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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang juga membahas tentang retail mix akan ditunjukkan pada tabel 

di bawah ini: 

Nama Pangerapan, Priscila W J (2010) Bachelor thesis, Petra Christian   

University. 

Judul 

Penelitian 

Pemetaan persepsi konsumen tourist shopper terhadap retail mix 

ditinjau dari hedonic shopping motivation di Surabaya 

Variabel 

Penelitian 

Retail mix (location, Merchandise assortment, pricing, customer 

service, store layout and design, dan communication mix) 

Teknik Analisis 

data 
Multidimensional scaling (MDS) 

Hasil 

Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel 

hedonic shopping motivation memiliki persepsi yang berbeda-beda. 

Perbedaan Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tujuh bauran pemasaran 

retail yang telah disebutkan di atas, dengan memilih lima pusat 

perbelanjaan yaitu Pakuwon Trade Center, Galaxy Mall, Tunjungan 

Plaza, Royal Plaza, dan Pasar Atum Mall. Dengan menggunakan 

metode Multidimensional scaling (MDS) 

Persamaan Kesamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang persepsi 

pelanggan atas bauran pemasaran retail (retail mix) pada tempat 

perbelanjaan konsumen. 

Nama Rony Harsono Adi Wijaya, Hartono Subagio, dan Sugiono 

Sugiharto. (jurnal penelitian Manajemen Pemasaran Petra) 

Judul 

Penelitian 

Analisa Retail Mix Terhadap Kepuasan Pelanggan di Toko 39 

Semarang 

Variabel 

Penelitian 

Elemen Bauran Pemasaran Retail (Customer service, Store design 

and display, Comminicatiom mix, Location, Merchandise 

assortments, Retail Pricing 

Teknik Analisis 

data 
Analisis Regresi Berganda 

Hasil 

Penelitian 

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel dari  retail mix  

yang memiliki kontribusi paling besar dalam mempengaruhi 

kepuasan pelanggan adalah customer service 

Perbedaan Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya meneliti retail mix namun 

keterkaitan atau pengaruh retail mix terhadap kepuasan pelanggan 

Persamaan Kesamaan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan 

menggunakan variabel bebas retail mix yang dilakukan pada salah 

satu tempat perbelanjaan konsumen. 

penelitian yang telah dilakukan juga mengenai retail mix, sehingga ini menjadi 

acuan peneliti dalam malakukan penelitian ini.  
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B. Landasan Teori 

1. Persepsi Konsumen 

Solomon (2008:65) dalam bukunya mengatakan bahwa “perception is the 

process by which physical sensations such as sight, sounds, and smells are 

selected, organized, and interpreted” yaitu persepsi adalah suatu proses dimana 

sensasi fisik seperti penglihatan, suara, dan bau yang dipilih, terorganisir, dan 

diinterpretasikan. Persepsi adalah suatu kumpulan aktifitas dalam memberikan 

kesimpulan seseorang dalam menilai sesuatu. 

Persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita hubungkan berdasarkan 

pengalaman masa lalu dan rangsangan-rangsangan yang kita terima melalui panca 

indera. Sangat memungkinkan bahwa persepsi konsumen tentang pelayanan 

menjadi berbeda dari kenyataanya karena konsumen tidak mengetahui semua 

fakta yang ada atau telah salah dalam menginterprestasikan fakta tersebut, juga 

disebabkan karena setiap orang menerima, mengorganisasi dan menerjemahkan 

informasi dengan caranya masing-masing. 

Seseorang belum tentu mempunyai persepsi yang sama tentang suatu objek 

yang sama. Perbedaan ini ditentukan bukan hanya pada stimulusnya sendiri, tetapi 

juga pada latar belakang keadaan stimulus itu. Latar belakang yang dimaksud 

mencakup pengalaman-pengalaman sensoris, perasaan saat terjadinya suatu 

peristiwa, prasangka, keinginan, sikap, dan tujuan. Menurut Walgito (2002:70), 

faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan adanya beberapa 

faktor, yaitu: 
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1. Objek yang dipersiapkan. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat 

indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang 

mempersiapkannya tetapi juga dapat datang dari dalam individu yang 

bersangkutan yang langsung mengenai syaraf yang bekerja sebagai reseptor. 

2. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf. Alat indera atau reseptor 

merupakan alat untuk menerima stimulus di samping itu juga harus ada syaraf 

sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke 

pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran  

3. Perhatian. Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan 

adanya perhatian yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan 

dalam rangka mengadakan persepsi.  Perhatian merupakan pemusatan atau 

konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu 

atau sekumpulan objek. 

Menurut Lovelock (2011:61) harapan dan persepsi pada akhirnya akan 

menentukan tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu pelayanan. Setelah 

menikmati pelayanan yang diberikan, konsumen akan membandingkan antara 

harapan dan persepsi mereka tentang pelayanan tersebut.  

Ada beberapa kemungkinan yang terjadi: 

a. Jika persepsi (perception) lebih kecil daripada harapan (expectation), (P<H), 

konsumen akan memberikan suatu anggapan yang negative terhadapat 

pelayanan yang telah diterimanya tersebut. Hal ini akan menimbulkan 

ketidakpuasan pada konsumen. 
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b. Jika persepsi (perception) sama dengan harapan (expectation), (P=H), 

konsumen akan memberikan suatu anggapan yang netral, sesuai dengan 

pelayanan yang telah diterimanya tersebut. Hal ini akan membuat konsumen 

cukup puas denga pelayanan tersebut. Hal ini akan membuat konsumen cukup 

puas dengan pelayanan tersebut. 

c. Jika persepi (perception) lebih besar daripada harapan (expectation), (P>H), 

konsumen akan memberikan anggapan positif terhadap pelayanan yang telah 

diterimanya tersebut. Hal ini akan membuat konsumen merasa sangat puas 

dengan pelayanan tersebut (customer delight) 

Menurut Schiffman & Kanuk, (2010:327) menyatakan Perception is defined as 

the process by which an individual selects, organizes, and interprets stimuli into a 

meaningful and coherent picture of the world. It can be described as “how we see 

the world around us. “Two individuals may be exposed to the same stimuli under 

the same apparent conditions, but how each person recognizes, selects, organizes, 

and interprets these stimuli is a highly individual process based on each person’s 

own needs, values and expectation.  

