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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Suatu aktifitas pemasaran dari suatu produk dapat dilihat dari banyaknya 

pengunjung yang berbelanja. Jika ingin mempertahankan dan bersaing serta ingin 

mengembangkan bisnisnya perusahaan eceran harus mampu menerapkan strategi 

yang tepat untuk dapat menarik lebih banyak pengunjung sehingga dapat 

meningkatkan pembelian. Proses keputusan pembelian dipengaruhi oleh 

rangsangan pemasaran dan rangsangan lain. Rangsangan pemasaran meliputi 

produk, harga, promosi, lokasi, suasana toko dan layanan pelanggan. 

Rangsangan pemasaran yang berupa bauran pemasaran ritel merupakan 

variabel yang dapat dikontrol oleh perusahaan. Variabel bauran pemasaran ritel 

yang ditanggapi atau respon dengan baik (positif) oleh konsumen akan memiliki 

peluang besar bagi produk  tersebut untuk dibeli. Pada umumnya tidak semua 

variabel bauran pemasaran ritel yang ditampilkan oleh perusahaan akan 

dipertimbangkan oleh konsumen dalam memutuskan untuk membeli suatu 

produk. Oleh karena itu, perusahaan harus mengetahui variabel bauran pemasaran 

ritel yang menjadi pertimbangan dan mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen.  

Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta, ditambah dengan 

adanya kunjungan wisatawan mancanegara sekitar 5 juta pertahun, 
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(www.mediacorpradio.com, 27 Desember 2014), merupakan pangsa pasar yang 

besar bagi perusahaan ritel nasional maupun asing, walaupun tidak menjamin 

keberhasilan usaha ritel jika dihubungkan dengan banyaknya jumlah penduduk. 

Akan tetapi pengaruh globalisasi sudah mempengaruhi perilaku masyarakat 

Indonesia, hal ini dapat terlihat dengan pusat perbelanjaan baru yang hampir 

dipastikan akan selalu ramai dikunjungi masyarakat. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan usaha ritel ini, maka persaingan di 

bidang pemasaran ritel atau eceran pun semakin meningkat. Dalam periode enam 

tahun terakhir, dari tahun 2007-2012, jumlah gerai ritel modern di Indonesia 

mengalami pertumbuhan rata-rata 17,57% per tahun. Pada tahun 2007, jumlah 

usaha ritel di Indonesia masih sebanyak 10.365 gerai, kemudian pada tahun 2011 

mencapai sebanyak 18.152 gerai tersebar di hampir seluruh kota di Indonesia. 

Pertumbuhan jumlah gerai tersebut tentu saja diikuti dengan pertumbuhan 

penjualan. (Marketing, 2014). 

Perkembangan bisnis ritel modern ini dapat ditunjukkan pula dari segi 

omzet yang masih tumbuh secara nyata yakni dari sekitar Rp. 42 triliun pada 

tahun 2005, meningkat menjadi sekitar Rp. 58 triliun pada tahun 2007 dan tahun 

2008 sudah mencapai sekitar Rp. 67 triliun (www.mediadata.co.id, 22 Desember 

2014). Melihat kondisi persaingan yang semakin ketat, setiap bisnis ritel modern 

perlu meningkatkan kekuatan yang ada dalam perusahaannya dengan cara 

memunculkan perbedaan dan keunikan yang dapat menarik minat beli konsumen. 

http://www.mediacorpradio.com/
http://www.mediadata.co.id/
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Salah satu unsur strategi pemasaran adalah bauran pemasaran eceran 

(retailing mix). Para pengecer menggabungkan unsur-unsur bauran eceran untuk 

menciptakan suatu metode eceran tunggal untuk menarik pasar sasaran. Retailing 

Mix adalah kombinasi dari faktor-faktor ritel yang dipergunakan untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan dan mempengaruhi keputusan mereka untuk 

membeli. Bauran pemasaran ritel meliputi 6 faktor yaitu faktor produk, harga, 

promosi, lokasi, suasana toko dan layanan pelanggan (Ma’ruf, 2006:112).  

Produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan dipasar sehingga dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan seseorang. Produk yang dijual perusahaan 

ritel dalam gerainya disebut barang dagangan yang merupakan kegiatan 

pengadaan barang yang sesuai dengan bisnis yang dijalani (Ma’ruf, 2006:135). 

