

4) Pelayanan 

 

 

Pelayanan menurut Kotler (2007) 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. 
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5) Fasilitas Fisik 

 

 

Fasilitas fisik merupakan faktor penentu dalam mendominasi 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 toko 

yaitu beberapa arsitektur yang baik, desain eksterior dan interior yang 

menarik, sumber daya manusia yang memadai, penyediaan barang yang baik, 

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

perhatian. Nama toko berperan penting karena sebagian besar dari elemen 

tersebut berkaitan dengan peritel yang ditampilkan secara fisik. Adapun 

faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan yaitu kestrategisan, apakah 

daerah tersebut dapat dijadikan pusat bisnis atau bukan dan bagaimana arus 

lalu lintasnya. Arus lalu lintas mempengaruhi penempatan lokasi toko ritel 

karena dapat menarik konsumen untuk mengunjungi toko tersebut, bahkan 

berbelanja (Utami, 2010). 

 

2.1.8 Pengertian Keputusan Pembelian 

 

 

Keputusan pembelian merupakan suatu tindakan pemilihan atas berbagai alternatif 

yang dimiliki oleh konsumen, sebagaimana yang didefinisikan oleh Tjiptono 

(2002) sebagai berikut: “Proses pengambilan keputusan pembelian merupakan 

proses yang dimulai dari pengenalan masalah yang dapat dipecahkan melalui 

pembelian beberapa produk. Untuk keperluan ini, konsumen mencari informasi 

tentang produk atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik masing-
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masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya. Evaluasi produk atau 

merek akan mengarah kepada keputusan pembelian selanjutnya konsumen akan 

mengevaluasi hasil dari keputusannya”. 

 

2.1.9 Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan Pembelian 

 

 

Kotler (2000), mengemukakan bahwa latar belakang dan keadaan diri tersebut 

meliputi: 

a. Faktor Kebudayaan 

Merupakan faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling 

mendasar. Jika makhluk yang lebih rendah perilakunya sebagian besar diatur 

oleh naluri maka perilaku manusia sebagian besar dipelajari. Faktor 

kebudayaan ini terdiri dari unsur-unsur budaya, sub budaya dan kelas sosial. 

 

b. Faktor Sosial 

Merupakan kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh langsung 

terhadap sikap dan perilaku seseorang baik itu keluarga maupun masyarakat 

sekitar. Yang terdiri dari unsur-unsur kelompok acuan, keluarga serta peranan 

dan status. 

 

c. Faktor Personal  

Yang terdiri dari unsur-unsur usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan 

ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. 

 

d. Faktor Psikologis 

Merupakan dorongan yang kuat untuk mengarahkan seseorang agar dapat 

mencapai kepuasan terhadap kebutuhannya. Dengan mengetahui konsumen, 

pemasar juga dapat memahami bagaimana produk mereka dapat 

mempengaruhi rencana sasaran dan kehidupan para pelanggan potensial. 

Faktor psikologis ini terdiri dari unsur-unsur motivasi, persepsi, pengetahuan 

dan kepercayaan. 

 

2.1.10 Tahap-tahap Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

 

 

Tugas retailer adalah memahami perilaku pembeli pada tiap-tiap tahap dan 

pengaruh apa yang bekerja dalam tahap-tahap tersebut. Dalam proses keputusan 

pembelian, yaitu suatu rangkaian tindakan fisik maupun mental yang dialami oleh 
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seorang konsumen dalam melakukan pembelian, Kotler (2000), menggambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler (2000) 

Gambar 2 

Tahapan Proses Keputusan Pembelian 

 

 

Gambar 2 memperlihatkan suatu “model tahapan” dari proses pembelian. 