Presepsi dapat diartikan sebagai proses dimana seorang individu memilih, 

mengatur, dan menafsirkan rangsangan menjadi sebuah gambar yang bermakna 

dan koheran di dunia. Hal ini bisa digambarkan “bagaimana kita melihat dunia”, 

dua indifidu mungkin mendapatkan rangsangan yang sama di bawah kondisi nyata 

yang sama, tapi bagaimana setiap orang mengakui, memilih, mengatur, dan 

menafsirkan rangsangan ini adalah proses yang sangat individual sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing orang itu sendiri, nilai-nilai dan harapan.  
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Menurut Thoha (2006:34) dilihat dari segi individu setelah melakukan interaksi 

dengan obyek yang dipersepsikannya maka hasil persepsi itu dapat dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu:  

a. Persepsi Positif (Tepat) 

Persepsi positif adalah persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan 

(tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan 

oleh pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima 

dan mendukung terhadap obyek yang dipersepsikan.  

b. Persepsi Negatif (Tidak Tepat) 

Persepsi Negatif adalah persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan 

(tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan 

obyek yang dipersepsi. Hal itu akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak 

dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan. 

 

2. Retail  

Penjualan eceran atau yang disebut dengan ritel adalah salah satu rantai saluran 

distriusi yang memegang peranan penting dalam penyempaian barang dan jasa 

kepada konsumen akhir. Beberapa ahli mengemukakan definisi dari penjualan 

eceran dengan prinsip yang relatif sama sesuai dengan uraian berikut; 

a. Menurut Kotler (2003:535) “penjualan eceran meliputi semua kegiatan yang 

melibatkan penjualan barang atau jasa secara langsung pada konsumen akhir 

untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis” 
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b. Menurut Dunne, Lusch dan Griffith (2002:7) “penjual eceran adalah langkah-

langkah yang dibutuhkan untuk menyediakan barang dan jasa untuk 

konsumen akhir”  

c. Menurut Berman dan Evans (2007:4) “ritel meliputi kegiatan usaha yang 

terlibat dalam penjualan barang dan jasa kepada konsumen untuk pribadi, 

keluarga, atau keperluan rumah tangga mereka, mencakup penjualan pada 

konsumen akhir” 

d. Menurut Gilbert (2003:6) “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”. 

Dari definisi-definisi di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa retailing 

adalah suatu aktifitas penjualan langsung kepada konsumen akhir untuk 

penggunaan pribadi dan bukan bisnis, baik barang maupun jasa. 

Penjual eceran dapat lebih maju apabila bisa meningkatkan pelayanan kepada 

konsumennya. Pelayanan konsumen harus diutamakan larena merupakan 

tanggung jawab primer, sedangkan tanggung jawab sekundernya adalah melayani 

pedagang besar maupun produsen. Pada dasarnya fungsi penjualan eceran adalah 

memberikan pelayanan semudah mungkin kepada konsumen. Berikut adalah 

fungsi dari penjualan eceran menurut Berman dan Evans (2007:8): 

a. Ritel merupakan tahap akhir dalam saluran distribusi yang terdiri dari usaha-

usaha dan orang-orang yang terlibat dalam perpindahan fisik dan penyerahan 
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kepemilikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Adapun gambar dari 

saluran distribusi akan ditampilkan pada gambar 2.1 di bawah ini. 

Gambar 2.1 

A typical Chanel of Distribution  

 

Sumber: Berman dan Evans (2007:8) 

b. Ritel dalam saluran distribusi mempunyai peranan penting sebagai perantara 

antara pengusaha manufaktur, pedagang besar, serta pemasok lain ke 

konsumen akhir. Para pedagang eceran mengumpulkan berbagai macam 

barang dan jasa dari beragam pemasok dan selanjutnya menawarkannya 

kepada beberapa konsumen. 

c. Fungsi distribusi dari ritel adalah terjalinnya komunikasi dengan pelanggan 

mereka, pengusaha manufaktur, dan pedagang besar.  

d. Bagi para pengusaha manufaktur dan pemasok yang masih kecil, pedagang 

eceran harus dapat menyediakan bantuan yang berguna seperti transportasi, 

penyimanan, periklanan, dan pembayaran lebih dahulu untuk barang 

dagangannya. 

e. Melalui ritel, transaksi para pelanggan dilengkapi dengan pelayanan 

pelanggan yang lebih baik seperti: pembungkus, pengiriman, dan pemesanan.  

Lembaga pedagang eceran memiliki berbagai bentuk variasi, yang kemudian 

ada pengklasifikasian ritel. Kotler (2003:536), membagi tipe-tipe pedagang eceran 

menjadi tiga bagian besar, yaitu: 
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1) Store Retailer (pedagang eceran bertoko) 

a) Toko khusus (specialty store) yaitu suatu toko yang mempunyai lini 

produk terbatas tetapi dengan berbagai keragaman dalam hal produk itu. 

Contoh: toko furniture, toko pakaian, dan toko buku. 

b) Toko serba ada (department store), yaitu toko serba ada yang memiliki lini 

produk, khususnya pakaian, alat-alat rumah tangga, dan perlengkapan 

rumah tangga, dan perlengkapan rumah, di mana setiap lini produk 

dioperasikan sebagai sebuah departemen yang terpisah yang dikelola oleh 

pembeli barang khusus. 

c) Pasar swalayan (supermarket), yaitu suatu toko yang cukup besar, 

menyediakan makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, barang-

barang kosmetik, bahan obat-obatan. 

d) Toko kebutuhan sehari-hari secara relatif merupakan toko yang kecil yang 

berada dekat wilayah pemukiman. 

e) Toko super, toko kombinasi, dan pasar hyper 

Toko super merupakan merupakan yang paling besar daripada pasar 

swalayan konvensional dengan ruangan jual seluas 35.000 kaki persegi, 

toko ini bertujuan memenuhi kebutuhan total konsumen untuk jenis-jenis 

makanan yang dijual secara rutin dan konstan serta jenis-jenis non 

makanan. 