Dalam membuat keputusan pembelian, penting bagi konsumen untuk 

mempertimbangkan ketersediaan atau kelengkapan produk, variasi produk (ragam 

produk dan merek produk) serta kualitas dari produk yang ditawarkan.  

Harga merupakan elemen kunci bagi strategi toko eceran dalam 

memposisikan diri dan pengklasifikasian. Harga yang lebih tinggi sering 

menunjukkan tingkat kualitas, dan ini membantu memperkuat citra prestisius para 

pengecer (Lamb, Hair & McDaniel, 2001:104). Konsumen cenderung lebih 

banyak melakukan keputusan pembelian pada toko atau gerai dengan harga yang 

relatif murah dan terjangkau, hal ini dikarenakan harga memang benar-benar 

menjadi pertimbangan bagi para konsumen. Terutama jika ada potongan harga 

(discount) yang diberikan, serta kemudahan dalam pembayaran. 
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Selain harga, lokasi adalah faktor yang sangat penting dalam bauran 

pemasaran ritel. Pada lokasi yang tepat, sebuah gerai akan lebih sukses 

dibandingkan gerai lainnya yang berlokasi kurang strategis, meskipun keduanya 

menjual produk yang sama, oleh pramuniaga yang sama banyak dan terampil, dan 

sama-sama memiliki setting atau ambience yang bagus (Ma’ruf, 2006:115). 

Lokasi yang strategis, mudah dijangkau, dan dapat dengan mudah dilihat oleh 

para pengguna jalan tentu saja menjadi dasar pertimbangan utama konsumen 

dalam melakukan keputusan pembelian. 

Begitu juga dengan strategi promosi eceran yang mencakup pengiklanan, 

hubungan masyarakat dan publisitas publik, dan promosi penjualan yang 

bertujuan untuk membantu memposisikan suatu toko dalam benak para 

konsumen. (Lamb, Hair & McDaniel, 2001:100). Dalam mempertimbangkan 

keputusan pembeliannya, konsumen akan merasa tertarik jika promosi yang 

dilakukan oleh toko sangat menarik, seperti memberikan katalog promosi produk 

agar konsumen menjadi lebih mudah dalam memilih barang, serta adanya 

program bundling. 

Konsumen tentu akan mempertimbangkan keputusan pembeliannya jika 

melihat suasana toko yang bagus, memperhatikan desain interior didalam toko, 

serta penataan display produk yang menarik. Penampilan toko membantu 

menentukan citra toko, dan memposisikan eceran toko dalam benak konsumen. 

Elemen utama dalam penampilan toko adalah suasana (atmosphere), yaitu kesan 

keseluruhan yang disampaikan oleh tata letak fisik toko, dekorasi, dan lingkungan 
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sekitarnya. Suasana dapat menciptakan perasaan yang santai atau pun sibuk, 

kesan mewah atau efisiensi, sikap ramah atau pun dingin, teroganisir atau kacau 

(Lamb, Hair, & McDaniel, 2001:105). 

Didukung dengan hal-hal yang dapat memfasilitasi para pembeli yang 

terdiri atas layanan pelanggan (customer service), yang mempunyai arti bahwa 

untuk membangun pelanggan yang loyal dan membangun keunggulan kompetitif 

dengan menyediakan customer service yang baik (Ma’ruf, 2006:217). Toko atau 

gerai yang memiliki pelayanan yang sangat bagus akan dapat menentukan 

konsumen dalam melakukan keputusan pembelian, sehingga dapat menciptakan 

word of mouth yang positif dengan harapan dapat menarik lebih banyak 

konsumen yang berminat untuk sekedar berkunjung maupun melakukan 

keputusan pembelian di toko buku convenience tersebut. 

Proses keputusan pembelian merupakan suatu perilaku konsumen untuk 

menentukan suatu proses pengembangan keputusan dalam membeli suatu produk. 

Keputusan pembelian merupakan pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan 

keputusan pembelian. Artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan, 

haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli dapat 

mengarah kepada bagaimana proses dalam pengambilan keputusan tersebut itu 

dilakukan. (Schiffman-Kanuk, 2004:547). 

