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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian menurut Lamb (1999) adalah “step-by step 

process used by consumers when buying goods or services”. Proses 

pengambilan keputusan yang rumit sering melibatkan beberapa keputusan. 

Suatu keputusan (decision) melibatkan pilihan di antara dua atau lebih 

alternatif tindakan atau perilaku. Keputusan selalu mensyaratkan pilihan di 

antara beberapa perilaku yang berbeda. (Setiadi, 2010) 

Amirullah (2003) 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. Inti dari pengambilan konsumen adalah 

proses pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih, dan memilih salah satu di 

antaranya (Sangadji & Sopiah, 2013). 

Kotler (2009) menjelaskan, dalam keputusan pembelian konsumen 

black box theory merupakan suatu model perilaku konsumen yang paling 

sederhana. Tetapi mampu menjelaskan proses pengambilan keputusan 

konsumen sebagai respons terhadap rangsangan yang diterimanya. Berbagai 

model perilaku konsumen lain merupakan pengembangan dari model kotak 
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hitam (Black Box Theory) ini. Model Black Box Theory terdiri dari 3 bagian 

yaitu rangsangan (stimulus), konsumen, dan respon. Model ini apabila 

digambarkan seperti pada gambar 2.1.  

 

 

 

Sumber : Mangkunegara (1988) 

Gambar 2.1. Model Black Box Theory 

Dari gambar 2.1 tentang model black box theory dapat dijelaskan bahwa 

S merupakan variabel stimulus; yaitu variabel yang berada di luar diri 

individu yang sangat berpengaruh dalam proses pembelian seperti promosi, 

fasilitas yang ditawarkan, kualitas barang, dan lain-lain. R merupakan 

variabel respon; yaitu variabel hasil aktivitas individu sebagai reaksi dari 

variabel stimulus dan sangat bergantung pada keputusan pembelian seperti 

keputusan membeli barang, penilaian terhadap barang, serta perubahan sikap 

terhadap produk atau barang. 

Kotler (2009) juga menjelaskan bahwa para pakar pemasaran telah 

mengembangkan “model tingkat” proses pengambilan keputusan konsumen 

akan melalui lima tahap seperti dijelaskan pada gambar 2.2. 

 

Sumber: Kotler & Keller (2009) 

Gambar 2.2 Model Tingkat Proses Pengambilan Keputusan Konsumen  
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Gambar 2.2 menjelaskan bahwa “model tingkat” proses pengambilan 

keputusan dimulai dari proses pengenalan masalah seorang konsumen, yakni 

timbulnya sebuah kebutuhan ataupun keinginan yang perlu dipuaskan, hingga 

sampai di proses akhir respon perilaku konsumen terhadap pengalaman 

menggunakan produk. Berikut penjelasan untuk masing-masing tingkat 

prosesnya. 

a. Pengenalan Masalah 

Pada proses pengenalan masalah, seorang konsumen menyadari suatu 

masalah dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. hal ini memotivasi 

konsumen untuk mencari informasi bagaimana menyelesaikan 

masalahnya. 

b. Pencarian Informasi 

Pada tahap ini, konsumen akan mencari informasi tentang berbagai 

jenis barang yang dibutuhkannya, dimana serta cara mendapatkannya. 

Kotler (2009) membagi sumber informasi yang bisa didapat konsumen 

menjadi 4 kelompok yaitu : 

1) Sumber pribadi  : Keluarga, teman, tetangga, kenalan 

2) Sumber komersil  : Iklan, tenaga penjualan, penyalur,      

   kemasan dan pameran 

3) Sumber umum  : Media massa, organisasi konsumen 

4) Sumber pengalaman : Pernah menangani, menguji, hingga      

   menggunakan produk. 

c. Evaluasi Alternatif 
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Pada tahap ini konsumen akan melihat masing-masing alternatif 

produk dengan atributnya serta mempertimbangkan mana yang paling 

banyak menghantarkan manfaat. 

d. Keputusan Pembelian 

Tahap keputusan pembelian dipengaruhi oleh dua faktor umum, yang 

pertama sikap orang lain. Hal ini membuat konsumen mempertimbangkan 

tingkat sikap negatif orang lain terhadap alternatif pilihannya, serta 

motivasi konsumen untuk mengiyakan alternatif orang lain tersebut. 

