
 

9 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Retail Mix 

 Pengertian Retail Mix Menurut Levy dan Weitz (2009) adalah alat yang 

digunakan untuk mengimplementasikan, menangani perkembangan strategi ritel 

yang dapat digunakan untuk memuaskan kebutuhan dari target market lebih baik 

dari pada competitor. Retail mix, termasuk variabel pengambilan keputusan oleh 

retailer untuk memuaskan kebutuhan pelanggan dan mempengaruhi keputusan 

mereka dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Marsson dan Mayer dalam 

buku Foster (2008:51) bauran penjualan eceran adalah semua variabel yang dapat 

digunakan sebagai strategi pemasaran untuk berkompetensi pada pasar yang 

dipilih. Menurut Ma’ruf (2005:114) retailing mix terdiri dari: lokasi, produk, 

harga, promosi, suasana dalam gerai, pelayanan, dan customer service. 

 Pengertian bauran ritel menurut Marsson dan Mayer (1998:49) dalam 

buku Foster (2008:51) adalah sebagai berikut : bauran ritel adalah semua variabel 

yang dapat digunakan sebagai strategi pemasaran untuk berkompetisi pada pasar 

yang dipilih. Sedangkan menurut Foster (2008:49). Bauran ritel terdiri dari unsur-

unsur strategis yang digunakan untuk mendorong pembeli melakukan transaksi 

usahanya dengan pedagang eceran tertentu. Dari definisi Foster (2008:49) 

dijelaskan bahwa bauran ritel merupakan unsur-unsur strategis untuk mendorong 

minat konsumen. Sehingga bauran ritel merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi perilaku pembeli dan keputusan pembelian konsumen. 
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 Menurut Dunne dan Lusch (dalam Bob Foster 2008:51) kombinasi dari 

merchandising, harga, periklanan dan promosi, pelayanan konsumen dan 

penjualan, serta suasana toko dan desain toko yang digunakan untuk memuaskan 

konsumen. Dari definisi di atas, maka pedagang eceran dapat mengkombinasikan 

faktor-faktor lokasi toko, prosedur operasi, barang / produk yang ditawarkan, 

strategi penetapan harga, suasana toko, pelayanan konsumen, dan metode promosi 

yang dapat dikembangkan menjadi strategi pemasaran yang unik. 

2. Elemen Retail Mix 

 Retail mix memiliki 6 elemen di dalamnya yang kesemuanya itu 

dikombinasikan menjadi sebuah strategi retail yang baik yang dapat menarik 

minat konsumen. Strategi ritel digunakan untuk memuaskan kebutuhan dari target 

market lebih baik dari pada competitor. 6 elemen retail mix tersebut disajikan 

pada gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Elemen Retail Mix 

Sumber: Levy & Weitz (2009:21) 
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a. Customer service (Dunne dan Lusch, 2002:70) Adalah sekumpulan 

aktivitas dan program yang dilakukan oleh pengecer untuk membuat 

pengalaman lebih berharga bagi konsumen serta kegiatan yang dilakukan 

pengecer dalam menunjukkan pengaruh: 

1) Kemudahan yang calon pelanggan dapatkan saat berbelanja atau 

mempelajari apa yang ditawarkan oleh toko yang menawarkannya. 

2) Kemudahan Transaksi 

3) Kepuasan pelanggan dengan pembelian yang dilakukan. 

  Toko swalayan memang harus memiliki customer service yang 

baik dan cakap. Karena dengan adanya customer service tersebut juga 

merupakan salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh para 

konsumen atas layanan yang diberikan. Toko swalayan menerapkan sistem 

menggunakan customer service bertujuan untuk menjalin hubungan baik 

dengan para konsumen agar konsumen pun dalam membawa dampak baik 

untuk swalayan itu sendiri. 