Toko Buku Togamas merupakan salah satu ritel yang mempunyai banyak 

cabang yang tersebar luas dibeberapa kota di Indonesia, salah satunya adalah 

Toko Buku Togamas cabang Probolinggo, Jawa Timur. Dalam mengikuti 
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kekinian pada era modern, saat ini Toko Buku Togamas Probolinggo sudah 

menyediakan café sebagai tempat untuk sekedar berkumpul, bersosialisasi, 

maupun untuk menikmati makanan dan minuman lain yang sudah disediakan 

sambil membaca buku. Atau dapat disebut dengan istilah convenience store yang 

juga termasuk dalam retailing. 

Convenience store (toko kebutuhan sehari-hari) merupakan suatu pasar 

swalayan mini, yang menjual hanya lini terbatas produk kebutuhan sehari-hari 

yang perputarannya tinggi. Biasanya toko dengan pelayanan sendiri (self-service) 

seperti ini secara fisik berlokasi dekat area tempat tinggal penduduk dan buka 24 

jam, 7 hari setiap minggunya. Toko kebutuhan sehari-hari menawarkan produk-

produk persis dengan arti dari namanya: lokasi yang mudah, jam panjang, 

pelayanan cepat. Namun harga barang biasanya lebih tinggi ditoko kebutuhan 

sehari-hari daripada di pasar swalayan (Lamb, Hair & McDaniel, 2001:78-79). 

Fenomena yang terjadi saat ini, convenience store tidak hanya terdapat 

pada toko kebutuhan sehari-hari yang menjual makanan dan minuman saja, jika 

biasanya convenience store hanya terdapat ditempat-tempat yang sudah umum 

seperti Circle-K, Indomaret Point, 7 Eleven dan lain-lain, tetapi kali ini sudah 

mulai berkembang ke bisnis ritel lainnya seperti toko buku. Toko buku masa kini 

telah menjadi sebagian toko buku, sebagian perpustakaan, sebagian ruang tamu, 

dan sebagian lagi tempat minum kopi, bahkan sudah tersedia café  yang bisa 

digunakan untuk tempat berkumpul dan bersosialisasi.  
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Dengan adanya café tersebut, dapat menjadi pelengkap dalam mendukung 

suasana toko yang menarik. Sehingga konsumen cenderung akan meningkatkan 

keputusan pembelian pada toko buku convenience ini. Berdasarkan uraian latar 

belakang dan fenomena yang terjadi mengenai perubahan fungsi dari hanya 

sekedar tempat untuk membeli buku menjadi tempat untuk berkumpul dan 

bersosialisasi, maka penelitian ini memutuskan untuk mengambil judul: 

“Pengaruh Penerapan Retail Mix Terhadap Keputusan Pembelian Pada 

Convenience Store (Studi Pada Konsumen Toko Buku Togamas Cabang 

Probolinggo)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disusun rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah penerapan retail mix yang terdiri dari variabel produk, harga, 

promosi, lokasi, suasana toko dan layanan pelanggan berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan pembelian? 

2. Apakah penerapan retail mix yang terdiri dari variabel produk, harga, 

promosi, lokasi, suasana toko dan layanan pelanggan berpengaruh secara 

parsial terhadap keputusan pembelian? 

3. Manakah variabel retail mix yang berpengaruh dominan terhadap keputusan 

pembelian? 
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C. Batasan Penelitian 

Agar masalah yang ada dapat dibahas lebih terarah, maka dalam penelitian 

ini subyeknya adalah para konsumen Toko Buku Convenience Togamas cabang 

Probolinggo, dan teori yang digunakan adalah Retailling Mix (Lamb, Hair & 

McDaniel dan Hendri Ma’ruf), Convenience Store (Lamb, Hair & McDaniel dan 

Kotler & Armstrong) dan Keputusan Pembelian (Schiffman-Kanuk dan Kotler & 

Keller) pada konsumen dengan menggunakan metode regresi linear berganda 

pada teknik analisis datanya. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk menguji pengaruh penerapan retail mix yang terdiri dari variabel 

produk, harga, promosi, lokasi, suasana toko dan layanan pelanggan baik 

secara simultan dan parsial terhadap keputusan pembelian. 

b. Untuk mengetahui variabel yang dominan berpengaruh diantara variabel 

produk, harga, promosi, lokasi, suasana toko dan layanan pelanggan 

terhadap keputusan pembelian 
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2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk : 

a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-

langkah pemasaran apa saja yang dapat digunakan dalam convenience 

store ini agar konsumen merasa nyaman. 

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan tambahan 

referensi untuk melakukan dan menyusun penelitian dengan topik yang 

sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