Konsumen melalui lima tahap: pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Jelas bahwa proses 

pembelian dimulai jauh sebelum pembelian aktual dan mempunyai konsekuensi 

lama setelah pembelian. Lima tahap tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengenalan Masalah 

Kesadaran adanya kebutuhan merupakan tahap pertama dari tahapan proses 

pembelian, setelah pembeli menyadari adanya perbedaan antara keadaan yang 

Pengenalan Masalah 

 

Evaluasi Alternatif 

 

Perilaku Pasca Pembelian 

 

Pencarian Informasi 

 

Keputusan Pembelian 
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sebenarnya dengan keadaan yang diinginkan. Kesadaran akan adanya 

kebutuhan dapat digerakan oleh rangsangan dari dalam diri pembeli 

(rangsangan internal) atau dari luar (rangsangan eksternal). 

 

Konsumen mengenali keinginan yang tidak terpenuhi dengan bermacam cara. 

Dua hal yang paling umum terjadi ketika produk mutakhir tidak tampil 

sebagaimana mestinya dan ketika konsumen mencari sesuatu supaya berada 

ditangannya. Konsumen juga mengenali keinginan yang tidak terpenuhi 

ketika mereka menyadari ciri-ciri suatu produk melebihi keistimewaan yang 

biasa dirasakannya. Keinginan tersebut biasanya diciptakan oleh iklan dan 

kegiatan retailing mix. 

 

Jika kebutuhan tersebut sudah diketahui, maka pembeli akan memahami 

kebutuhan mana yang harus segera dipenuhinya dan kebutuhan mana yang 

dapat ditunda pemenuhannya. Para retailer dituntut untuk dapat memahami 

hal apa yang dapat menggerakan kebutuhan tertentu dalam konsumen. Hal ini 

dapat dilakukan antara lain dengan mengumpulkan informasi dari beberapa 

konsumen, sehingga dapat mengetahui dan mengidentifikasikan rangsangan 

yang paling sering menimbulkan minat terhadap suatu produk. Kemudian 

pemasar-pemasar tersebut dapat mengembangkan strategi-strategi pemasaran 

yang akan merangsang minat konsumen. 

 

 

2. Pencarian Informasi 

Pada tahap ini konsumen yang mulai tergugah minatnya atau terdorong 

mencari informasi lebih banyak lagi untuk memuaskan kebutuhannya. 

Pencarian informasi dapat terjadi secara internal, eksternal, maupun 

keduanya. Pencarian informasi internal adalah proses mengingat kembali 

informasi yang tersimpan didalam ingatan. Informasi yang tersimpan ini 

sebagian besar berasal dari pengalaman sebelumnya atas suatu produk. 

Sebaliknya, pencarian informasi eksternal adalah mencari informasi 

dilingkungan luar kita. 

 

Perhatian utama pasar adalah sumber-sumber informasi utama yang akan 

dicari konsumen dan kepentingan relatifnya terhadap keputusan pembelian 

sesudahnya. Sumber-sumber informasi konsumen tersebut adalah : 

a) Sumber pribadi: Keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

b) Sumber komersil: Iklan, pramuniaga, penyalur, kemasan, pameran. 

c) Sumber umum: Media massa, organisasi konsumen, lembaga konsumen. 

d) Sumber pengalaman: Pernah mengalami, menguji, menggunakan produk. 

 

 

3. Evaluasi Alternatif 

Setelah mendapatkan informasi dan merancang sejumlah pertimbangan dari 

produk alternatif yang tersedia, konsumen siap untuk membuat suatu 

keputusan. Konsumen akan menggunakan informasi yang tersimpan didalam 

ingatan, ditambah dengan informasi yang diperoleh dari luar untuk 

membangun suatu kriteria tertentu. Standar ini membantu konsumen untuk 
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mengevaluasi dan membandingkan alternatif tersebut. Salah satu cara yang 

dipakai untuk memperkecil jumlah pilihan dalam sejumlah pilihan dan dalam 

sejumlah pertimbangan adalah dengan memilih atribut produk dan kemudian 

mengeluarkan semua produk yang tidak mempunyai atribut tersebut. 

