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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan 

Analisis DeskripsiTentang Penetapan Harga Ganjil dan Harga Genap Studi Kasus 

Pengunjung Hypermart Malang Town Squareyaitu: 

Tabel 1. Hasil-hasil penelitian terdahulu 

Judul penelitian Variable 
penelitian 

Alat 
analisis  

Hasil  

Odd Pricing On 
Choice Of Items 
From A Menu 
(Robert M. 
Schindler dan Lori 
S. Warren) 

odd pricing, 
even pricing, 
long menu, 
short menu. 

-Analisis 
varian 2 
arah  
 
 

penetapan harga item tepat 
di bawah angka bulat dapat 
meningkatkankemungkinan 
dalam pemilihan item menu 
lebih tinggi disbanding 
harga bulat.  Sedangkan 
dalam variable situasional 
long dan short menu tidak 
menghasilkan informasi 
karena hasil yg tidak 
signifikan 

Analisa Hubungan 
Odd Pricing 
Terhadap Intends 
To Buy Konsumen 
di Hypermarket 
Surabaya. (Jan 
Marius S Dan 
Daniel Josep D) 

Odd pricing, 
convenience 
product, 
shopping 
goods, 
afeksi,kognisi 

-Analisis 
deskriptif  
-Analisis 
korespende
nsi 

Odd pricing mempengaruhi 
pembelian konsumen. 
Terdapat perbedaan 
hubungan odd pricing pada 
konsumen dengan motif 
rasional yang tinggi dan 
emosional yang tinggi. 
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Persepsi Konsumen 
Terhadap perbedaan 
odd prices dan even 
prices studi kasus 
pada mahasisa 
akultas ekonomi 
universitas 
tarumanegara 
Jakarta (rhodiah  
dan hendrik) 
 

Odd price dan 
even prices 
dengan 
indikator 
a. harga diskon 
b. perceived 
gain c. 
imageharga 
lebih murahd. 
tingkat pilihan 
konsumen 
 

- Analisis 
deskriptif 

Odd prices lebih memberi . 
imageharga lebih murah 
dibandingkan dngan even 
prices 

Sumber : Peneliti  

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah judul penelitian 

yang tidak menggunakan bahasa asing agar responden dapat lebih mngerti dengan 

objek penelitian yang dimaksud. Perbedaan lainnya penelitian ini menggunakan 

indicator-indikator yang berbeda sebagai perluasan dari indicator dalam variable 

penelitiansebelumnya, sehingga lebih mudah dimengerti oleh responden. 

 
B. Teori yang Relevan 

1. Konsep Harga 

a. Definisi Harga  

Teori mikroekonomi tradisional tampaknya telah mempengaruhi banyak 

pemasar untuk mengasumsikan bahwa harga penggunaan konsumen hanya 

sebagai indikator biaya produk. Namun, bukti terbaru menunjukkan bahwa arti 

konsumen berasal dari variabel harga mungkin jauh lebih kompleks (Loudon dan 

Bitta,1979). 

Harga adalah jumlah uang yang ditukarkan untuk memperoleh suatu 

produk.Kepekaan harga bagi konsumen sangat menentukan target pasar yang 

dituju Ferrinadewi dan Darmawan(2004). Licshtenstein, Ridgway & Netemeyer 
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(1993) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa harga menjadi salah satu 

isyarat paling dominan dalam pemasaran, hal tersebut karena harga ada pada 

semua situasi pembelian. Harga juga merupakan salah satu isyarat dimana harga 

akan mempengaruhi penilaian konsumen tentang suatu produk (Monroe, 2007).  

Harga didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan atau dikorbankan 

untuk mendapatkan jasa atau produk  dalam penelitian Voss, Parasuraman and 

Grewal(1998).Dalam memandang suatu harga konsumen mempunyai beberapa 

pandangan berbeda.Harga yang ditetapkan di atas harga pesaing dipandang 

mencerminkan kualitas yang lebih baik atau mungkin juga dipandang sebagai 

harga yang terlalu mahal. Sementara harga yang ditetapkan di bawah harga 

produk pesaing akan dipandang sebagai produk yang murah atau dipandang 

sebagai produk yang berkualitas rendah. 

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau 

barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi 

seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga 

digunakan untuk memberikan nilai finansialpada suatu produk barang atau jasa. 

