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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

1. Hasil Penelitian Terdahulu 

Adji dan Subagio (2013) dengan judul Pengaruh Retail Mix terhadap 

Keputusan Pembelian Mahasiswa UK Petra di Circle-K Siwalan Kerto 

Surabaya. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  pengaruh dari  Retail  

Mix  (customer  service,  store  design  &  display, communication  mix,  

location,  merchandise  assortment,  danpricing) terhadap keputusan 

pembelian Mahasiswa UK Petra di Circle  K  Siwalankerto  Surabaya  serta  

mengetahui  faktor  mana yang  berpengaruh  dominan  terhadap  keputusan  

pembelian  di toko  ritel  tersebut.  Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan 

menyebarkan  kuesioner  kepada  110  responden  konsumen  yaitu 

mahasiswa UK Petra yang pernah berbelanja atau mengunjungi Circle  K  

Siwalankerto  Surabaya.  Alat  analisa  yang  digunakan untuk  mengukur  

pengaruh  Retail  Mix  terhadap  Keputusan Pembelian adalah analisa regresi 

linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keenam variabel retail  

mix  secara  simultan  dan  parsial  berpengaruh  signifikan terhadap 

keputusan pembelian Mahasiswa UK Petra di  Circle K Siwalankerto  

Surabaya.  Sedangkan  faktor  yang  berpengaruh dominan  terhadap  

keputusan  pembelian  di  Circle  K Siwalankerto adalah customer service. 
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Melisa (2012) dengan judul Pengaruh Bauran Pemasaran Ritel 

Terhadap Keputusan Pembelian Ulang Konsumen Mega Prima Swalayan 

Payakumbuh. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh  

antara  persediaan  barang,  harga, lokasi, bauran komunikasi serta desain dan 

tampilan toko pembelian ulang konsumen di Mega Prima Swalayan 

Payakumbuh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang 

pernah melakukan pembelian pada Mega Prima Swalayan. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan  

jumlah  responden  sebanyak  100  orang. Data  dikumpulkan  dengan  

menggunakan kuisioner sebagai instrument utama, dan kuisioner 

menggunakan skala Likert untuk mengukur jawaban responden. Analisis  jalur  

digunakan  untuk  mengidentifikasi  hubungan  antara  bauran  pemasaran  

ritel dan keputusan pembelian ulang konsumen. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa bauran pemasaran ritel yang  terdiri  dari persediaan  barang,  harga,  

lokasi,  bauran  komunikasi, desain  dan  tampilan  toko berpengaruh  

signifikan  terhadap  keputusan  pembelian  ulang  konsumen  Mega  Prima  

Swalayan Payakumbuh. 

Munir (2011) dengan judul Analisis Pengaruh Retailing Mix Terhadap 

Keputusan Pembelian Pada Mini Market Permata Di Kecamatan Balapulang. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey 

yang berusaha untuk mengetahui bagaimana pengaruh retailing mix terhadap 

keputusan pembelian pada mini market Permata di Kecamatan Balapulang. 
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Teknik pengumpulan data yaitu dengan metode kuesioner. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel produk (X1), harga (X2), lokasi (X3), promosi 

(X4), presentasi (X5), personalia (X6) secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian pada mini market Permata di Kecamatan 

Balapulang (Y). Dan uji t diketahui bahwa secara parsial produk, harga, 

lokasi, promosi, presentasi, personalia mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap variabel terikat. Variabel yang paling dominan pengaruhnya secara 

berurutan adalah variabel produk, personalia, promosi, presentasi, harga, 

lokasi. 

Penelitian yang sekarang berjudul ”Pengaruh Penerapan Retail Mix 

terhadap Keputusan Pembelian pada Convenience Store” (Studi kasus pada 

Toko Buku Togamas cabang Probolinggo). Yang membedakan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah objek penelitian dan 

variabel yang diteliti. Pada penelitian terdahulu, semua objek penelitiannya 

dilakukan digerai-gerai ritel pada umumnya, sedangkan penelitian yang 

sekarang dilakukan pada convenience store toko buku Togamas cabang 

Probolinggo. Variabel yang diteliti pada penelitian sekarang ini adalah 

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

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah alat 

analisis yang digunakan yaitu analisa regresi linear berganda. 
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2. Tinjauan Teori 