  Banyak toko yang membedakan penawaran ritel mereka, 

membangun pelanggan dan membangun keungulan kompetitif dengan 

menyediakan customer service yang baik. Servis yang baik, menjaga 

pelanggan akan memberikan word of mouth yang positif yang dapat 

menarik pelanggan baru. 
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  Strategi Pelayanan Customer/ Pelanggan Personalized dan 

standararisasi adalah pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan 

layanan pelanggan yang berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan 

pendekatan bergantung pada kinerja sales, dan interaksinya. Standarisasi 

adalah pendekatan yang lebih banyak mengandalkan pelaksanaan 

kebijakan, prosedur, dan toko, design website, dan design dalam ruangan. 

Menurut Dunne dan Lusch (2002) terdapat 3 pendekatan dalam 

pengembangan pelayanan pelanggan yang berkelanjutan antara lain:  

1) Personalized Approach 

Kegiatan mendorong penyedia layanan untuk menyesuaikan 

layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pribadi masing-

masing pelanggan. 

2) Standardized Approach 

Menetapkan peraturan dan prosedur dan memastikan pelanggan 

mendapatkan peraturan dan prosedur yang diimplementasikan 

secara konsisten. 

3) Cost of Customer Service 

Seperti ditunjukkan sebelumnya, dengan memberikan layanan 

berkualitas dengan standarisasi, khususnya customized servis bisa 

sangat mahal. Dengan adanya hal ini, retailer perlu untuk 

mempertimbangkan anatara biaya yang dikeluarkan dengan 

manfaatnya. 
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  Menurut Dunne dan Lusch (2002) High quality service adalah jenis 

layanan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. High quality 

service yang baik ini akan membagun relationship retailing. Menurut 

Dunne dan Lusch (2002) Relationship retailing adalah sebuah aktivitas 

yang dirancang dengan tujuan untuk menarik, mempertahankan, dan 

menjalin hubungan jangka panjang dengan konsumen. 

 

  High performance retailer bisa dibentuk dengan pelanggan dengan 

menawarkan dua keuntungan kepada pelanggan: 

1) Keuntungan financial yang meningkatkan tingkat kepuasan 

pelanggan. 

2) Keuntungan sosial yang meningkatkan pengalaman sosial antara 

retailer dengan pelanggan. 

 

b. Store design & display 

 Store design dan display menurut Dunne dan Lusch (2002). Store 

design dalam sebuah toko adalah element yang paling penting dalam 

perencanaan lingkungan toko. Lingkungan atau suasana toko adalah suatu 

karakteristik fisik yang sangat penting bagi setiap bisnis ritel hal ini 

berperan sebagai penciptaan suasana yang nyaman sesuai dengan 

keinginan konsumen dan membuat konsumen ingin berlama-lama berada 

di dalam toko dan secara tidak langsung merangsang konsumen untuk 
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melakukan pembelian (Purnama, 2011). Menurut Dunne, Lusch, dan 

Griffith (2002) Perencanaan lingkungan toko sebagai berikut: 

1) Storefront design/exterior 

Bagian depan toko adalah bagian yang penting, oleh karena itu 

bagian depan toko harus mudah terlihat, mudah diidentifikasi oleh 

kendaraan yang lewat, dan memberikan kesan kepada orang yang 

melihatnya. Bagian depan toko harus bisa secara jelas 

mengidentifikasi nama dan sifat umum dari toko serta bisa 

memberikan petunjuk mengenai apa yang ada di dalamnya. 

2) Interior design 

Interior design dibagi menjadi 2, yaitu bagian permukaan dan 

design arsitektur. Bagian permukaan seperti penggunaan lantai 

kayu, lantai vinyl, karpet, keramik, marmer dan penggunaan warna 

cat. Misalnya penggunaan lantai vinyl, juga tergantung pada 

kualitas, warna dan bisa digunakan untuk toko mulai skala bawah 

sampai skala atas. Penggunaan karpet digunakan untuk 

menciptakan suasana yang nyaman seperti di rumah, sedangkan 

penggunaan keramik dan marmer digunakan untuk menunjukkan 

toko dengan skala atas. 