Biasanya penggunaan kata harga berupa digit nominal besaran angka terhadap 

nilai tukar mata uang yang menunjukkan tinggi rendahnya nilai suatu kualitas 

barang atau jasa. Dalam ilmu ekonomi harga dapat dikaitkan dengan nilai jual 

atau beli suatu produk barang atau jasa sekaligus sebagai variabel yang 

menentukan komparasiproduk atau barang sejenis (Wikipedia). 

Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu pemasaran karena 

harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan 
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produk baik berupa barang maupun jasa. Menetapkan harga terlalu tinggi akan 

menyebabkan penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan 

mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh organisasi/ perusahaan.Menurut 

Kotler dan Keller (2011), perusahaan melakukan penetapan harga dengan 

berbagai cara yaitu diperusahaan kecil, harga sering ditentukan oleh atasan 

sedangkan diperusahaan besar, penetapan harga ditangani oleh manajer divisi dan 

manajer lini produk. 

b. Langkah Penetapan Harga 

 Lebih lanjut lagi Kotler dan Keller (2011) membagi enam langkah dalam 

menetapkan sebuah harga yaitu: 

1) Memilih tujuan penetapan harga 

Lima tujuan utama adalah kemampuan bertahan, laba saat ini 

maksimum, pangsa pasar maksimum, pemerahan pasar maksimum, 

kepemimpinan kualitas produk dan tujuan lain. 

2) Menentukan permintaan 

Setiap harga akan mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda 

dan karena itu akan memiliki berbagai dampak pada tujuan pemasaran 

perusahaan. 

3) Memperkirakan biaya 

Permintaan menetapkan batas harga yang dapat dikenakan 

perusahaan untuk produknya. Biaya menetapkan batas bawah. Perusahaan 

ingin mengenakan harga yang dapat menutupi biaya memproduksi, 

mendistribusikan, dan menjual produk, termasuk tingkat pengembalian 
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yang wajar untuk usaha dan resikonya. Tetapi, ketika perusahaan 

menetapkan harga produk yang dapat menutupi biaya penuh mereka, 

profitabilitas tidak selalu menjadi hasil akhirnya. 

4) Menganalisis biaya, harga dan penawaran pesaing 

Dalam kisaran kemungkinan harga yang ditentukan oleh 

permintaan pasar dan biaya perusahaan, perusahaan harus 

memperhitungkan biaya, harga, dan kemungkinan reaksi harga pesaing.  

Mula-mula perusahaan harus mempertimbangkan harga pesaing 

terdekat. Jika penawaran perusahaan mengandung fitur-fitur yang tidak 

ditawarkan oleh pesaing terdekat, perusahaan harus mengevaluasi nilai 

mereka bagi pelanggan dan menambahkan nilai itu ke harga pesaing. Jika 

penawaran pesaing mengandung beberapa fitur yang tidak ditawarkan oleh 

perusahaan, perusahaan harus mengurangkan nilai mereka dari harga 

perusahaan. Sekarang perusahaan dapat memutuskan apakah perusahaan 

dapat mengenakan lebih banyak, sama, atau kurang dari pesaing. 

5) Memilih metode penetapan harga 

Ada enam metode penetapa harga yaitu penetapan harga markup, 

penetapan harga tingkat pengembalian sasaran, penetapan harga nilai 

anggapan, penetapan harga nilai, penetapan harga going-rate, dan 

penetapan harga jenis lelang. 

6) Memilih harga akhir 

Metode penetapan harga mempersempit kisaran dari mana 

perusahaan harus memilih harga akhirnya. Dalam memilih harga itu, 
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perusahaan harus mempertimbangkan faktorfaktor tambahan, termasuk 

dampak kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan harga perusahaan, 

penetapan harga berbagi keuntungan dan risiko, dan damapk harga pada  

pihak lain. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga 

Menurut Kotler dan Armstrong (dalam Fandy Tjiptono, 1992 : 154), secara 

umum ada dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga, 

yaitu : 

1) Faktor Internal Perusahaan 

a) Tujuan  pemasaran perusahaan 

Tujuan ini bisa berupa memaksimalkan laba, mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan 

kepimpinan dalam hal kualitas, mengatasi persaingan dan melaksanakan tanggung 

jawab sosial. 

b) Strategi bauran pasar 

Harga hanyalah satu komponen dari bauran pasar. Oleh karena itu, harga 

perlu dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pemasaran yang 

lainnya, yaitu produk, distribusi, dan promosi. 