Toko gabungan merupakan diversifikasi dari pasar swalayan dengan 

memasuki produk obat-obatan degan resep, toko ini rata-rata mempunyai 

ruang jual 55.000 kaki persegi. 
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Pasar hyper lebih luas daripada toko gabungan, yaitu 80.000-220.000 

kaki persegi. Pasar hyper ini merupakan kombinasi antara pasar swalayan, 

toko diskon, dan prinsip-prinsip pedagang eceran gudang. 

f) Toko pemberi potongan harga (discount store), yaitu toko yang menjual 

barang-barang standar dengan harga lebih rendah dari pada pedagang 

konvensional yang menetapkan marjin yang lebih rendah dan volume 

lebih tinggi. 

g) Toko gudang (warehouse store), yaitu toko tanpa embel-embel diskon, 

mengurangi operasi pelayanan yang menjual dengan volume tinggi pada 

harga rendah. 

h) Ruang pamer katalog (catalog showroom), merupakan prinsip-prinsip 

katalog dan pemotongan harga terhadap pilihan-pilihan produk ynag 

banyak dengan penggembungan (mark up) yang tinggi, perputaran cepat 

(fast moving), dan bermerek. 

2) Non Store Retailer (Pedagang eceran bukan toko) 

Penjualam eceran tanpa toko dibagi menjadi empat kategori, yaitu: penjualan 

langsung (direct selling), pemasaran langsung (direct marketing includes 

telemarketing and internet selling), penjualan otomatis (automatic vending), 

dan jasa pembelian (buying service). 

3) Relailer Organization (organisasi pedagang eceran) 

Organisasi pedagang eceran mencapai skala ekonomis yang besar, pengakuan 

merek yang lebih laus, daya beli yang lebih besar, dan pegawai yang terlatih. 

Ada lima jenis korporat yaitu: 
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a) Corporate chain (rantai perusahaan) 

Rantai perusahaan adalah dua gerai atau lebih yang umumnya dimiliki 

dan diawasi, menjual lini produk yang sama, memiliki pembeli dan 

barang dagangan yang terpusat, dan mungkin menggunakan motif 

arsitektur seragam. 

b) Voluntary chain and retailer cooperative 

Voluntary chain terdiri dari kelompok pedagang eceran dalam pembeli 

besar dan barang dagangan umum. 

Retailer cooperative terdiri dari sekelompok pedagang eceran yang 

membentuk sebuah organisasi pembeli terpusat dan melakukan usaha-

usaha promosi. 

c) Consumer cooperative, yaitu seuatu perusahaan eceran yang dimiliki oleh 

pelangganya sendiri. 

d) Franchise organization (organisasi hak guna paten) 

Merupakan organisasi kontrak antara franchiser (perusahaan pedagang 

besar atau jasa) dengan franchise (masyarakat bisnis mandiri yang 

membeli hak untuk memiliki dan menjalankan suatu niat atau lebih dalam 

sistem franchise). 

e) Merchandising conglomerate (konglomerat dagang) 

Konglomerat merupakan bentuk bebas dari perusahaan yang 

mengkombinasikan beberapa lini pedagang eceran yang teridentifikasi 

dan berbentuk-bentuk di bawah satu kepemilikan yang mengintegrasikan 

fungsi-fungsi distribusi dan proses manajemen mereka. 
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Gambar 2.2 

Bagan Klasifikasi Perdagangan Eceran 

 
Sumber: Buchari dalam fosfor (2008:47) 

 

3. Bauran Pemasaran Ritel (Retail mix) 

Untuk mendukung usaha eceran dibutuhkan strategi-strategi yang terpadu, agar 

di dalam mengambil keputusan tidak menyebabkan kerugian bagi perusahaan. 

Beberapa pakar ekonomi menyebut strategi ritel dengan istilah retailing mix 

(bauran pemasaran ritel). Menurut Foster (2008:49) “Bauran pemasaran ritel 

terdiri dari unsur-unsur strategis yang digunakan untuk mendorong pembeli 

melakukan transaksi usahanya dengan pedagang eceran tertentu”. Menurut Kotler 

dan Amstrong (2004:442) keputusan pemasaran pedagang eceran terdiri dari 

keputusan pasar sasaran, keputusan ragam produk dan perolehan, keputusan 

pelayanan dan suasana toko, keputusan harga, keputusan promosi, keputusan 

tempat.  

- Roda dorong 

- Pedati  

- Alat pikul 

- Tukang catut 

Pedagang eceran 

Eceran Besar Eceran kecil 

Tak berpangkalan Berpangkalan 

Tetap Tidak tetap Pakai alat 

Tanpa alat 

- Specialty Store 

- Departemen Store 

- Supermarket 

- Discount Haose    

(hypermarket) 

- General Store 

- Chain Store - Kios 

- Depot 

- warung 

- Kaki lima 

- Pasar sore 

- Pasar mambo 
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Menurut Dunne, Lusch dan Griffith (2007:447) mengemukakan “bauran 

pemasaran retail adalah kombinasi dari merchandise, harga, periklanan dan 

promosi, pelayanan konsumen dan penjualan, serta suasana toko dan desain toko 

yang digunakan untuk memuaskan konsumen”. Sedangkan menurut Masson, 

Mayer dan Ezeel dalam Foster (2008:51) menyatakan “bauran penjualan eceran 

adalah semua variabel yang dapat digunakan sebagai strategi pemasaran untuk 

berkompetisi pada pasar yang dipilih. Dalam variabel penjualan eceran termasuk 

produk, harga, pajangan, promosi, penjualan secara pribadi, dan pelayanan kepada 

konsumen”. 

Menurut berman dan Evans (2007:259) bauran pemasaran retail terdiri dari 

lokasi department store (store location), prosedur pembelian atau pelayanan 

(operating procedures) produk atau barang yang ditawarkan (goods offered), 

harga barang (pricing tactics), suasana department store (store atmosphere), 

karyawan (customer service), dan metode promosi (promotional methods). 

Menurut Lamb, Hair dan McDaniel (2001:97) “Bauran pemasaran retal terdiri dari 

enam P: empat P marketing mix (Product, place, promotion, dan price) ditambah 

dengan personnel dan presentation)” atau bisa dilihat pada gambar 2.3 di bawah 

ini: 
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Menurut Ma’ruf (2005:114) variabel pemasaran retail yaitu; lokasi, 

merchandise, pricing, periklanan dan promosi, atmosfer dalam gerai, dan retail 

service. Bauran pemasaran retail Peran sangatlah penting dan berpengaruh sekali, 

tanpa adanya Retailing mix yang tepat bagi perusahaan eceran akan mengalami 

kesulitan dalam pemasarannya, oleh karena itu retail mix termasuk variabel 

pengambilan keputusan oleh retailer untuk memuaskan kebutuhan pelanggan dan 

mempengaruhi keputusan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Oleh 

karena itu apabila variabel-variabel Retail mix ini memiliki kinerja sesuai dengan 

harapan konsumen maka pelanggan akan merasa puas. 