3) Lighting Design 

Salah satu bagian penting lain dari sebuah design toko adalah 

pencahayaan. Dengan pencahayaan yang baik, dapat memberikan 
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pengaruh kepada tingkat penjualan toko. Penggunaan pencahayaan 

yang baik akan memberikan efek warna dan tekstur yang menarik. 

4) Sounds 

Suara yang digunakan, bisa sapaan kepada pelanggan yang datang 

atau menggunakan musik untuk membuat pengunjung menjadi 

nyaman, lebih santai, relax sehingga bisa menghabiskan waktunya 

lebih banyak di suatu tempat. 

5) Smells 

Desain toko yang efektif akan menarik bagi semua indra manusia, 

yaitu penglihatan, suara, sentuhan dan bau. Bau adalah salah satu 

pemikat yang sangat erat hubungannya dibandingkan dengan indra 

yang lain, karena diyakini dapat menimbulkan sebuah ingatan 

terhadap setiap bau yang tercium terhadap sebuah produk maupun 

lokasi. Pengecer menggunakan ini sebagai kunci utama sebagai 

pemasaran untuk menempatkan konsumen dalam suasana yang 

membuat konsumen nyaman. 

 

c. Communication mix 

Menurut Levy and Weitz (2009:447) metode dalam mengkomunikasikan 

informasi kepada konsumen yaitu sebagai berikut: 

1) Paid impersonal communication 

Iklan, sales promosi, atmosfir di dalam toko, dan web sites adalah 

contoh dari paid impersonal communication. 
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a) Iklan adalah suatu bentuk komunikasi yang dibayar oleh 

pelanggan menggunakan media impersonal, misalnya surat 

kabar, radio, TV, direct mail, dan internet. 

b) Sales promosi adalah penawaran untuk nilai tambah dan 

insentif untuk pelanggan yang datang mengunjungi toko 

atau membeli barang dagangan dalam periode waktu 

tertentu. 

c) Atmosfir toko adalah kombinasi karateristik fisik toko, baik 

design arsitekturnya, layout, display barang, warna, 

temperature, pencahayaan, suara, dan lain lain yang secara 

bersama membuat image di benak pelanggan. 

d) Web sites adalah media yang dapat diakses dengan 

menggunakan internet yang digunakan untuk 

berkomunikasi dengan pelanggan, biasanya digunaka oleh 

peritel untuk turut membantu dalam membangun brand 

image. Biasanya berisi lokasi toko, jadwal event yang akan 

dilaksanakan, produk dan jasa yang tersedia dan dijual. 

e) Special event adalah Menggunakan program pengadaan 

event, yang diadakan pada saat musim tertentu, acara 

kebudayaan tertentu, atau event lainnya. 

f) In store demonstration mengadakan demonstrasi 

pembuatan produk, memberikan contoh gratis untuk dicoba 

oleh para pelanggan sehingga bisa merangsang pembelian. 
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g) Membangun komunitas membangun sebuah komunitas, 

kegiatan ini menawarkan kesempatan kepada pelanggan 

yang mempunyai ketertarikan untuk mempelajari tentang 

suatu produk dan servis yang mensupport hobby mereka. 

2) Paid personal communication 

Terdiri dari personal selling, e-mail, direct mail, m-commerce. 

a. Personal selling adalah komunikasi di mana para sales 

membantu memenuhi kebutuhan pelanggan melalui 

komunikasi langsung (tatap muka). 

b. E-mail adalah komunikasi pribadi melalui internet dalam 

bentuk seperti surat. 

c. Direct mail adalah komunikasi dengan menggunakan 

brosur, catalog, dan lain-lain. 

d. M-commerce adalah komunikasi melalui internet dengan 

menggunakan mobile commerce. 

3) Unpaid impersonal communication 

Komunikasi melalui public yang tidak dipungut pembayaran, 

misalnya masuk dalam acara wisata kuliner. 