a. Keputusan Pembelian 

Proses keputusan dimulai ketika seorang konsumen menyadari 

adanya kebutuhan yang tak terpenuhi. Proses pemecahan masalah 

konsumen selanjutnya terfokus pada bagaimana sebaiknya memenuhi 

kebutuhan tersebut. Amirullah (2003:61) mendefinisikan pengambilan 

keputusan sebagai suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai 

alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan 

menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Dalam 

pendapatnya yang lain, Lupiyoadi (2001: 134) mengemukakan bahwa 

keputusan konsumen itu sendiri diartikan sebagai suatu keputusan 

konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa tertentu yang 

ditawarkan dengan didasari adanya niat untuk melakukan pembelian atau 

menggunakan suatu jasa. Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk 

(2004:547), keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih 

alternatif pilihan keputusan pembelian. Artinya bahwa seseorang dapat 

membuat sebuah keputusan, haruslah mempertimbangkan beberapa 

alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli dapat mengarah kepada 

bagaimana proses dalam pengambilan keputusan yang dapat digolongkan 

sebagai berikut : 

1) Fully Planned Purchase, dimana baik produk dan merek sudah dipilih 

sebelumnya. Biasanya terjadi ketika ada keterlibatan dengan produk 
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tinggi (barang otomotif), namun bisa juga terjadi dengan keterlibatan 

pembelian yang rendah (barang kebutuhan rumah tangga). 

2) Partially Planned Purchase, dimana konsumen bermaksud untuk 

membeli produk yang sudah ada tetapi pemilihan merek ditunda 

sampai saat pembelajaran. Keputusan akhir dapat dipengaruhi oleh 

diskon harga atau display produk. 

3) Unplanned Purchase, dimana produk ataupun merek dipilih pada saat 

berada ditempat pembelian. Konsumen sering memanfaatkan katalog 

dan produk pajangan sebagai pengganti daftar belanja. Dengan kata 

lain, pajangan dapat mengingatkan seseorang akan kebutuhan dan 

memicu pembelian. 

Proses keputusan pembelian merupakan suatu perilaku konsumen untuk 

menentukan suatu proses pengembangan keputusan dalam membeli suatu 

produk. Langkah-langkah yang terdapat proses keputusan pembelian 

konsumen adalah seperti yang terdapat pada gambar berikut : 

 

 

Gambar 2.1 Model Lima Tahap Proses Pembelian Konsumen 

Sumber : Kotler & Keller. Manajemen Pemasaran (2009:185). 

1) Pengenalan Masalah (Need Recognition) 

Proses pembelian atau pengenalan kebutuhanmerupakan langkah awal 

dimana konsumen akan merencanakan membeli suatu produk untuk 
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memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan ini terbentuk melalui stimulus 

yang dapat berasal dari internal konsumen maupun eksternal atau 

lingkungan yang mendorong konsumen untuk segera memenuhi 

kebutuhan pada saat itu. 

2) Pencarian Informasi (Information Search) 

Setelah konsumen mengenali apa yang mereka butuhkan dan apa yang 

harus dibeli, maka konsumen akan melakukan pencarian informasi 

tentang produk yang akan dibeli tersebut. Sumber informasi dapat 

dibagi menjadi empat kelompok yaitu pribadi (keluarga, teman, 

tetangga, rekan), komersial (iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, 

kemasan, tampilan), publik (media massa, organisasi pemeringkat 

konsumen), dan eksperimental (penanganan, pemeriksaan, dan 

penggunaan produk). 

3) Evaluasi Alternatif (Alternative Evaluation) 

Konsumen akhirnya melakukan alternatif evaluasi atas segala 

informasi yang telah didapatkan untuk dapat melakukan pembelian 

yang sesuai dan cenderung memberikan perhatian terbesar pada atribut 

yang menghantarkan manfaat yang memenuhi kebutuhan. 

4) Keputusan Pembelian (Purchase) 

Keputusan membeli adalah tahap proses pengambilan keputusan 

membeli dimana konsumen benar-benar membeli produk. Biasanya, 

keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling 
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disukai, tapi dua faktor dapat muncul antara niat untuk membeli dan 

keputusan pembelian yaitu sikap orang lain dan faktor situasi yang 

tidak diharapkan. 