c) Biaya 

Biaya merupakan faktor yang menetukan harga minimal yang harus 

ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, setiap 

perusahaan pasti menaruh perhatian besar pada penentuan harga.  
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d) Organisasi 

Manajemen perlu memutuskan siapa dalam organisasi yang harus 

menetapkan harga. Setiap perusahaan menangani masalah penetapan harga 

menurut caranya masing-masing. Dalam pasar industri, para wiraniaga diperkenan 

untuk bernegosiasi dengan pelanggannya guna menetapkan rentang harga tertentu.  

e) Mutu barang 

Dalam menetapkan harga yang tinggi atau mahal, para pengecer biasanya 

menonjolkan reputasi produk, nama merk, perwujudan fisik dari barang tersebut 

seperti warna dan bentuk.  Jika menetapkan harga barang yang murah, maka 

perbedaan harga dengan pesaing harga harus ditonjolkan.  

Dengan demikian, berarti ada hubungan antara suatu barang dengan 

kualitas barang tersebut.  Maksudnya adalah bahwa harga suatu barang sesuai 

dengan mutunya, dan mutu barang sesuai dengan harganya.  Sehingga kita dapat 

menetapkan harga sesuai dengan tingkat mutu barang. 

2) Faktor Lingkungan Eksternal 

a) Sifat pasar dan pemerintah 

Setiap perusahaan perlu memahami sifat pasar dan pemerintah yang 

dihadapinya, apakah termasuk pasar persaingan sempurna, persaingan 

monopolistik, oligopoli atau monopoli.  

b) Persaingan 

Menurut Porter ada lima kekuatan pokok yang berpengaruh dalam 

persaingan suatu industri, yaitu : 
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1) Jumlah perusahaan dalam industri 

2) Ukuran relatif anggota dalam industri 

3) Variasi produk 

4) Kemudahan untuk memasuki industri yang bersangkutan 

c) Permintaan konsumen 

Mekanisme permintaan konsumen mempengaruhi penetapan harga dengan 

konsepElastisitas Permintaan. Permintaan konsumen akan sebuah produk sering 

bersifat sensitif terhadap harga. Elastisitas adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan kepekaan ini dan pengaruh perubahan harga atas kuantitas yang 

diminta adalah  Konsep elastisitas permintaan. Sebuah produk dikatakan memiliki 

permintaan yang elastis jika perubahan harganya mempengaruhi permintaan 

secara signifikan. Sebuah produk dikatakan memiliki permintaan yang inelastis 

jika perubahan harganya tidak mempengaruhi permintaan secara signifikan .  

Dalam beberapa pasar, permintaan produk sangatlah elastis. Dengan harga lebih 

rendah, jumlah yang dibeli akanmeningkat pesat sehingga memberikan 

penerimaan yang tinggi.  

d) Unsur-unsur lingkungan eksternal lainnya 

Perusahaan juga perlu mempertimbangkan faktor kondisi ekonomi, 

kebijakan dan peraturan pemerintah serta aspek sosial 

d. Strategi penetapan harga 

Berikut strategy penetapan harga perusahaan.Tiga strategi dasar dalam 

penetapan harga: 
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1) Market Skimming Pricing 

Adalah Kebijakan penetapanharga dimana sebuah perusahaanmengenakan 

suatu hargapengenalan yang tinggi, sering kalidisertai dengan promosi besar-

besaran.Strategi ini sering digunakanuntuk produk baru yang memilikikeunggulan 

yang unik.Biasanya strategi Skimming akanmendorong para pesaing 

untukmemasuki pasar. Harga skimming hanya dapat dilakukan pada suatu kondisi 

tertentu, yaitu: 

a) Kualitas dan citra produk harus mendukung harganya yang mahal, 

dan jumlah pembeli yang menginginkan produk pada harga tersebut 

memadai. 

b) Biaya produksi dalam jumlah kecil tidak terlalu tinggi, sehingga 

pembeli menunda memanfaatkan penerapan harga yang mahal. 

c) Pesaing tidak akan dapat masuk ke pasar tersebut dengan mudah dan 

menjual produknya dengan harga yang relatif rendah. Bila 

persyaratan-persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka penerapan 

harga skimming tidak dapat dilakukan, bahkan akan menimbulkan 

kerugian. 