4) Unpaid personal communication 

Komunikasi antara sesama orang mengenai retailer tertentu 

melalui mulut ke mulut (word of mouth). 
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d. Location 

1) Retail Location 

Merupakan pertimbangan penting bagi pelanggan dalam memilih 

suatu toko. Terdapat beberapa tipe-tipe lokasi retail menurut Levy 

and Weitz (2009:195) di paparkan pada tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Retail Location 

 

Type of Location Vehicular 

Traffic 

Shopping 

Convinience 

Typical Tenants 

Power Center Menengah Menengah Kategori Spesialis 

Enclosed Mall Rendah Rendah Department dan 

Spesialis toko 

apparel 

Lifestyle Center Menengah Menengah Spesialis toko 

apparel, alat 

rumah tangga dan 

restaurant 

Fashion/Speciality 

Center 

Rendah Menengah Toko kelas atas, 

khususnya toko 

spesialis 

Outlet Center Tinggi Rendah Off price retailer 

dan factory outlet 

Festival Center Rendah Rendah Toko spesialis dan 

restaurant 

Free Standing Tinggi Tinggi Toko obat, toko 

spesialis 

Urban 

Location/CBD 

Rendah Rendah Toko spesialis 

Community and 

Neighborhood 

Tinggi Tinggi Supermarket, toko 

diskon 
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a) Power center 

Pusat perbelanjaan, dimana terdapat banyak toko-toko di 

dalamnya, terutama toko-toko yang besar dan ternama. 

b) Lifestyle center 

Pusat perbelanjaan yang paling cepat berkembang, pusat 

perbelanjaan dengan sistem terbuka, biasanya berisi toko 

spesialis, tempat hiburan, restaurant, biasanya menyerupai 

jalan utama, didalamnya terdapat taman, dan lain lain. 

c) Fashion/ speciality center 

Pusat perbelanjaan yang berisi toko-toko apparel/toko 

kebutuhan primer untuk pengunjung dengan skala atas dan 

biasanya harganya mahal dan memiliki kualitas yang baik. 

d) Free standing 

Lokasi retail yang terisolasi yang tidak terhubung dengan 

retailer lain, tapi lokasi nya juga berdekatan dengan free 

standing yang lain, shopping center, ataupun berada di 

dalam gedung perkantoran atau di dalam shopping center. 

e) Community and neighborhood 

Ritel yang berada di lingkungan sebuah komunitas, yang 

biasanya lahan tempat parkirnya berada pada tempat yang 

terbuka. 

f) Urban location / CBD (central bussines district) 

Pusat bisnis tradisional yang berlokasi di kota. 
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g) Festival center 

Pusat perbelanjaan yang biasanya menggunakan tema 

yang menyesuaikan dengan toko-toko yang ada di 

dalamnya, biasanya menjadi tujuan wisatawan asing/turis. 

2) Retail Site Location 

Setelah memutuskan pemilihan lokasi toko, langkah retailer 

selanjutnya adalah mengevaluasi dan memilih sudut yang spesifik. 

Dalam membuat keputusan ini, retailer perlu menyadari 

pentingnya 3 faktor, yaitu: karaterisitk dari sudut lokasi, 

karateristik lokasi perdagangan dari sudut toko, dan estimasi 

penjualan yang bisa didapatkan dari lokasi toko. 

a) Site charateristic 

Karateristik yang ada akan memberikan pengaruh terhadap 

penjualan toko, hal hal yang dipertimbangkan adalah: 

1. Traffic yang melalui toko. 

Hal yang paling berpengaruh di dalam penjualan 

toko adalah jumlah kendaraan dan pejalan kaki 

yang melalui lokasi, dan juga arus lalu lintas di 

lokasi toko. Sebab saat lalu lintas benar benar 

padat, maka banyak pelanggan akan lebih 

menyukai untuk berhenti dan berbelanja di toko 

2. Accesibility/kemudahan untuk akses menuju toko 

juga sangat penting. 
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b) Location Charateristics 

1. Lapangan parkir 

Lapangan parkir yang ada juga merupakan salah 

satu dari bagian evaluasi kritis konsumen untuk 

mengunjungi sebuah reatil/toko. 