5) Perilaku Pasca Pembelian (Post Purchase) 

Perilaku pasca pembelian merupakan evaluasi atas pembelian yang 

telah dilakukan oleh konsumen. Apabila produk yang telah dibeli oleh 

konsumen dapat memberikan manfaat sesuai apa yang diharapkan oleh 

konsumen, maka konsumen akan puas. Begitu juga sebaliknya. 

Konsumen yang puas terhadap produk yang telah dibelinya akan 

menimbulkan kemungkinan terjadinya pengulangan pembelian ditoko 

yang sama dan akan menimbulkan loyalitas pelanggan. 

 

b. Retail Mix (Bauran Pemasaran Ritel) 

Para pengecer menggabungkan unsur-unsur bauran eceran untuk 

menciptakan suatu metode eceran tunggal untuk menarik pasar sasaran. 

Seorang manajer pemasaran eceran harus memastikan bahwa penetapan 

posisi tokonya sesuai dengan harapan-harapan pelanggan. Menurut Ma’ruf 

(2006:112), retailing mix adalah kombinasi dari faktor-faktor ritel yang 

dipergunakan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan dan mempengaruhi 

keputusan mereka untuk membeli. Suatu aktifitas pemasaran dari suatu 

produk dapat dilihat dari banyaknya pengunjung yang berbelanja. Jika 

ingin mempertahankan dan bersaing serta ingin mengembangkan 
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bisnisnya perusahaan eceran harus mampu menerapkan strategi yang tepat 

untuk dapat menarik lebih banyak pengunjung sehingga dapat 

meningkatkan pembelian. 

Dan juga menurut Lamb, Hair & McDaniel (2001:96), peran 

retailing mix (bauran eceran) sangatlah penting dan berpengaruh sekali, 

tanpa adanya retailing mix yang tepat bagi perusahaan eceran akan 

mengalami kesulitan dalam pemasarannya, oleh karena itu ada enam 

bauran eceran (retailing mix) yang benar-benar harus diperhatikan 

diantaranya : 

1) Product (Produk)  

Produk-produk yang dijual pengecer didalam gerainya disebut 

merchandise. Merchandise ialah salah satu unsur dari bauran 

pemasaran ritel (retail marketing mix). Merchandising adalah proses 

penyediaan barang-barang yang sesuai dengan bisnis yang dijalani 

oleh pengecer (produk berbasis makanan, pakaian, barang kebutuhan 

rumah tangga, produk umum, dan lain-lain ataupun kombinasi dari 

aneka ragam jenis produk) untuk disediakan dalam toko pada jumlah, 

waktu, dan harga yang sesuai untuk mencapai sasaran toko atau 

perusahaan ritel (Ma’ruf, 2006:135). 

Menurut Lamb, Hair & McDaniel (2001:97), unsur pertama 

dalam bauran pemasaran eceran adalah penawaran produk, yang juga 

disebut keragaman produk (product assortment) atau bauran barang 
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dagangan (merchandise mix). Para pengecer memutuskan apa yang 

akan dijual berdasarkan apa yang ingin dibeli oleh pasar sasaran 

mereka yang dapat didasarkan pada keputusan riset pasar, penjualan 

sebelumnya, trend mode, permintaan pelanggan, dan sumber-sumber 

lain. 

2) Price (Harga) 

Berman dan Evan dalam Ma’ruf (2005:164) mengelompokkan 

strategi harga menjadi tiga orientasi, yaitu :  

a) 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.  

b) 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.  

c) Orientasi persaingan  

Harga ditetapkan dengan cara mengikuti harga yang telah 

ditetapkan oleh pesaing. Perubahan harga baru diberlakukan 
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apabila pesaing yang dijadikan benchmark (patokan) mengubah 

harga jual mereka. 

Sedangkan menurut Lamb, Hair & McDaniel (2001:104), 

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. 

3) Place (Lokasi) 

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). 