PASAR 

SASARAN 

PRODUK 
Keluasan dan 

kedalama keragaman 
produk 

PROMOSI 
Periklanan, publisitas, 

dan hubungan 
masarakat 

TEMPAT 
(Distribusi)  

Lokasi dan jam 

HARGA 

 

PRESENTASI 
Tata lekat dan 

suasana 

PERSONALIA 
Pelayanan pelanggan 
dan penjualan pribadi 

Gambar 2.3 
Bauran Retail (Retail mix) 

Sumber:lLamb, Hair, Mc Daniel (2001:97) 
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Unsur-unsur bauran pemasaran retail 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel bauran pemasaran retail 

menurut Ma’ruf (2005:114), yaitu; lokasi, merchandise, pricing, periklanan dan 

promosi, atmosfer dalam gerai, dan retail service. Adapun penjelasan dari masing-

masing variabel adalah sebagai berikut: 

 

a. Lokasi (Location) 

Lokasi adalah faktor yang sangat penting dalam bauran pemasaran ritel. 

Pada lokasi yang tepat, sebuah gerai atau toko akan lebih sukses dibanding 

toko yang berlokasi kurang strategis, meskipun keduanya menjual produk 

yang sama.  Sebelum sebuah toko atau tempat berbelanja didirikan, langkah 

pertama adalah mempelajari suatu area agar investasi yang ditanamkan dapat 

menguntungkan. Menurut Kotler (2004:46) ”Retainling are accustomed to 

saying that the three keys to success are location, location, and location”. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tiga kunci sukses bagi pedagang 

eceran adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Hal ini menyiratkan bahwa betapa 

pentingnya keputusan mengenai penentuan lokasi bagi bisnis ritel. 

Lokasi akan mempengaruhi jumlah dan jenis konsumen yang akan tertarik 

untuk datang ke lokasi yang strategis, mudah dijangkau oleh sarana 

transportasi yang ada, serta kapasitas parkir yang cukup memadai bagi 

konsumen. Lokasi juga akan mempengaruhi citra toko atau kepribadian toko 

dan kekuatan daya tarik yang dibuat oleh toko tersebut terhadap pelanggan 

utama. Menurut Davidson dalam fosfor (2008:52) mengatakan bahwa semua 
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aspek memiliki nilai yang hampir sama, tapi pada umumnya konsumen akan 

memilih toko yang paling dekat, karena itu memberikan kenyamanan bagi 

konsumen dalam hal waktu dan tenaga. 

Menurut Ma’ruf (2005:124), ada beberapa faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam mengevaluasi area perdagangan ritel, diantaranya 

sebagai berikut: 

a) Besar populasi dan karakteristiknya 

Jumlah penduduk dan kepadatan suatu wilayah meliputi faktor dalam 

mempertimbangkan suatu area perdagangan ritel. Jumlah peritel yang 

sama di wilayah tetapi kepadatan penduduknya berbeda akan 

menyebabkan omzet yang rendah pada peritel di wilayah yang kurang 

padat penduduknya. 

b) Kedekatan dengan pemasok 

Pemasok mempunyai pengaruh pada peritel dalam hal kecepatan 

penyediaan merchandise, kualitas produk yang terjaga, biaya pengiriman, 

dan lain- lain. Jumlah pemasok sebisa mungkin ada beberapa supaya tidak 

terjadi ketergantungan pada satu atau dua pemasok saja.    

c) Basis ekonomi 

Basis ekonomi yang dimaksud adalah industri daerah setempat, potensi 

pertumbuhan, fluktuasi karena faktor musiman, dan fasilitas keuangan. 

Industri yang bervariasi akan mempunyai pengaruh yang yang berbeda 

dibandingkan dengan industri yang terkonsentrasi (pada suatu sektor). 
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d) Ketersediaan tenaga kerja 

Tenaga kerja yang diperhatikan adalah pada suatu tingkat, yaitu dari 

tingkat administratif dan lapangan hingga management trainee dan 

manajerial. Management trainee adalah pada lulusan perguruan tinggi 

yang memulai karier di perusahaan ritel pada tingkat staf, dan 

diproyeksikan untuk menjadi tenaga pemimpin. Tenaga manajerial adalah 

para asisten manajer yang siap direkrut dan siap kerja (tidak seperti 

management trainee yang harus dilatih lebih dulu). 

e) Situasi persaingan 

Pertumbuhan luas toko yang sejalan dengan pertumbuhan permintaan 

pasar (yaitu besar belanja total penduduk setempat) berarti semua 

perusahaan ritel setempat tumbuh secara stabil atau secara tetap. Jika 

banyak pihak membuka gerai ritel dengan asumsi merebut pasar sebesar -

besarnya, maka kemungkinan yang terjadi adalah kejenuhan pasar, yaitu 

terlalu banyak paritel dibandingkan total belanja konsumen. 

f) Fasilitas promosi 

Adanya media massa seperti surat kabar dan radio akan memfasilitasi 

kegiatan promosi peritel. Juga kesiapan sarana pendukung seperti biro 

iklan, production house, dan pembuat barang souvenir yang 

memperlancar kegiatan promosi perlu mendapat perhatian. 

g) Kesediaan lokasi toko 

Faktor bagi suatu area perdagangan dan hal- hal yang terkait dengan 

lokasi adalah jumlah lokasi serta jenisnya, akases pada masing-  masing 
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lokasi, perpeluang kepemilikan atau leasing, pembatasan zona 

perdagangan, dan biaya- biaya terkait. 

h) Hukum dan peraturan 

Hukum dan peraturan perlu diperhatikan khususnya jika terdapat Perda 

(Peraturan Daerah ) yang tidak terdapat di daerah lain. 