2) Strategi Harga Penetrasi 

Strategi penetapan harga penetrasi merupakan penetapan harga suatu 

produk standar. Metode ini dilakukan dengan cara menetapkan harga awal harga 

perdana yang rendah, dengan tujuan agar dapat diterima pasar secara luas. Salah 

satu tujuan dengan menetapkan metode ini adalah untuk mendapatkan loyalitas 

pelanggan. 
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3) Strategi Penyesuaian Harga 

Harga hendaknya harus disesuaikan dengan variasi konsumen, situasi 

dan kondisi. Dalam penyesuaian harga, ada beberapa strategi, yang meliputi: 

 

 

 

 

    

    Gambar 3. strategipenyesuaian harga 

Yang termasuk dalam strategi penyesuaian harga ini adalah ; 

a) Penetapan harga diskon 

menetapkan dengan memberikan pengurangan atau potongan harga 

b) Penetapan harga segmentasi 

Dimana menjual produk atau jasa pada dua atau lebih harga dima 

perbedaan harganya tidak didasarkan pada perbedaan-perbedaan biaya. 

c) Penetapan harga psikologis 

Pendekatan penetapan harga yang mempertimbangkan psikologi harga dan 

semata-mata harga ekonomi saja.Physicological pricing merupakan 

pendekatan harga dimana harga tersebut disesuaikan pada pemikiran yang 

dapat diterima oleh konsumen. Metode ini dibuat didasarkan pada 

pembelian yang didasarkan pada respon emosional dari pada respon 

emosional 

 

Additional price 

Discount  
price 

segmenting 
price 

Promotion 
price 

International  
price 

Psychology 
price 

Geography 
price 
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d) Penetapan harga promosi 

Menetapkan harga produk secara temporer dibawah daftar harga dan 

kadang-kadang dibawah biaya untuk meningkatkan penjualan jangka 

pendek. 

e) Penetapan harga geografis 

Menetapkan harga sesuai dengan atau berdasarkan wilayah dimana produk 

itu dijual, 

f) Penentuan harga international  

Menetapkan sebuah harga produk untuk beberapa Negara dimana produk 

itu dijual. 

Terdapat 2 strategi penetapan harga retail yang berlainan, yaitu: 

a) Penetapan Harga Rendah Tiap Hari (everyday low pricing-EDLP) 

menekankan kontinuitas harga retail pada level antara harga non 

obral reguler dan harga obral diskon besar pesaing retail (tidak 

selalu berarti termurah) 

b) Penetapan Harga Tinggi atau Rendah (high/low pricing-HLP) reteil 

menawarkan harga yang kadang-kadang di atas EDLP pesaing 

dengan memakai iklan untuk memromosikan obral dalam frekuensi 

cukup tinggi. 

2. Konsep Penetapan Harga Ganjil-Genap (Odd-Even Pricing) 

DefinisiPenetapan Harga Ganjil-Genap 

Banyak diskusi telah difokuskan pada konsep harga phsycological yang 

menunjukkan bahwa lebih besar permintaan konsumen dengan harga tertentu, dan 
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permintaan ini menurun pada harga di atas dan di bawah titik-titik.Salah satu 

aspek dari harga physycological adalah praktik rite yangl sering diamati dari harga 

yang ganjil.di sini dikatakan bahwa harga berakhir dalam jumlah ganjil (seperti 5, 

7 atau 9) atau hanya di bawah angka bulat seperti (96 atau 98) menghasilkan 

permintaan lebih tinggi daripada harga putaran terkait nomor (Loudon dan 

Bitta,1998) 

Definisi odd price menurut wikipedia.com “Psychological pricing or price 

ending is a marketing practice based on the theory that certain prices have a 

psychological impact. The retail prices are often expressed as "odd prices": a 

little less than a round number…” Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

odd price atau harga ganjil merupakan harga dimana nilainya sedikit rendah dari 

harga yang biasanya dan harga ini dapat mempengaruhi psikologis seseorang 

sehingga odd pricesering disebut juga dengan harga psikologis.  

Kotler & keller (2009) menjelaskan bahwa banyak penjual menggunakan 

strategi odd price ini dengan menetapkan harga yang berakhir dengan angka ganjil 

karena beberapa riset memperlihatkan bahwa konsumen cenderung memproses 

harga dari „kiri ke kanan” dan bukan dengan membulatkan. Hal inilah yang sering 

dijadikan dasar olehbanyak perusahaan dalam menerapkan strategi harga ganjil 

(odd price). Saat ini banyak perusahaancenderung lebih banyak memasang harga 

ganjil dibandingkan harga biasa. 