2. Visibility 

Kemudahan lokasi toko sehingga mudah dilihat. 

3. Adjacent retailer 

Ritel atau toko lain yang berada di sekitar lokasi 

toko kita, berguna sebagai pelengkap, memiliki 

segmen pasar yang sama, tetapi tidak menawarkan 

produk atau jasa yang sama. 

c) Restriction & cost 

Biaya yang terkait dengan keberadaan lokasi toko, seperti 

biaya sewa apakah sesuai dengan lokasi tersebut. 

Selain itu menurut Lamb (2001:101) berpendapat bahwa 

tersedianya transportasi publik, jarak dengan pertokoan 

lain, tersedianya tempat atau area parkir, serta keamanan 

dari lokasi merupakan hal-hal penting yang membentuk 

pemilihan lokasi. 
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e. Merchandise assortments 

Merupakan keberagaman serta kedalaman produk yang ditawarkan. 

1) Managing Merchandise Assortments. 

Stock Keeping Unit adalah serangkaian huruf dan angka yang 

secara unik mengidentifikasi produk. Stock Keeping Unit ini sering 

disebut bagian angka, nomer produk, dan kode untuk 

mengidentifikasi produk. Merchandise category adalah bermacam-

macam item yang dilihat pelanggan sebagai subtitusi satu sama 

lain. 

2) Buying Merchandise 

Retailer dan pembeli menghadapi strategi pengambilan keputusan 

mengenai berbagai macam merk nasional, dan private label yang 

dijual secara eksklusif oleh retailer tertentu. 

a) National Brand adalah sebuah merk yang diproduksi oleh 

pabrik tertentu, dipasarkan oleh vendor tertentu dan dijual 

kepada berbagai jenis retailer. Vendor yang ada 

bertanggung jawab untuk mengembangkan, memproduksi 

dengan kualitas yang konsisten dan melakukan usaha 

pemasaran untuk membentuk citra merk yang akan 

dimunculkan. 

b) Private label brand adalah sebuah produk yang diproduksi 

oleh retailer dan diberi merk yang sama dengan nama toko 

tersebut. 
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f. Retail pricing 

Adalah value yang dirasakan oleh konsumen, dan ratio yang diterima 

pelanggan. Menurut Levy and Weitz (2009, p.414) ada 4 faktor yang 

mempengaruhi retailer dalam pembentukan harga, yaitu: 

1) Customer price sensitivity dan biaya 

Saat harga suatu produk naik, maka penjualan dari suatu produk 

akan turun/ berkurang, dikarenakan sedikit pelanggan yang merasa 

bahwa produk yang ditawarkan adalah produk dengan nilai tambah 

yang sesuai dengan harga sebuah produk tersebut. Sensitivitas 

harga konsumen akan menentukan berapa banyak unit yang akan 

terjual pada tingkat harga yang berbeda. 

2) Biaya dari merchandise dan servis 

3) Kompetisi dengan pesaing 

Harga yang dipatok oleh kompetitor juga menjadi patokan harga 

yang akan diberikan pada suatu produk. Karena apabila menjaul 

dengan harga tingi sedangkan kompetitor menjual dengan harga 

yang lebih rendah daripada kita maka konsumen akan berpikir 

untuk berpindah ke kompetitor dengan harga yang lebih murah 

daripada kita. 

