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II . LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pemasaran

Pemasaran sebagai proses sosial dan manajerial dimana individu atau kelompok

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan,

penawaran, dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan orang atau kelompok

lain (Tjiptono, 2008). Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2005) Marketing is

a societal process by which individuals and groups obtain what they need and want

throught creating, offering, and freely exchanging products and services of values

with others. Dengan kata lain pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial

yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan dan

diinginkan dengan jalan menciptakan, menawarkan dan menukarkan produk yang

bernilai dengan pihak lain.

Dua definisi tersebut menyimpulkan bahwa pemasaran merupakan suatu proses

sosial dan manajerial. Definisi sosial menunjukkan peran yang dimainkan oleh

pemasaran di masyarakat. Seorang pemasar mengatakan bahwa peran pemasaran

adalah menghasilkan standar yang lebih tinggi. Untuk definisi manajerial, pemasaran

sering digambarkan sebagai seni menjual produk (Kotler, 2003).
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B. Bauran Pemasaran

Kunci sukses untuk mengembangkan strategi pemasaran yaitu mempertahankan

bauran pemasaran yang tepat yang memuaskan pelanggan sasaran dan menciptakan

hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Bauran pemasaran mencakup empat

macam aktivitas pemasaran utama yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi yang

dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan

pemasaran yang dinamis (Kotler, 2003).

Produk adalah barang, jasa, atau ide yang memiliki atribut tangible (berwujud) atau

intangible (tidak berwujud) yang memberikan kepuasan dan manfaat pada konsumen.

Produk merupakan variabel yang penting dari bauran pemasaran karena jika produk

yang ditawarkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan

konsumen maka penjualan produk tersebut akan sulit dan daur hidup produk menjadi

lebih singkat.

Harga merupakan nilai yang ditempatkan pada produk atau jasa yang ditukarkan

antara pembeli dan penjual. Pembeli akan menukarkan sumber daya yang

dimilikinya (dalam bentuk pendapatan, kredit, kekayaan) untuk mendapatkan

kepuasan atau manfaat produk. Pemasar menganggap harga sebagai elemen kunci

dari bauran pemasaran karena harga berhubungan secara langsung dengan pendapatan

dan profit yang didapat oleh perusahaan. Harga merupakan elemen marketing mix

yang paling fleksibel karena harga dapat diubah dengan cepat untuk menstimulasi

permintaan atau merespon tindakan pesaing.
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Distribusi berarti membuat produk tersedia bagi konsumen baik dalam hal jumlah

maupun lokasi yang diinginkan. Produk terbaik apapun di dunia tidak akan sukses

tanpa adanya usaha dari perusahaan untuk membuat produk tersebut tersedia

dimanapun dan kapanpun pelanggan ingin membelinya. Perantara seperti wholesaler

(grosir) dan retailer (pengecer) melakukan banyak aktivitas yang diperlukan untuk

memindahkan produk secara efisien dari produsen ke konsumen atau pembeli

industri. Keputusan distribusi merupakan keputusan yang sangat tidak fleksibel

karena membutuhkan komitmen sumberdaya dan menentukan hubungan kontrak,

karenanya keputusan sulit dan tidak mungkin diubah.

Promosi merupakan bentuk komunikasi persuasif yang mencoba untuk mendorong

pertukaran pemasaran dengan cara mempengaruhi individu, kelompok, dan

organisasi untuk menerima barang, jasa, dan ide. Promosi mencakup periklanan,

penjualan pribadi, publisitas, dan promosi penjualan. Dalam merencanakan aktivitas

promosi, pendekatan integrated marketing communication (mengkoordinasi elemen

bauran pemasaran promosi dan mensinkronisasi promosi sebagai satu kesatuan) dapat

menghasilkan pesan yang diinginkan bagi pelanggan.

C. Perilaku Konsumen

Pemasar telah menyadari bahwa efektivitas mereka dalam memenuhi kebutuhan

konsumen secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas. Semakin baik mereka

memahami faktor-faktor yang mendasari perilaku konsumen, semakin baik mereka

dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan

konsumen. Di masa lalu, banyak perusahaan bisnis yang tidak terlalu peduli dengan

pemahaman perilaku konsumen. Mereka lebih terfokus pada hasil penjualan
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pelacakan dengan sedikit perhatian mengapa konsumen melakukan apa yang mereka

lakukan. Tapi seperti kompetisi yang kaku, lingkungan pemasaran telah

menyebabkan manajer pemasaran menganalisis lebih dekat faktor-faktor yang

mempengaruhi pilihan konsumen. Sekarang  manajer  yang  bersangkutan  dengan

memberikan manfaat bagi konsumen, belajar tentang konsumen dan mengubah

sikap, dan mempengaruhi persepsi konsumen.

Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai perilaku yang menampilkan

konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang

produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka (Kotler,

2003). Perilaku konsumen juga dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan

keputusan dan kegiatan fisik individu yang terlibat dalam mengevaluasi,

memperoleh, menggunakan, atau membuang barang dan jasa. Studi perilaku

konsumen adalah studi tentang bagaimana individu membuat keputusan untuk

menghabiskan sumberdaya yang tersedia, yang uang, waktu dan juga upaya, pada

item terkait konsumsi. Memahami perilaku konsumen dan "mengetahui pelanggan"

tidak pernah sederhana (Kotler, 2003). Pelanggan dapat mengatakan satu hal tetapi

melakukan hal yang lain. Mereka mungkin tidak berhubungan dengan motivasi yang

lebih dalam. Mereka mungkin menanggapi pengaruh yang mengubah pikiran pada

menit terakhir.

Menurut Assael (2001), ada dua pendekatan yang luas untuk mempelajari perilaku

konsumen. Sebuah pendekatan manajerial tinjauan perilaku konsumen sebagai ilmu

sosial terapan. Hal ini dipelajari sebagai tambahan dan dasar untuk mengembangkan

strategi pemasaran. Sebuah pendekatan holistik tinjauan perilaku konsumen
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merupakan fokus sah penyelidikan dan dirinya sendiri tanpa perlu diterapkan untuk

pemasaran.

Titik awal untuk memahami perilaku pembeli adalah model stimulus-respon yang

ditunjukkan pada Gambar 2.2. Rangsangan pemasaran dan lingkungan masukkan

kesadaran pembeli. Karakteristik pembeli dan proses keputusan menimbulkan

keputusan pembelian tertentu. Tugas pemasar adalah memahami apa yang terjadi

dalam kesadaran pembeli antara datangnya stimulus luar dan keputusan pembelian.

Sebuah perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh budaya, sosial, pribadi, dan

faktor-faktor psikologis. Mengerahkan faktor budaya yang paling luas dan paling dalam

pengaruh (Kotler, 2003).

D. Impulse Buying

Mayoritas pembelian dipasar swalayan dilakukan dengan cara impuls, khusunya bila

pemaparan sebelumnya terhadap iklan telah membangun semacam pengenalan

mereka (Engel,et al., 1995).Menurut Premananto (2007) Pembelian impulsif adalah

sebagian dari pembelian yang tidak terencana, disebabkan oleh ekspose dari stimulus

dan diputuskan langsung di lokasi belanja. Thomson,et al. dalam Yusrianti (2008),

mengemukakan bahwa ketika terjadi pembelian impulsif akan memberikan

pengalaman emosional lebih daripada rasional, sehingga tidak sebagai suatu sugesti,

menurut penelitian Rook dalam Engel,et al. (1995), pembelian berdasar impuls

mungkin memiliki satu atau lebih karakteristik ini:

1. Spontanitas. Pembelian ini tidak diharapkan dan memotivasi konsumen untuk

membeli sekarang, sering sebagai respons terhadap stimulasi visual yang langsung

ditempat penjualan.
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2. Kekuatan, kompulsi, dan intensitas. Mungkin ada motivasi untuk

mengesampingkan semua yang lain dan bertindak dengan seketika.

3. Kegairahan dan stimulasi. Desakan mendadak untuk membeli sering disertai

dengan emosi yang dicirikan sebagai “menggairahkan,” “menggetarkan,” atau “liar.”

4. Ketidakpedulian akan akibat. Desakan untuk membeli dapat menjadi begitu

sulit ditolak sehingga akibat yang mungkin negatif diabaikan.

Perspektif mengenai impulse buying yang paling dasar berfokus pada faktor eksternal

yang mungkin menyebabkan gejala tersebut. Menurut Bong (2011) faktor-faktor

yang mungkin mempengaruhi pembelian impulsif antara lain adalah harga,

kebutuhan terhadap produk atau merek, distribusi masal, pelayanan terhadap diri

sendiri, iklan, displai toko yang menyolok, siklus hidup produk yang pendek, ukuran

yang kecil dan kesenangan untuk mengoleksi.

Dengan dasar penjelasan di atas maka impulse buying merupakan kegiatan untuk

berbelanja tanpa kontrol diri dengan sedikit atau tanpa pertimbangan mendalam.