Dari hasil pengamatan, penggunaan harga ganjil cenderung dilakukan oleh 

usaha yang bergerak dibidang ritel seperti supermarket atau hypermarket. Sebagai 

contohnya, jika kita mengunjungi beberapa toko ritel terkadang sering terlihat 
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harga yang tertera pada suatu barang adalah Rp 149.990,- bukan Rp 150.000,- 

walaupun pada kenyataannya konsumen tetap harus membayar seharga Rp 

150.000,- tanpa pengembalian Rp 10,-. Konsumen yangpintar dapat melihat ini 

sebagai salah satu strategi perusahaan dalam menarik mereka untuk berbelanja 

dengan asumsi bahwa harga tersebut lebih murah dibandingkan tempat lain. 

Namun secara psikologis sebagian besar konsumen cenderung melihat ini sebagai 

kesempatan mereka untuk dapat mengurang jumlah nilai tunai yang harus mereka 

keluarkan. Mungkin benar jika barang tersebut dibeli dalam jumlah yang sangat 

besar. Sebagai contoh: jika konsumen membeli hanya 1 barang maka selisih Rp 

10,- tidak akan mempunyai nilai tunai yang cukup berarti namun apabila 

konsumen membeli 100 barang dengan harga ganjil ( 100 x Rp 10,- = Rp 1000,-) 

tentu saja itu baru memiliki nilai tunai yang berarti.  

Penetapan strategi harga ganjil juga dinilai cukup efektif ketika digunakan 

sebagai pengurangan harga/ potongan harga/ diskon, misalnya harga normal 

sebuah produk adalah Rp 150.000,- kemudian perusahaan mengumumkan 

potongan harga sebesar 10 %, harga yang tertera atau yang ditampilkan oleh 

perusahaan adalah sebesar Rp 134.990,-walaupun secara perhitungan seharusnya 

Rp 150.000,-. Bagi konsumen yang melihatnya akan cenderung melihat harga 

tersebut diangka 134 ribu-an bukan seharga 135 ribu-an karena secara psikologis 

otak manusia akan memproses demikian, hal ini sejalan dengan teori yang telah 

dikemukakan Kotler & Keller. Potongan harga yang menggunakan strategi 

penetapan harga ganjil cenderung akan meningkatkan pilihan konsumen pada 
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produk tersebut karena secara afeksi dan kognitif, informasi harga tersebut akan 

diproses dalam otak. 

Salah satu dari strategi harga dari penyesuaian produk adalah penetapan 

harga psikologis (Psychological pricing).Monroe (2007) menyatakan harga 

psikologis adalah suatu praktek pemasaran yang didasarkan pada teori 

bahwaharga tertentu mempunyai dampak psikologis. Teori psikologis penetapan 

hargadidasarkan pada satu atau lebih hipotesis sebagai berikut : 

a. Konsumen mengabaikan digit yang sedikit signifikan daripada 

pembulatan.Meskipun sen-sen yang terlihat dan tidak secara keseluruhan 

diabaikan,mungkin secara tidak langsung diabaikan secara parsial 

b. Setelah konsumen diperlihatkan dengan harga psikologis, harga lain 

terlihataneh. 

Penetapan harga ganjil-genap (odd-even pricing) adalah penetapan harga 

yang berakhir pada angka-angka tertentu. Sebagai contoh, produk yang dijual di 

bawah $50 acap kali berakhir dengan angka 5 atau angka 9 seperti 49 sen atau 

$24,95. Harga-harga untuk produk yang berharga lebih tinggi acap kali $1 atau $2 

di bawah angka dolar genap seperti $99 dan bukan $95. 