4) Peraturan hukum yang membatasi penetapan harga 

Retailer perlu mematuhi peraturan legal dan isu-isu etis dalam 

menetapkan harga. 
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a) Price dsicrimination 

Diskriminasi harga ini kadang terjadi saat retailer 

menentukan harga yang berbeda dengan yang ditawarkan 

oleh retailer lain atas produk yang sama. 

b) Predatory pricing 

Terjadi saat penjual yang dominan (penjual besar) menjual 

dengan harga di bawah harga jual yang ditentukan untuk 

mengusir retailer kompetitif keluar dari bisnis ini. 

c) Resale price maintenance 

Vendor mengajak para retailer untuk menjual produk 

mereka dengan harga spesifik, yang sering disebut dengan 

MSRP (Manufacturing Suggested Retail Price). Vendor 

tersebut menentukan harga MSRP ini untuk mengurangi 

kompetisi harga antara sesama retailer. 

d) Horizontal price fixing 

Melibatkan persetujuan diantara retailer untuk menentukan 

harga jual yang sama. 

e) Bait and switch tactics 

Adalah sebuah praktik yang dinilai menipu dan melanggar 

hukum dengan memberikan umpan pelanggan agar datang 

ke toko dengan menggunakan iklan suatu produk pada 

harga yang lebih rendah daru harga normal, dan kemudian 
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begitu mereka berada di toko, mereka membeli produk 

dengan harga yang lebih tinggi. 

Menurut Grewal dan Levy (2010:401) ada beberapa implikasi strategi 

harga, yaitu : 

a) Profit Oriented 

Orientasi terhadap keuntungan, dengan kebijakan perusahaan untuk 

mendapatkan paling 18% profit margin untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

b) Sales Oriented 

Menentukan harga yang sangat rendah untuk menghasilkan 

penjualan baru dan mengambil penjualan dari pesaing, walaupun 

profit yang didapatkan sangat kecil. 

c) Competitor Oriented 

Menentukan harga yang sangat rendah untuk menjatuhkan para 

pesaingnya. 

d) Customer Oriented 

Memiliki target segmen konsumen yang sangat menyukai produk 

dengan nilai manfaat yang tinggi, dan menentukan harga yang 

relative tinggi (premium pricing). 
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3. Pengertian Kepuasan Pelanggan 

 Menurut Zethaml, Bitner dan Dwayne (2009:104), dimana menurutnya 

kepuasan pelanggan adalah penilaian pelanggan atas produk ataupun jasa dalam 

hal menilai apakah produk atu jasa tersebut telah memenuhi kebutuhan dan 

ekspektasi pelanggan. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi persepsi dan 

ekspektasi pelanggan, yaitu sebagai berikut : 

a. Komunikasi pelanggan dengan pelanggan lainnya (word of mounth 

communication). Dimana hal ini merupakan faktor potensial yang 

menentukan ekspektasi pelanggan. Sebagai contoh, seorang pelanggan 

memilih tempat belanja yang di harapkan dapat memberikan pelayanan 

dengan kualitas produk yang tinggi berdasarkan rekomendasi teman-teman 

atau tetangganya. 

b. Ekspektasi pelanggan sangat bergantung dari karakteristik individu dimana 

kebutuhan pribadi (personnel needs). 

c. Pengalaman masa lalu (past experience) dalam menggunakan pelayanan 

dapat juga mempengaruhi tingkat ekspetasi pelanggan. 

d. Komunikasi dengan pihak eksternal (external communication) dari 

pemberi layanan memainkan peranan kunci dalam membentuk ekspektasi 

pelanggan. Berdasarkan External communication, perusahan pemberi 

layanan dapat memberikan pesan-pesan secara langsung maupun tidak 

langsung kepada pelanggannya. Sebagai contoh dari pengaruh adanya 

external communication  adalah harga di mana biaya pelayanan sangat 

berperan penting dalam membentuk ekspektasi pelanggan. 
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 Sedangkan definisi lain menurut Kotler dan Keller (2009:164), 

