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BAB II 

   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya dilakukan Oleh Hendra Fure, (2013) dengan judul 

“Lokasi, Keberagaman Produk, Harga, Dan Kualitas Pelayanan Pengaruhnya 

Terhadap Minat Beli Pada Pasar Tradisional Bersehati Calaca” dalam hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa lokasi, keberagaman produk, harga, 

dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat beli pada pasar tradisional 

Bersehati Calaca. Perbedaan penelitian Hendra Fure dengan penelitian sekarang 

adalah lokasi penelitian terdahulu pada Pasar Bersahati Calaca sedangkan yang 

sekarang di Pasar Blimbing Malang dan perbedaan jumlah variabel, pada 

penelitian terdahulu sebanyak empat variabel yaitu lokasi, keberagaman produk, 

harga, dan kualitas pelayanan sedangkan penelitian sekarang terdapat lima 

variabel yaitu harga, kualitas layanan, kenyamanan, keberagaman produk dan 

promosi. 

Anis Salis Syahbi (2014) dalam skripsinya yang ber judul “Pengaruh Harga, 

Produk, Pelayanan, Lokasi Dan Promosi Terhadap Keputusan Konsumen Untuk 

Berbelanja Busana Muslim” hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel 

harga, produk, pelayanan, lokasi dan promosi secara simultan berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan konsumen untuk berbelanja busana muslim di 

Karita Muslim SquareYogyakarta. Secara parsial variabel produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan konsumen berbelanja busana muslim di Karita 

Muslim Square, sedangkan variabel harga, pelayanan, lokasi dan promosi tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen berbelanja busana muslim 

di Karita Muslim Square. Hasil pengujian ini menghasilkan koefisien determinasi 

(Adjusted R2) sebesar 0,449 berarti 44,9% variabel keputusan konsumen untuk 

berbelanja busana muslim di Karita Muslim Square Yogyakarta dapat dipengaruhi 

oleh kelima variabel independen yaitu harga, produk, pelayanan, lokasi dan 

promosi. Sedangkan sisanya (100% -44,9% = 55,1%) dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Perbedaannya adalah tentang 

keputusan konsumen untuk berbelanja busana muslim dan tempat lokasi 

penelitian. 

Githa Bannazirlie (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Minat Konsumen Belanja Di Pasar Modern” kesimpulan 

yang diperoleh dari penelitian ini adalah keseluruhan variabel yaitu gaya hidup 

sebesar 3.942, kenyamanan sebesar 3.811, kelengkapan produk sebesar 1.542, dan 

minat konsumen berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen secara 

bersama-sama, sedangkan kelengkapan produk berpengaruh tidak signifikan yaitu 

1.542 terhadap minat konsumen secara parsial. Hasil uji regresi menunjukan 

bahwa nilai kontribusi R Square (R) sebesar 0,752. Artinya minat konsumen dapat 

dijelaskan oleh gaya hidup, kenyamanan dan kelengkapan produk sebesar 75, 2%, 

sedangkan 24,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Untuk naik turunnya atau 

besar-kecilnya minat konsumen dapat diprediksi melalui persamaan regresi ganda 

Y = 0,448, + 0,476, X + 0,360, X + 0,190 X. Perbedaannya adalah penelitian yang 

sekarang terdapat variabel harga, kualitas layanan dan promosi, dan berbeda pada 

tempat penelitian. 
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 Penelitian lain juga dilakukan oleh I Made Subrata (2015) dengan judul 