Lebih lanjut, Lamb, Hair & McDaniel (2001:101) juga 

berpendapat bahwa memilih lokasi yang baik merupakan keputusan 

yang penting. Karena lokasi merupakan komitmen sumber daya 

jangka panjang yang dapat mengurangi fleksibilitas masa depan 

pengecer, lokasi akan mempengaruhi pertumbuhan di masa depan, dan 

lingkungan setempat dapat saja berubah setiap waktu sehingga jika 

nilai lokasi memburuk, toko atau perusahaan tersebut mungkin saja 

harus dipindahkan atau ditutup. 
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4) Promotion (Promosi)  

Strategi promosi eceran adalah kombinasi dari berbagai unsur 

promosi, yang biasanya dipakai ialah iklan (baik melalui media cetak 

maupun elektronik), sales promotion (discount, coupon, bonus pack, 

contest, bazaar, dan lain-lain), personal selling, publisitas (berita, 

press release, atau lainnya yang mengandung news interest), dan 

atmosfer dalam gerai (Ma’ruf, 2005:179-184). 

Menurut Lamb, Hair & McDaniel (2001:100), strategi promosi 

eceran mencakup pengiklanan, hubungan masyarakat dan publisitas 

publik, dan promosi penjualan. Tujuannya adalah untuk membantu 

memposisikan suatu toko dalam benak para konsumen. Para pengecer 

merancang iklan yang menarik, panggung acara khusus, dan 

mengembangkan promosi yang diarahkan ke pasar sasaran mereka. 

5) Suasana Toko 

Atribut fisik dan atmosfer atau suasana dalam gerai memiliki 

peran yang sangat penting dalam memikat pembeli, membuat pembeli 

merasa nyaman dalam berbelanja, dan mengingatkan mereka dalam 

memilih barang belanjaan, dan mengingatkan mereka produk apa yang 

perlu dimiliki baik untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan 

rumah tangga. Suasana dalam hal ini berarti atmosfer dan ambience 

yang tercipta dari gabungan unsur-unsur desain toko atau gerai, 

perencanaan toko, komunikasi visual, dan merchandising. Jika 
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penataan dari suasana tersebut dilakukan secara optimal maka gerai 

peritel yang dikunjungi oleh konsumen dapat menyentuh emosi dan 

pengalaman berbelanja. Emosi dan pengalaman yang positif 

memberikan peluang kepada peritel untuk mendapatkan pangsa pasar 

di benak masyarakat (mind share) dan memenangkan hati mereka 

(heart share), dan pada akhirnya memberikan kontribusi kepada 

peritel berupa market share (presentasi penjualan dibandingkan total 

penjualan yang terjadi oleh semua peritel di wilayah yang sama) 

(Ma’ruf, 2005:201-204). 

Menurut Lamb, Hair, & McDaniel (2001:105), 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 sekitarnya. Suasana 

dapat menciptakan perasaan yang santai atau pun sibuk, kesan mewah 

atau efisiensi, sikap ramah atau pun dingin, teroganisir atau kacau. 

6) Layanan Pelanggan (Customer Service) 

Retail service bertujuan untuk memfasilitasi para pembeli saat 

berbelanja di gerai. Hal-hal yang dapat memfasilitasi para pembeli 

terdiri atas customer service, personal selling, layanan transaksi 

berupa cara pembayaran yang mudah, layanan keuangan berupa 

penjualan dengan kredit dan fasilitas-fasilitas. Customer service 
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menjadi salah satu dari unsur-unsur bauran pemasaran ritel dan 

customer service sangat terkait dengan citra gerai dan perusahaan ritel 

(Ma’ruf, 2006:217). 

Sedangkan menurut Lamb, Hair & McDaniel (2001:110), 

personal sales memberikan pelayanan kepada pelanggan mereka 

sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan didalam strategi 

eceran gerai. Pelayanan yang baik bahkan merupakan hal penting 

dimasa pertumbuhan ekonomi yang lambat, ketika banyak perusahaan 

masih bertahan mempertahankan pelanggan yang mereka miliki. 

Tenaga penjual eceran melayani fungsi penjualan yang penting antara 

lain membujuk pelanggan untuk membeli  

 

c. Convenience Store 

Convenience store atau toko kebutuhan sehari-hari yang 

merupakan variasi yang berorientasi pada kebutuhan sehari-hari 

merupakan toko atau store yang menawarkan banyak kemudahan dan 

ragam pilihan produk dan terkadang juga menyediakan makanan dan 

minuman cepat saji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para 

konsumen. 