menurutnya kepuasan didefinisikan sebagai perasaan pelanggan yang puas atau 

kecewa yang dihasilkan dari membandingkan kinerja yang di persepsikan produk 

(atau hasil) dengan ekspektasi pelanggan. Jika kinerja gagal memenuhi 

ekspektasi, maka pelanggan tidak akan puas. Hal sebaliknya akan terjadi, jika 

kinerja sesuai dengan ekspektasi, maka pelanggan akan puas. Sedangkan jika 

kinerja melebihi ekspektasi, maka pelanggan akan sangat puas atau senang. Sebab 

biasanya pelanggan yang puas cenderung akan lebih setia dengan produk yang 

ditawarkan, akan menceritakan ke orang lain tentang perusahaan dan produk yang 

memuaskannya, lebih kurang memperhatikan produk kompetitor, lebih tidak 

sensitif harga, dan mau menawarkan ide-ide produk atau jasa kepada perusahaan. 

 Soelasih (2004) dalam Tony Wijaya (2005) mengemukakan tentang 

harapan dan persepsi sebagai berikut: 

a. Nilai harapan = nilai persepsi maka konsumen puas 

b. Nilai harapan < nilai persepsi maka konsumen sangat puas 

c. Nilai harapan > nilai persepsi maka konsumen tidak puas 

Nilai harapan dibentuk melalui pengalaman masa lalu, komentar atau saran dari 

konsumen dan informasi dari pesaing. Adapun nilai persepsi adalah kemampuan 

perusahaan dalam melayani konsumen dalam upaya memuaskan konsumen. 
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B. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini 

dipaparkan pada tabel 2.2 sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Lokasi 

Penelitian 

Variabel Hasil 

Erlin 

Wahono 

(2013) 

Pengaruh 

Retail Mix 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

di Calais 

Grand City 

Surabaya 

Kota 

Surabaya 
 Kepuasan 

pelanggan 

 Customer 

service 

 Location 

 Store design 

and display 

 Merchandise 

assortment 

 Communicati

on mix 

 Pricing 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan keenam 

variabel retail mix secara 

simultan dan parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

pelanggan di Calais Grand 

City Surabaya. Sedangkan 

faktor yang berpengaruh 

dominan terhadap 

kepuasan pelanggan di 

café ini adalah pricing 

atau harga produk. 

Rony 

Harsono 

(2013) 

Analisa 

Retail Mix 

terhadap 

kepuasan 

pelanggadi 

toko 39 

Semarang  

Kota 

Semarang 
 Kepuasan 

Pelanggan 

 Customer 

service 

 Location 

 Store design 

and display 

 Merchandise 

assortment 

 Communicati

on mix 

 Pricing 

Hasil penelitian 

menunjukkan keenam 

variabel retail mix di 

Toko 39 Semarang 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan dan 

positif secara partial dan 

simultan yang memiliki 

kontribusi paling besar 

dalam mempengaruhi 

kepuasan pelanggan 

adalah customer service. 
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C. Kerangka Berpikir 

 Retail mix adalah kombinasi dari faktor-faktor yang digunakan oleh 

seorang retailer untuk dapat memuaskan konsumen. Faktor-faktor tersebut 

diimplementasikan menjadi stretegi retail yang menarik untuk memuaskan 

konsumen lebih baik dari pada pesaing. Oleh karena itu faktor- faktor retail mix 

mulai dari Customer Service, Location, Store Design and Display, Merchandise 

Assortments, Communication Mix, Pricing ini berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan. Secara garis besar kerangka pikir penulisan penelitian ini ditunjukan 

pada gambar 2.2 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Pengaruh Retailing Mix terhadap Kepuasan Pelanggan 

Customer Service (X1) 

Location (X2) 

Store Design and Display (X3) 

Merchandise Assortments (X4) 

Communication Mix (X5) 

Pricing (X6) 

Kepuasan Pelanggan (Y1) 
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis 1 : Diduga variabel  retail mix berpengaruh signifikan   

   terhadap kepuasan pelanggan. 

Hipotesis 2 : Diduga bahwa dari salah satu variabel retail mix memberi  

   pengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