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Belanja Wisatawan 

Domestik Ke Pasar Seni Tradisional di Kabupaten Gianyar” hasil analisis 

menunjukkan bahwa:1) tidak ada pengaruh signifikan secara tidak langsung 

variabel produk dan harga terhadap minat belanja wisatawan melalui kepuasan, 2) 

variabel produk dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan, 

3) tidak ada pengaruh signifikan secara langsung maupun tidak langsung variabel 

pendidikan dan jumlah tanggungan terhadap minat belanja wisatawan melalui 

pendapatan, 4) variabel pendidikan dan jumlah tanggungan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pendapatan, 5) variabel produk dan harga, berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat belanja wisatawan, sedangkan pendidikan, 

jumlah tanggungan, kepuasan dan pendapatan berpengaruh negative dan tidak 

signifikan terhadap minat belanja wisatawan. Perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang yaitu, jika pada penelitian terdahulu membahas 

tentang minat belanja wisatawan domestik ke pasar seni sedangkan pada penlitian 

sekarang yakni tentang minat belanja pada pasar tradisional, dan juga berbeda 

pada lokasi penelitiannya. 

M. Rizwar Ghazali (2010) dalam penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh 

Lokasi, Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Membeli” Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui apakah lokasi, promosi dan kualitas layanan 

berpengaruh terhadap keputusan membeli Warnet XYZ dan menganalisis faktor 

yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan membeli Warnet XYZ di 

Semarang. Berdasarkan analisis data statistik, indikator-indikator pada penelitian 
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ini bersifat valid dan variabelnya bersifat reliabel. Pada pengujian asumsi klasik, 

model regresi bebas multikolonieritas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan 

berdistribusi normal. Urutan secara individu dari masing-masing variabel yang 

paling berpengaruh adalah variabel lokasi dengan koefisien regresi sebesar 0,294, 

lalu promosi dengan koefisien regresi sebesar 0,318, kemudian diikuti dengan 

kualitas layanan dengan koefisien regresi sebesar 0,299. Perbedaannya adalah 

tentang analisis pengaruh lokasi, promosi dan kualitas layanan terhadap keputusan 

membeli dan lokasi penelitian. 

 

2.2 Perilaku Konsumen  

Dalam menentukan jenis produk atau jasa, konsumen selalu 

mempertimbangkan tentang produk atau jasa yang dibutuhkan, hal ini dikenal 

dengan perilaku konsumen. Perilaku konsumen (consumer behavior) adalah 

kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa tersebut didalamnya proses 

pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. 

Dharmamesta dan Handoko dalam Subrata (2015). Menurut Schiffman dan Kanuk 

(1995) dalam Mulyadi Nitisusastro (2012) perilaku konsumen merupakan perilaku 

yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi, dan menghabiskan produk barang dan produk jasa yang mereka 

harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Sedangkan Menurut Engle. F. 

James 1995 dalam Subrata, (2015) perilaku konsumen merupakan tindak-tindakan 

individu secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan 
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barang-barang jasa ekonomi termasuk proses pengambilan keputusan yang 

mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Hal ini seperti yang 

dikatakan Assael dalam Subrata (2015) bahwa komponen utama dari model 

perilaku konsumen adalah pengambilan keputusan. 

2.2.1 Pengukuran Perilaku Konsumen. 

Untuk memahami mengenai perilaku konsumen yang dinyatakan dalam 

hukum permintaan, maka dapat digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan 

kardinal (marginal utility) dan pendekatan ordinal (Indifference curve) sebagai 

berikut: 

1) Pendekatan Kardinal (Marginal Utility) didasarkan pada asumsi tingkat 

kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur 

dengan angka seperti rupiah, jumlah, dan unit. Semakin besar jumlah barang yang 

dapat dikonsumsi maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Konsumen dapat 

mencapai kondisi equilibrium atau mencapai kepuasan yang maksimum apabila 

dalam membelanjakan mencapai kepuasan yang sama pada berbagai barang. 