Sementara itu faktor yang kedua adalah kondisi dimana keadaan yang 

tidak diduga serta memiliki resiko terhadap alternatif keputusan tersebut. 

Hal ini menjadikan konsumen mempertimbangkan ulang alternatif yang 

sebenarnya ia ingin putuskan. 

e. Perilaku Pascapembelian 

Perilaku pascapembelian konsumen memungkinkan ia membeli 

kembali sebuah produk apabila merasa puas. Sebaliknya, apabila 

konsumen kecewa maka ia akan berhenti membeli kembali produk dengan 

merek yang sama. Konsumen juga cenderung akan menceritakan 

pengalamannya baik positif maupun negatif setelah ia mengkonsumsi 

produk tersebut kepada orang lain. 

Disimpulkan bahwa perilaku keputusan pembelian oleh seorang 

konsumen pada dasarnya melalui berbagai tahap dan proses. Keputusan 

pembelian dijelaskan sebagai aktivitas individu yang secara langsung terlibat 

dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk 

yang ditawarkan oleh penjual.  
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Shoham & Dalakas dalam Journal of Consumer Marketing (2005), 

mengemukakan 7 faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian, 

yaitu; 1) daya tarik harga, 2) daya tarik tempat, 3) daya tarik merek, 4) daya 

tarik produk, 5) pilihan pada produk baru (promosi produk pesaing), 6) 

Kebiasaan dalam membeli, serta 7) pengaruh orang tua. 

2. Ritel 

Usaha ritel atau eceran (retailing) adalah semua kegiatan yang 

melibatkan penjualan barang dan jasa langsung kepada konsumen akhir untuk 

penggunaan yang sifatnya pribadi, bukan bisnis (Sujana, 2013). Pada 

dasarnya sebuah ritel mempunyai dua hal penting yang dapat ditawarkan 

kepada konsumen, yaitu produk dan teknik menampilkan produk tersebut 

sehingga terlihat menarik. Store environment merupakan suasana lingkungan 

toko yang hendaknya terasa nyaman dan menyenangkan bagi para 

pengunjung sehingga merangsang konsumen untuk menghabiskan waktu dan 

berbelanja di toko, seperti supermarket, minimarket, dan sejenisnya (Husein 

Umar, 2000). 

Sopiah & Syihabudhin (2008) menjelaskan bahwa pelaku usaha ritel 

yang berhasil adalah yang bisa menyesuaikan barang dan jasanya dengan 

permintaan. Berikut 7 (tujuh) hal yang perlu diperhatikan dalam perdagangan 

eceran yaitu, (1) tersedianya barang yang tepat; (2) pada waktu yang tepat; 

(3) berada di tempat yang tepat; (4) dalam kuantitas yang tepat; (5) dengan 

harga yang tepat; (6) penjualan dengan cara yang tepat; dan (7) dalam kualitas 

yang tepat. 
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3. Lokasi 

Menurut Kotler (2008), salah satu kunci menuju sukses adalah lokasi. 

Lokasi merupakan faktor yang sangat penting dalam bauran pemasaran ritel. 

Teori lokasi menurut Losch dalam Aghnia, dkk (2016), menjelaskan bahwa 

lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat 

digarapnya. 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, 2005). 

Sopiah & Syihabudhin (2008) menjelaskan ada beberapa faktor dalam 

mempertimbangkan pilihan lokasi tempat agar konsumen tertarik, di 

antaranya sebagai berikut. 

a.   Lalu lintas kendaraan 

Faktor lebar jalan, kondisi jalan dan kemacetan akan menjadi nilai 

tambah atau nilai kurang bagi pengendara. Jalan yang lebar, mulus dan 

tidak begitu macet akan menjadi potensi yang terbaik bagi peritel. 

b.   Fasilitas parkir 

Fasilitas parkir yang memadai mencakup area yang luas, tertata, 

aman, cukup cahaya, bersih dan pintu masuk serta keluar yang mudah. 