Konsumen bersikap berbeda-beda dalam melihat atribut produk yang 

dianggap menonjol. Mereka akan memberikan paling banyak perhatian pada 

atribut yang akan memberikan manfaat yang dicari. 

 

Konsumen kemudian sampai pada pendirian (pertimbangan, preferensi) 

terhadap alternatif merek melalui suatu prosedur evaluasi. Para konsumen 

ternyata menggunakan prosedur evaluasi yang berbeda-beda untuk membuat 

suatu pilihan antara objek-objek dengan atribut banyak. 

 

 

4. Keputusan Membeli 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi diantara merek-

merek dalam kelompok pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk suatu 

maksud pembelian untuk membeli merek yang paling disukai. Namun 

demikian, dua faktor dapat mempengaruhi maksud pembelian dan keputusan 

pembelian. 

 

Faktor utama adalah sikap atau pendirian orang lain. Sampai dimana 

pendirian orang lain dapat mengurangi alternatif yang disukai seseorang 

tergantung pada dua hal: 1). intensitas dari pendirian negatif orang lain 

terhadap alternatif yang disukai konsumen, dan 2). motivasi konsumen untuk 

menuruti keinginan orang lain. 

 

 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah pembelian produk, konsumen akan mengalami suatu tingkat kepuasan 

atau ketidakpuasan tertentu. Konsumen juga akan melakukan tindakan setelah 

pembelian dan menggunakan produk tersebut yang mendapat perhatian dari 

pemasar. Tugas pemasar tidak berakhir ketika produk dibeli tetapi terus 

sampai periode setelah pembelian. 

 

Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa dekat antara harapan 

pembeli atas produk tersebut dengan daya guna yang dirasakan dari produk 

tersebut. Jika daya guna produk tersebut berada dibawah harapan pelanggan, 

pelanggan tersebut akan merasa kecewa. Sebaliknya jika daya guna produk 

tersebut memenuhi harapan, maka pelanggan akan merasa puas. 

 

Konsumen membentuk harapan mereka atas dasar pesan-pesan yang diterima 

dari penjual, teman dan sumber informasi lain. Jika penjual membesar-

besarkan manfaat produk, konsumen akan mengalami harapan yang tidak 

tercapai yang menyebabkan ketidakpuasan. Semakin besar jarak antara 

harapan dan hasil yang dirasakan, semakin besar ketidakpuasan konsumen. 

Disini tergantung bagaimana cara konsumen menanggulanginya. Sebagian 

konsumen memperbesar jarak ini ketika produk tersebut tidak sempurna, dan 
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mereka sangat tidak puas. Konsumen lain meminimalisasi jarak ini dan tidak 

begitu kecewa. 

 

Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen dengan suatu produk akan 

mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen merasa puas, dia akan 

menunjukan probabilitas yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. 

Konsumen yang merasa puas juga cenderung akan mengatakan hal-hal yang 

lebih baik mengenai suatu merek kepada orang lain. 

 

Seorang konsumen yang merasa tidak puas akan berusaha untuk mengurangi 

ketidaksesuaian karena umat manusia berusaha keras untuk “menciptakan 

keselarasan internal, konsistensi atau kecocokan antara pendapat, 

pengetahuan, dan nilai-nilai”. Konsumen yang tidak puas akan mengambil 

satu dari dua tindakan berikut. Mereka mungkin berusaha untuk mengurangi 

ketidakpuasan ini dengan membuang atau mengambalikan produk tersebut, 

atau mereka mungkin berusaha untuk mengurangi ketidakpuasan dengan 

mencari informasi yang mungkin memperkuat nilai tinggi produk tersebut 

(atau menghindari informasi yang mungkin memperkuat nilai rendahnya). 

 

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa perilaku pembelian mempunyai 

pengaruh yang sangat besar dalam menentukan konsumen mengambil tindaka 

keputusan pembelian. 