Tingkat kepuasan konsumen terdiri dari dua konsep yaitu kepuasan total (total 

utility) adalah kepuasan menyeluruh yang diterima oleh individu dari 

mengkonsumsi sejumlah barang dan jasa, kepuasan tambahan (marginal utility) 

adalah perubahan total per unit dengan adanya perubahan jumlah barang dan jasa 

yang dikonsumsi. Nopirin 1994 dalam Subrata (2015). Sedangkan menurut 

Suardikha Natha (2009) dalam modul kuliah matrikulasi teori kardinal 

menyatakan bahwa utilitas dapat dihitung secara nominal, dimana keputusan 
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untuk mengkonsumsi suatu barang berdasarkan perbandingan antara manfaat yang 

diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan. 

2) Pendekatan ordinal (indifference curve) mengasumsikan bahwa konsumen 

mampu meranking/membuat urutan-urutan kombinasi barang yang akan 

dikonsumsi berdasarkan kepuasan yang akan diperolehnya tanpa harus 

menyebutkan secara absolut. Pendekatan ordinal digunakan dengan menggunakan 

analisis kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan berbagai titik-titik 

kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama Nopirin 1994, 

Subrata, (2015). Menurut Suardikha Natha (2009) dalam modul kuliah matrikulasi 

teori ordinal menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, hanya dapat 

diperbandingkan dan menggunakan kurva indiferensi untuk menggambarkan 

perilaku konsumen. 

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Belanja  

Keputusan belanja dipengaruhi oleh kepercayaan, sikap dan nilai-nilai 

pelanggan, serta berbagai faktor dalam lingkungan sosial pelanggan (Christina 

Whidya Utami, 2006). Proses keputusan memilih barang atau jasa dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan dan faktor pribadi di dalam diri seseorang.  

 

• Faktor External  

Faktor external yang memengaruhi keputusan belanja antara lain:  

a. Keluarga  

Banyak  keputusan belanja dibuat untuk produk yang dikonsumsi oleh 

keluarga secara keseluruhan. Ritel harus memahami bagaimana suatu 
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keluarga membuat keputusan belanja dan bagaimana anggota keluarga 

lainnya memengaruhi keputusan ini.  

b. Kelompok yang dijadikan acuan  

Kelompok yang dijadikan acuan satu atau lebih orang-orang yang 

digunakan seseorang sebagai dasar perbandingan untuk kepercayaan, 

perasaan, dan perilaku.  

c. Budaya  

Budaya adalah faktor yang mendasar dalam pembentukan norma-norma 

yang dimiliki seseorang yang kemudian membentuk atau mendorong 

keinginan dan perilakunya menjadi seorang konsumen. Budaya dalam hal 

ini meliputi hal-hal yang dapat dipelajari dari keluarga, tetangga, teman, 

guru maupun tokoh masyarakat.  

• Faktor Internal  

Faktor pribadi atau internal di dalam diri seseorang yang memengaruhi 

keputusan belanja antara lain:  

 

a. Aspek pribadi  

Seorang pelanggan akan mempunyai perbedaan dengan pelanggan yang 

lain karena faktor-faktor pribadi yang berbeda misalnya, tahapan usia, 

kondisi keuangan, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri.  

b. Aspek psikologis  
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Faktor psikologi yang memengaruhi seseorang dalam tindakan membeli 

suatu barang atau jasa didasarkan pada motivasi, persepsi, kepercayaan, 

dan perilaku serta proses belajar yang dilalui konsumen.  

 

2.3 Minat Beli  

Fishbein dan Ajzen (1975) menjelaskan hubungan antara sikap, minat dan 

perilaku yang dikenal dengan model intensi perilaku (Fishbein’s Behavioral 

Intention Model) atau dikenal dengan teori Reasoned Action (James F, 1995 : 24). 

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang sangat tergantung pada minatnya, 

sedangkan minat berperilaku seseorang sangat tergantung pada sikap dan norma 

subyektif atas perilaku. Keyakinan atas akibat perilaku sangat mempengaruhi 

sikap dan norma subyektifnya. Sikap individu terbentuk dari kombinasi antara 

keyakinan dan evaluasi tentang keyakinan seorang konsumen.  