Sejumlah pemasar menggunakan penetapan harga ganjil-genap karena 

mereka menganggap konsumen bereaksi lebih baik terhadap harga-harga ini 

mungkin melihatnya “pada dasarnya” lebih rendah dibandingkan harga genap 

tertinggi di atasnya.Dahulu, sejumlah peritel menggunakan harga ganjil-genap 

untuk memaksa kasir mereka memberikan kembalian. Kemudian tersebut harus 

mencatat penjualan dan tidak dapat mengantongi uangnya. 
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Penetapan harga ganjil (odd pricing) merupakan penetapan harga yang 

berhubungan denganbilangan penuh, di mana para pelanggan boleh merasakan 

perbedaan yang signifikan di dalam harga produk bila menetapkan harga sedikit di 

bawah nilai bilangan penuh.Sebagai contoh, satu produk dihargai pada $299.95 

bisa dirasakan efeknya ketika ditawarkan lebih banyak nilai dibandingkan produk 

yang dihargai pada $300.00.Efek ini dapat juga digunakan untuk mempengaruhi 

potensi para pelanggan yang menerima informasi-informasi produk lainnya. 

Menurut Monroe (2003) pada rodhiah dan hendrik terdapat dua efek dari 

odd price yaitu price perception effects (bagaimana cara orang-orang mengartikan 

informasi harga di pikiran mereka). Yang keduaprice cognition effects (bagaimana 

orang-orang memproses informasi harga yang sudah diartikan) 

Tabel 2. Price Perception Effects dan Price Cognition Effects 

price perception effects price cognition effects 
Orang-orang yang mengartikan harga 
sebagai alat ukur 

Orang-orang menganggap bahwa odd 
prices adalah signal dari kualitas yang 
mutunya rendah dan even prices 
adalah signal dari kualitas yang 
mutunya tinggi 

Orang-orang terbiasa membaca harga 
dari kiri ke kanan 

Orang-orang menafsirkan odd prices 
sebagai signal dari harga yang rendah, 
dikurangi atau sudah di diskon 

Orang-orang memiliki kemampuan 
terbatas untuk mengingat harga 

Koneumen menggap harga yang tidak 
bulat sebagai bukti bahwa harga 
tersebut sudah diperhitungkan dan 
oleh karena itu dianggap adil 

 
Dalam berbagai penelitian, pemrosesan bilangan bulat lebih cepat dan 

lebih akurat dibandingkan  dengan bilangan  ganjil. Ketika menilai angka 

kelipatan, individu lebih lambat  dalam memproses dari 10 sampai 19 

dibandingkan dengan 0 sampai 9, yang menunjukkan  bahwa angka semakin 
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lambat diproses otak manusia jika digit angkanya semakin banyak. Berdasarkan  

uji  ingatan, sebuah penelitian membuktikan  bahwakonsumen mengalami 

kesulitan untuk mengingat penetapan harga ganjil dan ingatan inijuga akan 

semakin berkurang  seiring dengan  pertambahan  digit dari harga tersebut.Karena  

itu, konsumen  cenderung  untuk membulatkan  harga tersebut, misalnya: 

Rp99.900 dibulatkan sebagai kisaran Rp 90.000an sehingga konsumen 

memproses bahwa harga tersebut cenderung lebih murah. 

3. Konsep Ritel  

a. Definisi usaha ritel  

Ritel adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas 

yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk 

penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Organisasi ataupun seseorang yang 

menjalankan bisnis ini disebut pula sebagai pengecer (Wikipedia) 

Pengertian usaha eceran (retailing) telah diungkapkan oleh banyak ahli 

pemasaran. Menurut Kotler (2002) “Retailling is all activities involves in selling 

goods or services directly to final consumers for their personal, non business 

use”. Atau usaha eceran adalah semua aktivitas yang terlibat dalam menjual 

barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi 

bukan bisnis. 

Bila eceran mengacu kepada aktivitas atau kegiatan maka pelaku atau 

yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut disebut pengecer. Setiap perusahaan  

manufaktur, pedagang grosir atau pengecer- yang menjual sesuatu kepada 

konsumen akhir untuk pemakaian non-bisnis disebut melakukan penjualan eceran. 

Tanpa memperhatikan bagaimana produk tersebut dijual (melalui orang atau 

telepon, surat atau mesin penjualan) atau dimana produk itu dijual (di toko atau di 
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rumah konsumen). Suatu perusahaan yang usaha pokoknya dalam usaha eceran 

disebut pengecer”. 

Kotler (2002) menyatakan bahwa dalam usaha eceran tidak 

mempertimbangkan bagaimana produk-produk itu dijual baik melalui orang, 

surat, telepon atau mesin penjual, juga tidak mempertimbangkan dimana 

dijualnya, di toko, di pinggir jalan, atau di rumah konsumen. Penjualan eceran 

yang dilakukan dengan toko disebut store retailing sedangkan yang tanpa toko 

disebut nonstore retailing. 