Kemudahan akses parkir memudahkan konsumen untuk berkunjung. 

c.   Transportasi umum 

Transportasi umum yang melintasi toko akan memberi daya tarik 

lebih tinggi karena banyak konsumen yang dengan mudah langsung 

masuk ke area toko. 
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d.   Komposisi toko 

Komposisi toko yang saling melengkapi akan menjadi tujuan belanja 

yang disebut one-stop shopping. Toko yang saling melengkapi 

menimbulkan affinity (sejenis sinergi). 

e.   Letak berdirinya toko 

Lokasi berdirinya toko seringkali dikaitkan dengan visibility 

(keterlihatan), yaitu mudah terlihatnya toko dan papan namanya oleh 

pejalan kaki maupun pengendara kendaraan.  

f.  Syarat dan ketentuan pemakaian ruang 

Ketentuan pemakaian ruang perlu dianalisa sebelum menentukan 

lokasi. Hal ini berkaitan dengan biaya, perawatan, pajak, dan batasan 

yang perlu diketahui, dan lain-lain. 

Sementara itu Sujana (2013), menjelaskan kriteria penilaian lokasi ritel 

antara lain ketersediaan (availability), kecocokan (suitability), 

keterjangkauan (affordability), serta keberlangsungan (sustainability). 

Ketersediaan merujuk pada ada atau tidaknya tempat yang dapat digunakan. 

Kecocokan merujuk pada kesesuaian karakteristik bangunan/ruang dengan 

usaha yang akan dijalankan. Keterjangkauan adalah menyangkut kesesuaian 

nilai kompensasi penggunaan bangunan/ruang. Keberlangsungan berkenaan 

dengan peluang eksistensi atau penggunaan bangunan/ruang dalam jangka 

waktu yang lama. 

4. Suasana Toko 

Shoham & Dalakas (2005), menjelaskan salah satu faktor utama 

keputusan pembelian ialah daya tarik tempat. Toko yang ditata dengan tepat 
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menimbulkan persepsi yang baik bagi konsumen. Suasana (Atmosphere) 

berhubungan dengan bagaimana para manajer dapat memanipulasi desain 

bangunan, ruang interior, tata ruang lorong-lorong, tekstur karpet dan 

dinding, bau, warna, bentuk, dan suara yang dialami para pelanggan yang 

semuanya bertujuan untuk mencapai pengaruh tertentu. Bahkan susunan 

barang-barang, jenis pameran/pertunjukan, dan pose para boneka dapat 

mempengaruhi persepsi konsumen atas suasana toko (Mowen & Minor, 

2002).  

Menurut Mowen & Minor (2002), atmosphere terdiri dari beberapa 

elemen sebagai berikut: 

a. Layout 

Tata ruang toko (layout) dirancang untuk untuk memudahkan gerak 

pelanggan, membantu para retailer dalam menyajikan barang dagangan 

mereka, dan mampu menciptakan suasana khusus. Tata ruang toko dapat 

mempengaruhi reaksi konsumen dan perilaku pembelian. Misalnya, 

penempatan lorong-lorong mempengaruhi lalu lintas. Lokasi item-item 

dan departemen relatif terhadap arus lalu lintas dapat secara dramatis 

mempengaruhi penjualan. 

b. Musik 

Musik dapat mempengaruhi keadaan emosional seorang konsumen 

selama menunggu, dan karenanya, mengevaluasi pelayanannya. Berbagai 

komponen musik seperti ekspresi waktu-terkait, ekspresi lapangan terkait, 

dan ekspresi tekstur yang terkait juga diharapkan untuk mempengaruhi 

kognisi dan perilaku konsumen 
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c. Aroma 

Para konsumen lebih sering kembali ke toko-toko yang diberi 

wewangian dan menganggap barang-barang yang di jual pada toko 

tersebut mempunyai kualitas yang lebih baik daripada barang-barang yang 

dijual di toko yang tidak diberi wewangian. Intensitas dan sifat wewangian 

yang rupanya berpengaruh selama ini tidak melanggar atau 

berlebihan.Oleh sebab itu, para manajer harus menjamin bahwa 

wewangian itu khas dan sama dengan tawaran produk. 

d. Tekstur 

Tekstur adalah unsur rupa yang menunjukkan rasa permukaan bahan, 

yang sengaja dibuat dan dihadirkan dalam susunan untuk untuk mencapai 

bentuk rupa, sebagai usaha untuk memberikan rasa tertentu pada 

permukaan pada karya seni rupa secara nyata ataupun semu. Melalui 

pengolahan tekstur atau bahan yang baik, maka tata ruang luarnya akan 

menghasilkan kesan dan kualitas ruang yang lebih menarik dan mampu 

mempengaruhi pengunjung yang berkunjung dan melakukan pembelian. 

e. Desain Bangunan 

Desain bangunan dan desain koridor lalu lintas di perkotaan, mal, dan 

toko-toko secara langsung mempengaruhi pergerakan konsumen tanpa 

perilaku mereka terlebih dahulu dipengaruhi oleh keyakinan atau perasaan. 