Fisbein dan Ajzen (1975) mengatakan bahwa keyakinan menunjukkan 

informasi yang dimiliki seseorang tentang suatu obyek. Berdasarkan informasi, 

sikap atau perilaku terhadap suatu obyek merupakan suatu yang menguntungkan 

atau merugikan. Berbagai informasi yang diterima pada diri seseorang inilah yang 

disebut pengetahuan, sedangkan individu dapat terpengaruh atau tidak 

terpengaruh sangat tergantung pada kekuatan kepribadian individu dalam 

menghadapi orang lain. 

Menurut kinner & Taylor dalam Dwiyanti (2008:20), minat beli adalah tahap 

kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-

benar dilaksanakan. Terdapat perbedaan antara pembelian aktual dan minat 
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pembelian ulang. Bila pembelian aktual adalah pembelian yang benar-benar 

dilakukan oleh konsumen, maka minat pembelian ulang adalah niat untuk 

melakukan pembelian kembali pada kesempatan mendatang.  

Menurut Keller (1998), minat konsumen adalah seberapa besar kemungkinan 

konsumen membeli suatu merek atau seberapa besar kemungkinan konsumen 

untuk berpindah dari satu merek ke merek lainnya. Sedangkan (Dwiyanti, 

2008:21) menemukan bahwa fungsi dari minat konsumen merupakan fungsi dari 

mutu produk dan mutu layanan. 

Menurut Ferdinand dalam Dwityanti (2008:22), minat beli dapat 

diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. 

b. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk 

kepada orang lain. 

c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang 

memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat 

digangti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya. 

d. Minta eksploratif, minatini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu 

mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi 

untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

 

2.4 Harga 

Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari 

memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh 



 
 

19 
 

pembeli dan penjual melalui tawar-menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk 

satu harga yang sama terhadap semua pembeli. Penetapan harga dan persaingan 

harga telah dinilai sebagai masalah utama yang dihadapi perusahaan. Harga 

adalah sejumlah uang yang dibebankan atau dikenakan atas sebuah produk atau 

jasa. Penentuan harga (pricing) barang atau jasa memainkan peranan strategik di 

dalam perusahaan (Simamora, 2003).  

Harga adalah sejumlah uang yang ditukarkan untuk produk atau jasa, lebih 

jauh lagi harga adalah jumlah dari seluruh nilai dari konsumen tukarkan untuk 

jumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan suatu barang atau jasa. 

Kotler & Amstrong  dalam Fure (2013). Harga dapat memberikan pengaruh yang 

tidak sedikit di dalam perekonomian maupun di dalam perusahaan, Angipora 

dalam Mayasari (2009). Pengaruh tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Dalam Perekonomian 

Harga dari sebuah barang dapat mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, 

dan laba atas pembayaran faktor-faktor produksi seperti, tenaga kerja, tanah, 

modal dan skill. Dalam metode tersebut sebenarnya harga menjadi suatu pengatur 

dasar pada suatu sistem perekonomian secara keseluruhan karena mempengaruhi 

alokasi sumber-sumber yang ada. Suatu tingkat upah yang tinggi dapat menarik 

tenaga kerja yang lebih banyak dan skill yang lebih baik. Penetapan tingkat bunga 

yang tinggi akan menarik modal yang lebih besar. 

2) Dalam Perusahaan 

Dalam penetapan harga sesuatu barang atau jasa oleh perusahaan memberikan 

pengaruh yang tidak sedikit bagi perusahaan karena : 
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1) Harga merupakan penentu bagi permintaan pasarnya. 

2) Harga dapat mempengaruhi posisi persaingan perusahaan dan 

mempengaruhi market sharenya. 

3) Harga akan memberikan hasil maksimal dengan menciptakan sejumlah 

pendapatan dan keuntungan bersih. 