Menurut berman dan evans (2001) adalah “retail consists of the business 

activities involved in selling goods and services to consumers for their personal, 

family, or household use” Pengertian dari pernyataan diatas adalah Retail terdiri 

atas aktivitas-aktivitas bisnis yang terlibat dalam menjual barang dan jasa kepada 

konsumen untuk kepentingan sendiri, keluarga maupun rumah tangga. Dari 

definisi diatas bisa dikatakan bahwa bisnis ritel terdiri dari beberapa aktivitas yang 

saling mendukung dan mempengaruhi sehingga terjadi kegiatan perdagangan 

antara pedagang dan konsumen.Jadi bisnis ritel tidak bisa terdiri dari satu kegiatan 

saja. 

b. Klasifikasi retail  

Retail dapat di klasifikasikan dalam banyak cara, sebagai contoh Retail 

dapat di kelompokkan sesuai dengan aktivitas penjualan barang berdasarkan sbb 

1) Retail Kecil 

Bisnis Retail kecil di gambarkan sebagai retailer yang berpenghasilan di 

bawah $500 pertahun. Pemilik retail pada umumnya bertanggung jawab penuh 

terhadap seluruh penjualan dan manajemen. Biasanya kebanyakan pemilik 
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toko pada bisnis retail kecil ini dimiliki oleh secara individu (Individual 

Proprietorship) 

2) Retail Besar 

Pada saat ini industri Retail di kuasai oleh organisasi besar, organisasi 

tersebut meliputi : Departemen Store – Chain organization (organisasi 

berantai), Supermarket, Catalog Store, Warehouse, Outlet dan Online Store 

(Toko Online ). Departemen Store merupakan salah satu dari retailer besar 

dimana menawarkan berbagai macam jenis produk / barang, tingkat harga dan 

kenyamanan dalam berbelanja. 

c. Karakteristik Barang Dagangan Ritel 

Pengusaha ritel harus memutuskan karakteristik barang dagangan yang 

dipilih untuk ditawarkan kepada pelanggan. Menurut Sujana Asep (2005) 

karakteristik barang dagangan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Convenience Goods  

Barang convenience adalah barang yang sering dibeli, harganya 

tidak mahal dan keputusan membeli tidak memerlukan banyak 

pertimbangan atau berdasarkan kebiasaan saja. 

2) Shopping Goods 

Barang Shopping adalah barang yang untuk memutuskan 

membelinya butuh pertimbangan seperti dengan melakukan perbandingan 

dan pencarian informasi produk dari berbagai sumber. 

3) Impulse Goods 
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Adalah barang-barang yang dibeli tanpa adanya perencanaan dan 

pertimbangan yang matang seperti makanan ringan di rak antrian kasir. 

C. Kerangka pemikiran 

Bentuk Deskripsi Konsumen Terhadap Penetapa Harga Ganjil Dan Harga 

Genap 

     

 

     

Deskripsi Konsumen   Deskripsi Konsumen 

Gambar 4 skema penetapan harga ganjil-genap terhadap deskripsi konsumen 

Dalam penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa ketika penetapan harga 

genap dan harga ganjil dibandingkan, maka konsumen merasakan penetapan 

harga ganjil jauh lebih rendah dibandingkan penetapan harga genap. Diskon yang 

tidak cukup tinggi yaitu 0,3%, dianggap sebagai diskon besar yaitu 14%. Barang 

yang dihargai dengan penetapan harga ganjil lebih banyak dipilih, meski selisih 

harganya tidak jauh berbeda dengan penetapan harga genap.Pengaruh penetapan  

harga ganjil-genap sebagai salah satu strategi prusahaan mempengaruhi konsumen 

secara umum di nilai memberikan kontribusi yang positif. Retailer modern lebih 

sering menggunakan penetapan harga ganjil (odd pricing) yang dibandingkan 

dengan menggunakan format harga genap (even pricing) tampak lebih murah.Hal 

ini membentuk deskripsi konsumen terhadap penetapan harga genap ataupun 

ganjil berbeda-beda, maka dalam penelitian ini akan dideskripsikan tersendiri 

bentuk mengenai masing-masing penetapan harga. 

Penetapan Harga 
Genap 

Penetapan Harga 
Ganjil 