Beberapa jenis gerai yang berbeda seperti supermarket, variety store/depatment 

store, toko fashion dapat menetapkan lokasi, berkumpul dalam suatu area 

perdagangan ritel; seperti mal atau pusat bisnis. Masing-masing mendapatkan 

pembeli dari segmen yang sesuai incaran mereka. Hal ini dimungkinkan setelah 

masing-masing peritel mempelajari karakteristik mal atau pusat perbelanjaan yang 

bersangkutan dari berbagai aspek seperti luas dan kepadatan wilayah/area yang 

dilayani, kelas sosial ekonomi penduduk, luas mal/pusat perbelanjaan, kondisi lalu 

lintas, sarana transportasi umum, dll. 

Berbagai faktor tersebut akan mendatangkan informasi tentang banyaknya 

kunjungan masyarakat ke mal setiap harinya dan perkiraan belanja. Beberapa hal 

yang perlu menjadi pemikiran terkait dengan penetapan lokasi ritel selain 

beberapa hal di atas adalah Ukuran toko pada suatau lokasi tertentu. Yang 

dimaksud dengan ukuran adalah besar dan bentuk toko yang dapat 

memaksimumkan produktifitas tempat yang ada. Hal ini penting dilakukan, 

kadang ritel dihadapkan pada pilihan lokasi yang strategis, namun luas area untuk 

toko tidak mencukupi (sempit). 
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b. Barang Dagangan ( Merchandise ) 

Merchandise merupakan produk-produk yang dijual peritel dalam gerainya, 

sedangkan Merchandising adalah kegiatan pengadaan barang-barang yang sesuai 

dengan bisnis yang dijalani toko (produk berbasis makanan, pakaian, barang 

kebutuhan rumah dan produk umum lainnya) untuk disediakan dalam toko pada 

jumlah, waktu dan harga yang sesuai untuk mencapai sasaran toko atau 

perusahaan ritel para pelanggan selalu berharap untuk memenuhi apa yang 

dibutuhkan dan diinginkannya disetiap toko, kebutuhan dan keinginan pelanggan 

sangat beragam dan toko diharapkan dapat memenuhinya.  

Menurut Kotler (2003:540) “pedagan eceran harus memutuskan ragam produk 

dan perolehan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut 

Berman dan Evans (2007:408) “Merchandising consist of of the activities involved 

in acquiring particular goods and / or servicesmand making them available at the 

place, times, and prices and in the quantity that enable a retailer to reach its 

goals”. 

Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan 

merchandising, (Ma’ruf, 2005:141), faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Peramalan 

Jumlah barang yang hendak disediakan peritel dalam gerainya terkait dengan 

rencana penjualan. Cara paling mudah yanitu dengan memperhatikan data 

masa lalu dengan mengambil rata-rata penjualan yang telah terjadi, namun 

dengan menggunakan data masa lalu memiliki resiko yaitu kehilangan 

kesempatan penjualan ketika besarnya permintaan masyarakat tidak terpenuhi 
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ataupun sebaliknya, oleh karena itu, peritel besar atau produsen melakukan 

analisis dan perhitungan secermat mungkin supaya mengurangi dampak 

kerugian. 

2) Inovasi 

Menurut Ma’ruf (2008:143) Faktor pertama dan terutama yang diperhatikan 

dalam melakukan inovasi adalah target market. Motivasi, minat, cara pikir, 

dan kebiasaan orang-orang yang menjadi target market adalah tempat 

mencari ilham untuk melakukan inovasi.  

3) Assortmen (keragaman) produk 

Kata assortment menunjuk pada keaneka-ragaman kategori produk. Keaneka-

ragaman produk terdiri atas dua hal: 

1) Wide/lebar, yaitu banyaknya variasi kategori produk yang dijual 

(1) Lebar: banyak ragam kategori produk 

(2) Sempit (narrow): sedikit ragam kategori produk 

2) Deep/dalam, yaitu banyaknya item pilihan dalam masing-masing 

kategori produk 

(1) Dalam: banyak pilihan (warna, ukuran, bahan, dll) dalam setiap 

kategori produk 

(2) Dangkal (shallow): sedikit pilihan dalam setiap kategori produk 

4) Brand (merek) 

Peritel dapat membuat merek sendiri, yang disebut private label. Dengan 

memiliki private label membantu memperkuat nama gerai, juga 

meningkatkan citra toko. 
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5) Timing dan alokasi 

Rencana yang didasarkan atas perkiraan penjualan mencakup kapan pesanan 

dilakukan, kepada pemasok mana dipesan, kategori produk apa saja yang 

akan dipesan dari masing-masing pemasok, berapa masing-masing kategori 

dan masing-masing pemasok, disimpan di mana, disimpan secara bagaimana, 

dan sebagainya. Selain itu, juga perencanaan menurut timing harus dibedakan 

menurut sifat merchandise, antara barang makanan ynag cepat busuk, barang 

makanan yang tahan lama, produk tahan lama, dan lain-lain.  

 

c. Harga 

Harga, nilai dan  manfaat merupakan atribut. Sebuah harga mempunyai 

kemampuan untuk memuaskan keinginan, sedangkan  value  atau nilai 

merupakan ukuran kuantitatif bobot suatu produk yang dapat ditukar dengan 

produk lain, dengan demikian harga merupakan alat tukar untuk mendapatkan 

suatu produk tertentu yang dinyatakan dengan uang. Penentuan hargapun 

bukan sesuatu yang mudah oleh karena itu dibutuhkan strategi penetapan 

harga. 

Strategi kebijakan penetapan harga merupakan suatu masalah jika 

perusahaan akan menetapkan harga pertama kalinya, karena penetapan harga 

akan mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Harga merupakan faktor 

utama penentuan posisi dan harus diputuskan sesuai dengan pasar sasaran, 

bauran ragam produk, dan pelayanan, serta persaingan (Kotler dan Amstrong 

(2004:348) 
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Levi dan Weitz (2009:414) mengatakan dalam bukunya bahwa 

”Generally, as the price of product increases, the sales for the product will 

decrease because fewer and fewer customers feel the product is a good 

value” yaitu jika harga suatu produk meningkat, maka konsumen akan mulai 

berfikir bahwa produk ini adalah produk yang tidak baik, sehingga akan ada 

kemungkinan untuk beralih pada produk yang lain. Sehingga bisa dikatakan 

bahwa harga adalah variabel yang sangat sensitif bagi pelanggan, jika terjadi 

kesalahan dalam pembuatan strateginya maka akan berakibat fatal. 