Menurut Lamb, Hair & McDaniel (2001:78), toko kebutuhan 

sehari-hari (convenience store) merupakan suatu pasar swalayan mini, 

yang menjual hanya lini terbatas produk kebutuhan sehari-hari yang 
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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. Untuk dapat bersaing, 

para pemilik convenience store ini mulai merubah strategi mereka seperti 

menambah gerai café & resto untuk tempat bersosialisasi dan berkumpul. 

Sependapat dengan Lamb et all, Kotler & Armstrong (2008:79) 

juga berpendapat bahwa convenience store atau toko kelontong adalah 

toko yang relatif kecil yang berada didaerah perumahan atau pemukiman 

penduduk, jam buka 24 jam 7 hari dan menjual lini terbatas barang-barang 

kebutuhan sehari-hari dengan tingkat perputaran tinggi seperti 7 Eleven 

dan Circle-K. 

 

d. Hubungan Pengaruh Bauran Pemasaran Ritel (Retailing Mix) 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dari segmen pasar 

yang dituju digunakan bauran pemasaran ritel. Oleh karena itu manajemen 

harus dapat menyesuaikan antara bauran pemasaran ritel dan keinginan 

konsumen. Karena dengan memberikan kepuasan yang lebih pada 

konsumen dibandingkan pesaing, maka perusahaan akan dapat menarik 

lebih banyak konsumen potensial dan mempertahankan pelanggan. Selain 
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itu, dengan berpedoman pada pengamat terhadap perilaku pembeli, 

perusahaan hendaknya membuat sedemikian rupa retail mix yang 

dimilikinya sehingga dapat mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Oleh karena itu, cara memahami perilaku 

pembelian konsumen adalah dengan mempelajari faktor-faktor yang 

menjadi pendorong bagi seseorang serta respons mereka terhadap faktor 

tersebut. Variabel produk, harga, promosi, lokasi, suasana toko dan 

layanan pelanggan berpengaruh terhadap keputusan pembelian, hal ini 

logis karena secara teori ataupun kenyataan keenam variabel bebas 

tersebut, secara umum menjadi hal yang senantiasa mendapat perhatian 

dari manajemen perusahaan, agar dapat dicapai keberhasilan dalam 

pengelolaan tujuan dan sasaran perusahaan.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Swastha dan Handoko (2000 : 124) 

yang menyatakan bahwa: Bila perusahaan menginginkan untuk 

memperoleh keberhasilan dalam mempengaruhi tanggapan konsumen di 

segmen pasar tertentu, maka perusahaan harus merumuskan kombinasi 

aspek-aspek strategi pemasaran yang sesuai dengan perilaku 

konsumennya.  

 

 

 

 



25 
 

C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat diketahui bahwa proses 

keputusan pembelian dapat diciptakan dengan berbagai cara, salah satunya adalah 

bagaimana cara perusahaan menyusun program bauran pemasaran ritel yang dapat 

menarik minat konsumen untuk membeli suatu produk. Pentingnya proses 

penetapan bauran pemasaran ritel oleh perusahaan ini terlihat dari besarnya 

pengaruh hubungan langsung antara variabel-variabel dalam bauran pemasaran 

ritel dengan perilaku konsumen khususnya dalam mendukung keputusan 

pembelian. Seperti digambarkan dalam kerangka pikir diatas, menurut Ma’ruf 

Retail Mix : 
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(2006:112-217) dan Lamb, Hair & McDaniel (2001:95-114), bauran pemasaran 

ritel terdiri dari enam variabel yaitu produk, harga, promosi, lokasi, suasana toko 

dan layanan pelanggan. Keenam variabel tersebut dapat diukur serta dianalisis 

sejauh mana tingkat pengaruhnya terhadap keputusan pembelian, dan untuk 

melihat komponen bauran pemasaran ritel apa yang dominan dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian pada Toko Buku Togamas cabang 

Probolinggo.   

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dibuat, peneliti dapat merumuskan 

kipotesis sebagai berikut : 

1. Penerapan Retail mix yang terdiri dari variabel produk, harga, promosi, lokasi, 

suasana toko dan layanan pelanggan berpengaruh secara simultan terhadap 

Keputusan Pembelian. 

2. Penerapan Retail mix yang terdiri dari variabel produk, harga, promosi, lokasi, 

suasana toko dan layanan pelanggan berpengaruh secara parsial terhadap 

Keputusan Pembelian. 

3. Variabel customer service yang berpengaruh dominan terhadap Keputusan 

Pembelian. 