 

2.2 Keterkaitan Antar Variabel 

 

 

2.2.1 Hubungan Retailing Mix dengan Keputusan Pembelian 

 

 

Karakteristik dan proses pengambilan keputusan pembeli menghasilkan keputusan 

pembelian tertentu. Retailing mix, menggabungkan fasilitas fisik, persediaan 

barang, harga, promosi, pelayanan dan organisasi personel, menjadi suatu 

program terpadu untuk menarik para pembeli dan orang lain yang berkaitan 

dengan keputusan pembelian (Davidson, 1997). 

 

“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 
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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 layanan yang memuaskan, maka konsumen akan memilih dan 

berbelanja di toko yang dapat memenuhi keinginannya tersebut. Loudon dan Bitta 

dalam Utami, 2010. 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

 

 

Ada beberapa peneliti terdahulu yang berhubungan dengan bauran ritel, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

 

1. Hasil penelitian Bayu Nurbiyanto (2013), terdapat lima faktor yang 

memengaruhi keputusan pembelian yaitu faktor Produk, Harga, Promosi, 

Fasilitas Fisik, dan Pelayanan. Faktor Produk, Harga, Promosi, Fasilitas Fisik, 

dan Pelayanan memiliki pengaruh secara bersama-sama yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian dengan nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  22.854 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.0000 (P<0.05). Kelima faktor yang terbentuk memiliki 

pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian. 

Faktor Produk dengan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 2.411 dan tingkat signifikansi 0.018 

(P<0.05), faktor Harga dengan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 3.348 dan tingkat signifikansi 

0.001 (P<0.05), faktor Promosi dengan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 4.161 dan tingkat 

signifikansi 0.000 (P<0.05), dan faktor Fasilitas Fisik dengan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 
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2.369 dan tingkat signifikansi 0.020 (P<0.05), serta faktor Pelayanan dengan 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 3.408 dan tingkat signifikansi 0.001 (P<0.05). Faktor harga 

memiliki pengaruh yang dominan terhadap keputusan pembelian karena 

memiliki nilai beta paling tinggi yaitu sebesar 0,477. 

2. Penelitian oleh Yuda Melisa (2012). Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah 

melakukan pembelian pada Mega Prima Swalayan. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah non-Probability sampling dengan cara 

Purposive sampling. Data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa terdapat 

pengaruh persediaan barang (X) yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian ulang (Y) konsumen Mega Prima Swalayan Payakumbuh. 

3. Penelitian oleh Arief Rahmat (2012). Secara simultan maupun parsial bauran 

eceran (Retail Mix) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

pada Carrefour Palembang Square. Presentasi merupakan variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian konsumen pada 

Carrefour Palembang Square. 

4. Penelitian oleh Bebet Wijayanto, Apriatni Endang, dan Sari Listyorini (2013). 

Berdasarkan analisis regresi linier sederhana, semua variabel secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Pada analisis 

ini variabel harga berpengaruh terbesar terhadap loyalitas konsumen. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

Ada beberapa komponen dalam Bauran Ritel yang berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen, diantaranya adalah produk, harga, promosi, 

pelayanan, dan fasilitas fisik. Berikut adalah gambar 3 untuk memudahkan 

pemahaman terhadap pengaruh Bauran Ritel terhadap keputusan pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Hipotesis 

 

 

Berdasarkan teori, tinjauan literature serta kerangka pemikiran di atas, maka 

hipotesis dari penelitian ini adalah: 

 

H1: Faktor produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

H2: Faktor harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

H3: Faktor promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

H4: Faktor pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Gambar 3 

Kerangka Pemikiran 

 

Produk (x1) 

() 

 
Harga (x2) 

 
Promosi (x3) 

Fasilitas Fisik (x5) 

Pelayanan (x4) 

Keputusan 

Pembelian (y) 
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H5: Faktor fasilitas fisik berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

H6: Faktor produk, harga, promosi, pelayanan, dan fasilitas fisik secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

H7: Faktor harga berpengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian. 