Penetapan harga harus diperhatikan dan dipertimbangkan, agar harga 

produk menimbulkan minat konsumen, maka penetapan harga harus sesuai 

atau  memadai dengan tolak ukur konsumen (dengan kata lain bahwa harga 

ditetapkan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah), sesuai dengan kualitas 

produk serta pemberian discount oleh perusahaan sesekali juga perlu 

mendapat perhatian agar dapat menarik konsumen sasaran. 

Sebuah toko dapat menjadi terkenal karena harga jual yang ditetapkan 

cukup murah atau harga jual yang ditetapkan merupakan harga pasti. 

Berdasarkan hal itu, pengecer harus dapat menetapkan harga yang tepat untuk 

barang-barang yang akan dijualnya, sehingga kelancaran penjualan barang 

akan lebih terjamin. Semua pengecer senantiasa berkeinginan menetapkan 

harga yang tinggi dengan volume penjualan yang tinggi pula, namun kedua 

hal ini sulit diterapkan secara bersamaan.  

Harga juga dapat mengkomunikasikan posisi nilai tentang produk atau 

merek tersebut kepada pasar. Penetapan harga berkaitan dengan aspek- aspek 
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laba, pelanggan, pasar dan persaingan, pengadaan barang dagangan, citra 

kualitas merek yang berbeda dan hukum peraturan. Menurut Ma’ruf 

(2005:164) mengelompokkan strategi harga menjadi tiga orientasi, yaitu: 

1) Orientasi permintaan (demand)  

Harga ditetapkan berdasarkan permintaan konsumen, yaitu dengan cara 

melihat pada perubahan belanja mereka pada harga-harga yang berbeda 

kemudian dipilih harga yang merujuk pada tingkat belanja yang ingin 

dicapai peritel.  

2) Orientasi biaya  

Harga ditetapkan dengan cara menambah biaya perolehan produk (harga 

pokok produk) per unit dengan semua biaya operasional beserta laba yang 

diinginkan. Penetapan harga semacam ini disebut juga dengan markup 

pricing. 

3) Orientasi persaingan  

Harga ditetapkan dengan cara mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh 

pesaing. Perubahan harga baru diberlakukan apabila pesaing yang 

dijadikan benchmark (patokan) mengubah harga jual mereka. 

 

d. Periklanan dan Promosi 

Komunikasi dengan konsumen adalah penting untuk merangsang, 

mendorong penjualan produk, dan memelihara image toko. (fosfor, 2008:67). 

Pengecer tidak seperti perusahaan lainnya, bisa berkomunikasi dengan 

konsumen di lingkungan toko sebagaimana di pasar. Komunikasi tersebut 
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mengikuti proses sender-encode-receiver-decode yang sederhana di mana 

suatu pesan terurai di antara dua pihak. 

Menurut Kotler (2003, 114), promosi adalah ''Promotion includes all the 

activities the company undertakes to communicate and promote its product to 

target market" Kotler mendefinisikan promosi meliputi semua  kegiatan yang 

dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan 

produknya ke target pasar. Dengan adanya promosi, pemilik toko bisa 

menginformasikan hal-hal yang ada pada tokonya, dengan kata lain suatu 

produk betapapun bermanfaatnya akan tetapi jika tidak dikenal oleh 

konsumen maka produk tersebut tidak akan diketahui kemanfaatannya dan 

mungkin tidak dibeli oleh konsumen.  

Usaha Promosi yang dilakukan dari penjual kepada pembeli atau pihak 

lain dilakukan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Promosi 

yang dilakukan oleh perusahaan dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada 

individu atau organisasi sehingga dapat mencapai seluruh segmen sasaran 

tentang tersedianya suatu barang untuk melakukan pembelian, apabila proses 

pemberitahuan (promosi) dilakukan dengan sempurna (tepat sasaran) maka 

secara tidak langsung akan memberi pengaruh berarti terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

Komunikasi sebagai dasar promosi bertujuan mendorong target market 

untuk mau menjadi pembeli bahkan menjadi pelanggan setia. Esensi dari 

komunikasi pemasaran ini adalah bagaimana kita dapat menyampaikan apa 

yang kita tawarkan kepada konsumen dapat diterima dengan baik. 
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Komunikasi pemasaran tidak hanya membuat pelanggan tertarik dan ingin 

membeli, namun komunikasi pemasaran juga bisa menciptakan citra tertentu 

yang kita sesuaikan dengan pasaran sasaran. 

Kotler (2003:604) berpendapat bahwa promosi mempunyai lima perangkat 

utama yaitu: iklan (advertising), penjualan secara langsung (direct selling), 

promosi penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat (public relations) 

dan penjualan tatap muka (personal selling). Kombinasi dari aktifitas tersebut 

disebut sebagai Bauran Promosi.  

 

e. Suasana Dalam Toko ( Atmosfer ) 

Menurut Kotler (2003:542), suasana (Atmosphere) setiap toko mempunyai 

tata letak fisik yang memudahkan atau menyulitkan untuk berputar-putar di 

dalamnya. Setiap toko mempunyai penampilan yang berbeda-beda baik itu 

kotor, menarik, megah, dan suram.  

Suatu toko harus membentuk suasana terencana yang sesuai dengan pasar 

sasarannya dan dapat menarik konsumen untuk membeli. Gilbert (2003:129) 

menjelaskan bahwa Atmosphere toko merupakan kombinasi dari pesan secara 

fisik yang telah direncanakan, Atmosphere toko dapat digambarkan sebagai 

perubahan terhadap perancangan lingkungan pembelian yang menghasilkan 

efek emosional khusus yang dapat menyebabkan konsumen melakukan 

tindakan pembelian. 

Menurut Ma’ruf (2005:204) ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam menetukan suasana atmosfer dalam gerai, yaitu: 
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1) Desain toko/gerai 

Desain toko (store design) merupakan strategi penting untuk menciptakan 

suasana yang akan membuat pelanggan merasa betah berada dalam suatu 

toko atau gerai. Desain toko saat ini lebih banyak besifat consumer-led, 

yakni penataan yang dikembangkan sesuai dengan keinginan, kebutuhan, 

dan selera konsumen. Desain toko mencakup desain di lingkungan toko, 

yaitu mencakup ekterior, lay-out, dan ambience/atmosfer. 