4) Harga barang juga dapat mempengaruhi program pemasaran perusahaan 

 

2.5 Kenyamanan   

 Kenyamanan lingkungan adalah suatu keadaan yang membuat seseorang 

terlindung dari ancaman psikologis. Perubahan kenyamanan lingkungan akan 

menyebabkan perasaan yang tidak nyaman dan berespon terhadap stimulus yang 

berbahaya (Carpenito 1998).  

Kondisi nyaman menunjukkan keadaan yang bervariasi untuk setiap individu, 

sehingga kenyamanan bersifat subjektif dan berhubungan dengan keadaan tingkat 

aktivitas, pakaian, suhu udara, kecepatan angin, rata-rata suhu pancaran radiasi, 

dan kelembaban udara. Hero (1978) menyatakan bahwa manusia akan merasa 

nyaman pada suhu lingkungan 20°C sampai 25°C, pada suhu tubuh 37°C, dalam 

keadaan normal.  

Brown dan Gillespie (1995), dinyatakan bahwa unsur-unsur iklim memiliki 

peran yang penting dalam menentukan kenyamanan suatu wilayah/kawasan. Salah 

satu faktor iklim yang mempengaruhi kenyamanan yakni suhu udara, sehingga 

semakin tinggi suhu udara maupun semakin rendah suhu udara akan mengurangi 

kenyamanan. Kenyamanan didalam tempat berbelanja akan senantiasa 
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diaharapkan konsumen dalam memperoleh barang yang diinginkannya. Mulai dari 

kenyamanan tempat perbelanjaan, keamanan, suasana dan juga keramahan 

penjual.  

Menurut Carpenito (1998) kenyamanan suatu tempat akan mempengaruhi 

konsumen dalam menentukan tempat pembelian suatu barang. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa kenyamanan mempunyai pengaruh positif terhadap 

keputusan pemilihan tempat pembelian.  

 

2.6 Kualitas Layanan 

Parasuraman,et.all dalam Ghazali (2010) mengemukakan bahwa kualitas 

layanan dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antar kenyataan dan 

harapaan pelanggan atas pelayanan yang mereka terima atau peroleh. Sedangkan 

menurut Kotler dalam Ghazali (2010) kualitas layanan merupakan suatu bentuk 

penilaian konsumen terhadapa tingkat layanan yang dipersepsikan (Perceived 

service) dengan tingkat pelayanan yang diharapakan (expected value). 

 Definisi mutu jasa berpusat pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. 

Menurut Wyckof dalam Wisnalmawati (2005:155) kualitas jasa adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. Apabila jasa yang diterima sesuai dengan yang 

diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang 

diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan ideal. 

Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka 
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kualitas jasa dianggap buruk, Tjiptono dalam jurnal Fure (2013). Mengacu pada 

pengertian kualitas layanan tersebut maka konsep kualitas layanan adalah suatu 

daya tanggap dan realitas dari jasa yang diberikan perusahaan. 

 Kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir 

pada persepsi pelanggan (Kotler, 1997) dalam Wisnalmawati (2005:156). Hal ini 

berarti bahwa kualitas yang baik bukanlah berdasarkan persepsi penyediaan jasa, 

melainkan berdasarkan persepsi pelanggan. 

Menurut Parasuraman (Jasfar,2005:51), terdapat lima dimensi kualitas 

pelayanan/jasa diantaranya adalah: 

1. Realibility (kehandalan) 

Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat 

(accurately) dan kemampuan untuk dipercaya (dependably), terutama 

memberikan jasa secara tepat waktu (ontime), dengan cara yang sama sesuai 

dengan jadwal yangg telah dijanjikan dan tanpa melakukan kesalahan tiap waktu 

. 

2. Responsivisness (daya tanggap) 

Kemauan atau keinginan para karyawan untuk membantu dan memberikan 

jasa yang dibutuhkan konsumen. Membiarkan konsumen menunggu, terutama 

tanpa alasan yang jelas akan menimbulkan kesan negatif yang tidak seharusnya 

terjadi. Kecuali apabila kesalahan ini ditanggapi dengan cepat, maka menjadi 

suatu yang berkesan dan menjadi pengalaman yang menyenangkan. 