Alasannya adalah pengalaman emosional yang lebih daripada rasional, karenanya

pembelian pun dilakukan. Sehingga kebanyakan pembelian dilakukan pada barang-

barang yang tidak di perlukan.

Kategori pembelian impulsif dapat dibagi menjadi empat klasifikasi sebagai berikut

ini:

1. Pure impulse, pembelian dilakukan murni tanpa rencana atau terkesan mendadak.

Biasanya terjadi setelah melihat barang yang dipajang di toko dan muncul keinginan

untuk memilikinya saat itu juga.
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2. Reminder impulse, pembelian dilakukan tanpa rencana setelah diingatkan ketika

melihat iklan atau brosur yang ada di pusat perbelanjaan.

3. Suggestion impulse, pembelian dilakukan tanpa terencana pada saat berbelanja di

pusat perbelanjaan. Pembeli terpengaruh karena diyakinkan oleh penjual atau teman

yang ditemuinya pada saat belanja.

4. Planned impulse, pembeli melakukan pembelian karena sebenarnya sudah

direncanakan tetapi karena barang yang dimaksud habis atau tidak sesuai dengan apa

yang diinginkan maka pembelian dilakukan dengan membeli jenis barang yang sama

tetapi dengan merek atau ukuran yang berbeda.

E. Emosi Positif

Pada dasarnya pendekatan psikologi mengajukan pandangannya mengenai perilaku

manusia bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Hal tersebut

diantaranya dapat dilihat dari formulasi yang dilakukan Lewin (dalam Negara dan

Dharmmesta, 2003) dari hasil formulasi tersebut ditemukan bahwa perilaku

merupakan fungsi dari kepribadian dan lingkungan. Dari hubungan ketiganya

kemudian diamati lebih mendalam oleh Mehrabian dan Russel dengan memasukkan

variable mediasi yakni faktor emosi individu. Hal ini sejalan dengan paradigma S-O-

R yang mendasarinya. Taman dalam Tirmizi,et al. (2009) menemukan hubungan

positif emosi positif, keterlibatan dan mode fashion yang berorientasiimpuls membeli

dengan dorongan keseluruhan perilaku pembelian dari konsumen.

Menurut Park,et al. (2006) emosi adalah sebuah efek dari mood yang merupakan

faktor penting konsemuen dalam kputusan pembelian. Faktor perasaan/emosi
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merupakan konstruk yang bersifat temporer karena berkaitan dengan situasi atau

objek tertentu. Perasaan seperti jatuh cinta, sempurna, gembira, ingin memiliki,

bergairah, terpesona, dan antusias, dari berbagai studi, disinyalir memiliki korelasi

positif yang signifikan dengan kecenderungan melakukan impulse buying

(Premananto, 2007). Emosi positif didefinisikan sebagai suasana hati yang

mempengaruhi dan yangmenentukan intensitas pengambilan keputusan

konsumen.(Watson dan Tellegen dalam Tirmizi,et al., 2009).

Namun lebih luas perlu dibedakan mengenai emosi yang berkaitan dengan keputusan

pembelian misalnya emosi yang diciptakan merek, stimuli yang ada dan emosi yang

sifatnya lebih luas. Hal tersebut dikemukakan oleh Shiv dan Fedorikhin dalam

Premananto (2007) dengan mengklasifikasikan emosi menjadi task-induced affect

yang dinyatakan sebagai ‘affective reaction that arise directly from the decision task

itself’ dan ambient affect yang dinyatakan sebagai ‘affective states that arise from

background condition such as fatigue and mood.’

Emosi positif yang dirasakan konsumen akan mendorong konsumen untuk

mengakuisisi suatu produk dengan segera tanpa adanya perencanaan yang

mendahuluinya dan sebaliknya emosi yang negatif dapat mendorong konsumen

untuk tidak melakukan pembelian impuls (Premananto, 2007).

F. Respon Lingkungan Belanja

Dalam penelitian ini lingkungan mengacu pada rangsangan fisik dan sosial yang ada

di dalam toko ritel modern, termasuk objek fisik (produk dan toko), hubungan ruang

(lokasi toko, produk dalam toko) dan perilaku sosial dari orang lain (siapa saja yang

ada disekitar dan apa saja yang mereka lakukan), karena hal tersebut merupakan
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bagian penting yang perlu diciptakan pemasar untuk mempengaruhi perilaku

konsumen. Menurut Paul Peter dan Jerry Olson (1999), lingkungan terdiri dari dua

macam, yaitu: Lingkungan makro dan lingkungan mikro. Faktor-faktor lingkungan

makro seperti iklim, kondisi ekonomi, sistem politik, dan kondisi alam mempunyai

pengaruh umum atas perilaku, seperti ketika keadaan ekonomi mempengaruhi jumlah

belanja rumah tangga, mobil, dan barang, sedangkan, faktor-faktor lingkungan mikro

yang berhubungan dengan aspek nyata fisik dan sosial lingkungan seseorang

berpengaruh langsung pada perilaku spesifik konsumen, pendapat, dan perasaan.