2) Eksterior 

Desain eksternal merupakan wajah dari sebuah gerai. Desain eksterior ini 

menunjukkan ciri khas perusahaan, baik berupa gaya, struktur, maupun 

bahan sehingga dengan ciri yang khas bisa langsung dibedakan antara 

toko yang satu dengan toko yang lainnya. Desain ini juga 

mempertimbangkan kenyamanan konsumen seperti pintu masuk yang 

lebar maupun sempit. Bukan hanya itu melainkan desain nama atau 

keunikan dari merek toko. 

3) Atmosfer/Ambience 

Penataan interior amat memengaruhi konsumen secara visual, sensual, 

dan mental sekaligus. Semakin bagus dan menarik penataan interior suatu 

gerai semakin tinggi daya tarik pada pancaindra pelanggan: penglihatan, 

pendengaran, aroma, rasa, sentuhan, konsep: ide/citra, dan semakin 

senang pelanggan berada di gerai itu. Atmosfer dan ambience dapat 

tercipta melalui aspek-aspek berikut ini: 
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- Visual, yang berkaitan dengan pandangan: warna, brightness (terang 

tidaknya), ukuran, bentuk. 

- Tactile, yang berkaitan dengan sentuhan tangan atau kulit: softness, 

smoothness, temperature 

- Olfactory, yang berkaitan dengan bebauan/aroma: scent, freshness 

- Aural, yang berkaitan dengan suara: volume, pitch, tempo. 

4) Perencanaan Toko 

(a) Lay-out 

Dalam penataan toko, peta lokasi sangat penting dibuat guna 

memudahkan penempatan barang. Pemetaan dipakai untuk gerai yang 

luas baik dalam satu lantai atau pada lantai-lantai yang berbeda. 

Beberapa hal yang perlu diketahui dalam penataan antara lain adalah: 

- Gang/jalan (walkway) hendaknya bersih dari rintangan bagi 

pengunjung 

- Jika perlu cermin dan tempat duduk perlu diperhatikan jarak dan 

penataannya supaya ada kesan lega da nada pengaruh pada 

keberadaan pelanggan 

- Tanaman dapat mengeluarkan oksigen-bagus untuk dapat berfikir 

jernih 

- Tiang dan patung melambangkan stabilitas dan membumi. 

(b) Alokasi ruang 

Alokasi ruang toko terbagi ke dalam beberapa jenis ruang atau arena, 

yaitu; selling space, merchandise space, customer space, dan personal 
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space. Selling space adalah area penempatan barang yang akan 

diambil konsumen, merchandise space adalah area untuk 

menempatkan barang persediaan, customer space adalah area untuk 

berbagai keperluan pembeli seperti ruang pas, bangku untuk 

beristirahat sejenak, toilet, dan gang/jalan untuk lalu lalang. Dan 

personal space adalah ruang untuk karyawan berganti seragam, 

istirahat, menyimpan barang pribadi, dan lainnya. 

(c) Komunikasi visual 

Komunikasi peritel dengan pelanggannya tidak harus dengan media 

massa, tetapi juga melalui identitas peritel, grafis, dan in-store 

communication. Wajah toko adalah yang pertama kali terlihat oleh 

pembeli, apabila kesan positif yang direkam dalam interaksi 

berbelanja positif maka, akan menimbulkan efek ingatan yang positif 

sehingga mendorong niatan berbelanja di gerai yang bersangkutan. 

Grafis berfungsi untuk menarik perhatian dan minat pelanggan serta 

memberi penjelasan singkat. Grafis merupakan pendukung dalam in-

store communication yang melibatkan tata suara, textures, 

entertainment, promosi, personal cash points, kios interaktif. 

5) Penyajian Mercandise 

Penyajian Mercandise berkenaan dengan teknik penyajian barang-barang 

dalam gerai untuk menciptakan situasi dan suasana tertentu. Teknik dan 

metode penyajian Mercandise berkenaan dengan keragaman produk, 

koordinasi kategori produk, display contoh, pencahayaan, tata warna, dan 
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window display. Penyajian Mercandise sering kali dikaitkan dengan 

teknik visual Mercandising. Teknik peyajian berupa cara-cara menyajikan 

atau men-display barang-barang. Sedangkan visual Mercandising adalah 

gabungan unsur-unsur desain lingkungan toko, penyajian Mercandise, dan 

in-store communication. 

Sedangkan menuruf Foster (2008:61) menyatakan agar konsumen merasa 

senang berkunjung, maka pedagang eceran harus senantiasa 

mengusahakan suasana yang menyenangkan bagi para pengunjung 

suasana tersebut dapat diciptakan melalui tiga hal berikut. 

(a) Eksterior 

Menurut Lewinson dalam Foster (2008:61) mengemukakan bahwa 

eksterior meliputi keseluruhan bangunan fisik yang dapat dilihat dari 

bentuk bangunan, pintu masuk, dll. Dalam ritel, desain eksterior 

merupakan bagian dari fasilitas fisik yang mempunyai peranan 

dalam memberi tempat bagi mereka yang akan datang. Pertimbangan 

utama dalam eksterior toko adalah posisi toko dan arsitekturnya. Hal 

tersebut sangat berperan dalam mengkomunikasikan informasi 

tentang apa yang ada di dalam gedung sehingga menjadi iklan 

permanen serta membentuk citra bagi konsumen terhadap 

keseluruhan penampilan suatu toko eceran.  

(b) Interior (lingkungan dalam toko) 

Desain interior yang dimiliki toko eceran pada dasarnya harus sesuai 

dengan desain eksteriornya. Hal ini sangat perlu demi menjaga 
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keseimbangan citra yang telah terbentuk dari luar gedung. Beberapa 

komponen yang dapat didefinisikan untuk interior adalah estetika 

toko, perancangan ruang, dan tata letak (lay out) toko.  

Menurut Lewinson dalam Foster (2008:62) mengemukakan bahwa 

interior toko menyangkut bagaimana peritel memanfaatkan seluruh 

ruang yang ada sesuai dengan tingkat produksi pengecer itu sendiri. 

Perancangan ruang terdiri dari pemanfaatan ruang dan pengalokasian 

ruangan, bersama-sama dengan aspek penting di atas, penerangan, 

dekorasi, serta kebersihan turut menunjang suasana berbelanja yang 

menyenangkan. 