3. Assurance (jaminan) 
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Meliputi pengetahuan, kemampuan, ramah tamah, sopan, dan sifat dapat 

dipercaya dari kontak personel untuk menghilangkan keragu-raguan konsumen 

dan merasa terbebas dari bahaya dan resiko. 

4. Empathy (empati) 

Meliputi sikap kontak personel maupun perusahaan untuk memahami 

kebutuhan maupun kesulitan konsumen, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, 

kemudahan dalam melakukan komunikasi atau hubungan. 

5. Tangibles (produk-produk fisik) 

Tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan dan sarana komunikasi, dn lain-lain 

yang dapat diperluas dalam bentuk hubungan dengan konsumen lain pengguna 

jasa. 

 

2.7 Keberagaman Produk 

Keragaman barang merupakan kelengkapan barang yang dijual dan 

ketersediaan barang-barang tersebut. Konsumen cenderung memilih pasar 

swalayan yang menawarkan produk yang bervariasi dan lengkap menyangkut 

kedalaman, luas dan kualitas keragaman barang yang ditawarkan oleh pengecer.  

Ketersediaan barang dari pasar swalayan meliputi variasi merek yang banyak, 

tipe dan ukuran kemasan barang yang dijual, macam-macam rasa dari suatu 

produk yang akan dibeli. Bagi sebuah pasar swalayan, kelengkapan barang 

dagangan merupakan faktor yang penting untuk menarik konsumen, meskipun 

harga jual lebih tinggi dari pasar swalayan lainnya. Tetapi karena lengkapnya 

barang yang dijual, maka pasar swalayan ini banyak menarik para pengunjung. 
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Semakin lengkap sebuah pasar swalayan maka semakin memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. 

Keragaman, indikatornya menurut Engel, Blackwell, dan Miniard dalam 

Subrata (2015) : 

a. Kelengkapan produk yang dijual 

b. Produk yang bervariasi 

c. Ketersediaan produk yang dijual 

d. Macam merek yang tersedia. 

 

2.8 Promosi 

Promosi merupakan salah satu variabel dalam marketing mixyang sangat 

penting dalam kaitannya dengan pemasaran produk. Promosi bertujuan untuk 

meningkatkan jumlah penjualan dengan cara mempengaruhi konsumen. 

Disamping itu, promosi juga merupakan suatu proses yang diawali dengan 

konsumen memperoleh informasi mengenai suatu produk, kemudian tertarik pada 

produk tersebut, selanjutnya mencoba produk tersebut dan menentukan untuk 

membelinya. Kotler, 1992 dalam Burhanuddin (2011).  

Suatu perusahaan dalam memasarkan produknya perlu merancang dan 

menyebarkan informasi tentang kehadirannya, ketersediaanya, ciri-ciri produk dan 

kondisi produknya serta manfaat yang dapat diperoleh para pelanggan/calon 

pelanggan atas produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Usaha untuk 

mengenalkan produk kepada pasar yaitu dilakukan strategi promosi. Konsep yang  

dipakai untuk mengenalkan produk yaitu promotion mix, kegiatan-kegiatan yang  
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mengkombinasikan keunggulan produk dan membujuk konsumen untuk membeli  

Swasta, (2003:349) dalam Subrata (2015). 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 1. 

        Skema Kerangka Pemikiran 

Masyarakat  

Modern  

Belanja  
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Tradisional  
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Kualitas Layanan 

kenyamanan 

Keberagaman Produk 

Promosi 

Kualitas Produk 

 

Minat 

Belanja 
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2.10 Hipotesis 

 Harga (X1), kenyamanan (X2), kualitas produk (X3), keberagaman produk 

(X4) dan promosi (X5) diduga secar bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. 