Peter dan Olson (1999) juga membagi lingkungan menjadi dua aspek dan dimensi

yaitu aspek lingkungan sosial dan aspek lingkungan fisik. Aspek lingkungan fisik

termasuk semua yang bukan manusia, yang dapat dibagi menjadi elemen yang

mempunyai ruang atau tidak mempunyai ruang.

Park dan Lennon (2006) menyatakan bahwa respon afektif lingkungan atas perilaku

pembelian dapat diuraikan oleh 3 variabel yaitu: pleasure, arousal dan dominance.

Pleasure mengacu pada tingkat dimana individu merasakan baik, penuh

kegembiraan, bahagia yang berkaitan dengan situasi tersebut. Pleasure diukur

dengan penilaian reaksi lisan ke lingkungan (bahagia sebagai lawan sedih,

menyenangkan sebagai lawan tidak menyenangkan, puas sebagai lawan tidak puas,

penuh harapan sebagai lawan berputus asa, dan santai sebagai lawan bosan).

Konseptualisasi terhadap pleasure dikenal dengan lebih suka, kegemaran, perbuatan

positif.

Arousal mengacu pada tingkat dimana seseorang merasakan siaga, digairahkan atau

situasi aktif. Arousal secara lisan dianggap sebagai laporan responden, seperti pada
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saat dirangsang, ditentang, dan diperlonggar dan dalam pengukurannya digunakan

metode semantik differential, dan membatasi arousal sebagai sebuah keadaan

perasaan yang secara langsung ditaksir oleh laporan verbal. Beberapa ukuran

nonverbal telah diidentifikasi dapat dihubungkan den sesungguhnya membatasi

sebuah ukuran dari arousal dalam situasi sosial.

Dominance ditandai dengan laporan responden yang merasa dikendalikan sebagai

lawan mengendalikan, mempengaruhi sebagai lawan dipengaruhi, terkendali sebagai

lawan diawasi, penting sebagai lawan dikagumi, dominan sebagai lawan bersikap

tunduk, dan otonomi sebagai lawan dipandu.

G. Pengalaman Belanja (Hedonic Shopping Value)

Hedonic shopping value merupakan bagian dari instrumen pengalaman belanja.

Menurut Negara dan Dharmmesta (2003) Pengalaman belanja adalah cerminan dari

instrumen yang menyajikan secara langsung manfaat dari suatu pengalaman dalam

melakukan pembelanjaan (hedonic shopping value), nilai yang mencerminkan

instrumen manfaat belanja (utilitarian shopping value) dan tingkat sumber daya

yang dibelanjakan dan jumlah dari nilai belanja seseorang (resources expenditure).

Hedonic shopping value menurut Semuel (2005) mencerminkan instrumen yang

menyajikan secara langsung manfaat dari suatu pengalaman dalam melakukan

pembelanjaan, seperti: kesenangan dan hal-hal baru. Konsumsi hedonis meliputi

aspek tingkah laku yang berhubungan dengan multi-sensory, fantasi dan konsumsi

emosional yang dikendalikan oleh manfaat seperti kesenangan dalam menggunakan

produk dan pendekatan estetis (Hirschman dan Holbrook dalam Rachmawati, 2009).
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Tawar dan menawar adalah dua pengalaman berbelanja yang berhubungan dengan

kenikmatan dalam berbelanja (Sherry dalam Rachmawati, 2009), oleh karena itu

disarankan bahwa pengalaman pembelian mungkin adalah lebih penting dibanding

memenuhi keinginan hedonis berhubungan dengan konsumsi hedonis

(Hausman,2000; Piron (1991), Rook,1987 dalam Park,et.al.,2005 dalam

Rachmawati, 2009).

Menurut Rachmawati (2009) konsumen lebih mungkin terlibat dalam impulse buying

ketika mereka termotivasi oleh keadaan hedonis atau alasan ekonomi, seperti

kesenangan, fantasi dan sosial atau kepuasaan emosional. Menurutnya pula sejak

tujuan pengalaman belanja untuk mencukupi kebutuhan hedonis, produk yang akan

dibeli ini nampak seperti terpilih tanpa perencanaan dan mereka menghadirkan suatu

peristiwa impulse buying.