Berbagai studi lainnya mengemukakan bahwa suasana bangunan 

mempengaruhi penghuninya. Menambah jumlah jendela dan membiarkan 

lebih banyak sinar matahari masuk, meningkatkan keadaan suasana hati 

konsumen. 
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B. Kerangka Pikir 

Berdasarkan teori pendukung, maka kerangka pikir dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh Lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen 

Pada teori Losch dalam Aghnia, dkk (2016) dijelaskan bahwa lokasi 

penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat 

digarapnya. Serta, Shoham & Dalakas (2005) dari Journal of Consumer 

Marketing menyatakan bahwa salah satu dari tujuh faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian adalah faktor tempat. Vanessa (2015) 

dalam penelitiannya mengenai pengaruh retail mix terhadap keputusan 

pembelian di toko buku Togamas Cabang Probolinggo mengemukakan 

bahwa retail mix, yang salah satunya terdiri dari variabel lokasi toko 

berpengaruh positif terhadap keputusan beli konsumen.  

Sujana (2013) menyatakan bahwa jika ditanya mengenai faktor-faktor 

utama yang menjadi penentu bisnis minimarket, maka jawaban pertamanya 

adalah lokasi, kedua pun lokasi, dan ketiga juga lokasi, barulah faktor 

keempat merupakan faktor penentu lainnya, seperti: kelengkapan barang, 

kecukupan persediaan, tingkat harga, dan promosi. Berdasarkan uraian 

teori, hasil penelitian dan pernyataan di atas, maka diambil sebuah hipotesis 

sebagai berikut : 

H1: Semakin strategis lokasi sebuah toko, maka semakin tinggi keputusan 

pembelian konsumen di toko tersebut. 

2. Pengaruh suasana toko terhadap keputusan pembelian konsumen 

Tata ruang toko dapat mempengaruhi reaksi konsumen dan 

perilaku pembelian. Suasana toko memberi persepsi kepada para 
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konsumen bahwa produk yang dijual berkualitas tinggi (Mowen & 

Minor, 2002). Safirah (2011) dalam penelitiannya mengungkapkan 

bahwa semakin menarik suasana toko maka akan semakin tinggi perilaku 

impulsive buying. Mahardika (2014) menyimpulkan dalam 

penelitiannya, bahwa semakin baik pengelolaan suasana toko maka 

semakin baik pula persepsi konsumen atas suasana toko tersebut dan 

semakin besar pula dorongan konsumen untuk melakukan pembelian 

pada toko tersebut.  

Berdasarkan teori, uraian hasil penelitian dan pernyataan di atas, 

maka diambil sebuah hipotesis sebagai berikut : 

H2: Semakin menarik suasana toko, maka semakin besar keputusan 

pembelian konsumen di toko tersebut. 

Beberapa hasil yang menjelaskan mengenai pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat di atas, maka disusun kerangka pikir 

dalam penelitian ini seperti pada gambar 2.3 berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

Dari gambar 2.3 dapat dijelaskan bahwa kerangka pikir pada 

penelitian ini yakni bagaimana pengaruh variabel lokasi (X1) terhadap 

variabel keputusan pembelian (Y) yang diasumsikan pada hipotesis (H1) 

Lokasi 

(X1) 

Store 

Atmosphere 
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Keputusan 

Pembelian  

(Y) 
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bahwa semakin tepat lokasi toko maka semakin tinggi pembelian 

konsumen di toko tersebut. Pengaruh variabel suasana toko (X2) terhadap 

variabel keputusan keputusan pembelian (Y) yang diasumsikan pada 

hipotesis (H2) bahwa semakin menarik suasana toko, maka semakin besar 

keputusan konsumen untuk membeli di toko tersebut. 