(c) Tata letak (lay out) 

Tata letak toko merupakan pengaturan secara fisik dan penempatan 

barang dagangan, perlengkapan tetap, dan departemen di dalam toko. 

Tujuan dari tata letak toko adalah memberikan gerak pada 

konsumen, memperlihatkan barang dagangan atau jasa, serta 

menarik dan memaksimalkan penjualan secara umum.Tata letak 

toko/lay out terdiri dari beberapa keputusan yaitu: 

1. Mengklasifikasikan barang dagangan pada kelompok atau 

departemen sejenis. 

2. Memutuskan pengaturan tata letak secara keseluruhan. 

3. Menentukan berapa luas ruangan yang akan dipakai oleh suatu 

kelompok barang/departemen barang. 

4. Memilih lokasi-lokasi untuk barang di dalam toko. 
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5. Merencanakan pengaturan yang paling menguntungkan dari 

pengelompokan barang-barang dagangan. 

 

f. Retail Service 

Retail Service bertujuan memfasilitasi para pembeli saat mereka berbelanja di 

gerai. Hal-hal yang dapat memfasilitasi para pembeli terdiri atas layanan 

pelanggan, personal selling, layanan transaksi berupa cara pembayaran yang 

mudah, layanan keuangan berupa penjualan dengan kredit, dan fasilitas-

fasilitas seperti contoh toilet, tempat mengganti pakaian bayi, food court, 

telepon umum, dan sarana parkir. 

Menurut Ma’ruf (2008:219) ada beberapa jenis pelayanan yaitu; 

1) Customer service 

 Praminiaga dan staf lain (seperti kasir dan SPG/salles promotion girl) 

yang terampil dengan cara pelayanan dan kesigapan membantu. 

 Personal shopper, yaitu staf perusahaan ritel yang melayani pembeli 

melalui telepon dan menyiapkan barang pesanan yang nantinya tinggal 

diambil oleh pelanggan. 

2) Terkait fasilitas gerai 

 Jasa pengantaran 

 Gift wrapping 

 Gift certificates (voucher) 

 Jasa pemotongan pakaian jadi 

 Cara pembayaran dengan credit card atau debit card 
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 Fasilitas tempat makan 

 Fasilitas kenyamanan dan keamanan berupa tangga jalan dan tangga 

darurat 

 Lain-lain 

3) Terkait jam operasional 

 Jam buka yang panjang atau buka 24 jam 

4) Fasilitas-fasilitas lain 

 Ruang/lahan parkir 

 Gerai laundry  

 

 



40 

 

 

 

C. Kerangka Pikir 

 

Sumber: Data primer diolah 

 Lokasi 

X.1 Lokasi toko strategis 

X.2 Ukuran toko luas (tidak sempit) 

X.3 Akses jalan (transportasi) mudah dijangkau 

X.4 Tempat parkir yang memadai 

 Harga 

X.11 Harga barang sesuai dengan kualitas 

X.12 Harga yang dtawarkan menarik minat beli 

X.13 Kesesuain harga pada rak dengan harga asli 

(Bukti pembelian/Struk) 

X.14 Informasi tentang harga mudah dicari 

 Suasana dalam gerai 

X.19 Eksterior gerai yang menarik (arsitektur atau 

desain bangunan) 

X.20 Interior gerai yang membuat nyaman ketika 

berbelanja (pencahayaan, lay-out toko) 

X.21 Suasana toko sejuk (tidak panas, tidak bau) 

X.22 Penyajian merchandise yang menarik minat 

belanja konsumen (display product) 

 

 

 

 

 Merchandise 

X.5 Keragaman variasi kategori produk yang dijual  

X.6 Banyaknya item pilihan dalam masing-masing 

kategori produk 

X.7 Produk yang dijual berkualitas 

X.8 Jumlah yang dijual mencukupi (Tidak kehabisan 

stok) 

X.9 Produk yang dijual dalam keadaan fresh (tidak 

kadaluarsa) 

X.10 Pengelompokan barang yang sesuai dengan 

kategorinya  

 Periklanan dan Promosi 

X.15 Adanya promosi kepada masyarakat tentang toko  

X.16 Adanya label swalayan pada tas belanjaan  

X.17 Adanya potongan pembelian (discount atau 

bonus)  

X.18 Keikut-sertaan toko pada acara-acara tertentu 

(sponsorship)  

 Pelayanan 

X.23 Pramuniaga atau staf lain terampil dalam 

memberikan pelayanan 

X.24 Kesigapan karyawan dalam melayani konsumen  

X.25 Jam operasional yang sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan (umumnya jam 09:00 s/d 21:00) 

X.26 Adanya ruang istirahat termasuk toilet 

X.27 Adanya tempat penitipan barang (sebelum 

memasuki swalayan) 

 

 

Persepsi tentang Retail mix 

Pada Sardo Swalayan and 

Ratu Swalayan 
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Kerangka pikir yang mendasari peneliti adalah menyesuaikan dengan 

indikator yang terdapat pada teori retail mix menurut Ma’ruf (2005, 115-230) 

yaitu; lokasi, merchandise, harga, periklanan dan promosi, suasana atmosfer 

toko dan pelayan, yang kemudian disesuaikan dengan keadaan apa yang 

diharapkan oleh konsumen pada setiap toko, sehingga bisa ditarik kesimpulan 

bahwa poin-poin yang telah disebut di atas adalah sesuai dengan keadaan 

lapangan. 

Jika indikator tersebut diatas menjadi ukuran dari setiap variabel-variabel 

bauran pemasaran ritel, maka konsumen sendirilah yang menilai kemudian 

akan membentuk persepsi terhadap obyek sebagai standar bagi masing-masing 

konsumen. Sehingga peneliti dapat mengetahui perbedaan persepsi konsumen 

tentang bauran pemasaran ritel pada kedua obyek yang diteliti. 

 

D. Hipotesis 

Dari teori sampai dengan kerangka pikir penelitian ini maka bisa diambil 

jawaban sementara pada penelitian ini yaitu: adanya perbedaan yang 

signifikan pada persepsi konsumen tentang bauran pemasaran ritel (retail mix) 

antara Sardo Swalayan dan Ratu Swalayan 

 

  

 


