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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN PENELITIAN TEDAHULU 

Ada beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan acauan bagi peneliti 

untuk melakukan penelitian mengenai Lokasi Toko dan Suasana Toko terhadap 

keputusan pembelian, antara lain: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul  Metode Hasil 

1. Zhafira 

et. al 
(2013) 

The Analysis of 

Product, Price, 

Place, Promotion and 

Service Quality on 

Customers’ Buying 

Decision of 

Convenience Store. 

- Membagikan 

kuisioner 

kepada 300 

responden 

- Menggunakan 

alat analisis 

linier berganda 

Variabel bebas produk 

(X1), harga (X2), Lokasi 

Toko (X3), promosi (X4) 

dan Kualitas Layanan 

(X5) berpengaruh 

signifikan terhadap 

Variabel terikat 

Keputusan Pembelian (Y) 

2 Mimi 

(2015) 

Pengaruh harga, 

kualitas pelayanan, 

Lokasi Toko dan 

keragaman produk 

terhadap keputusan 

pembelian di ranch 

market. 

- Membagikan 

kuisioner 

kepada 100 

responden 

- Menggunakan 

alat analisis 

linier berganda 

Variabel bebas kualitas 

pelayanan(X1), Lokasi 

Toko (X2) dan 

keragaman produk  (X3) 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian (Y). 

3 Angelie

n, at. al 

(2016) 

Pengaruh Suasana 

Toko, Lokasi Toko , 

Dan Keragaman 

Produk 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Pada 

Eramart Timbau Di 

Tenggarong. 

- Membagikan 

kuisioner 

kepada 41 

responden   

- Menggunakan 

alat analisis 

linier berganda 

Variabel bebas Suasana 

Toko (X1), Lokasi Toko 

(X2), keragaman produk 

(X3) berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Sumber : Zhafira et. al (2013), Mimi (2015), Angelien, Hermanto dan Johansyah 

(2016). 

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang 

digunakan, masing-masing penelitian terdahulu memiliki kesamaan satu 

variabel. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang 
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digunakan tidak sepenuhnya sama dengan variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2008) Perilaku konsumen adalah studi 

tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, 

menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku pembelian konsumen 

dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan pribadi.  

a) Faktor Budaya 

Kelas budaya, subbudaya, dan sosial sangat mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen. Budaya adalah determinan dasar keinginan dan 

perilaku seseorang. Setiap budaya dari beberapa sub budaya yang lebih 

kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik 

untuk anggota mereka. Hampir seluruh kelompok manusia mengalami 

stratifikasi sosial, sering kali dalam bentuk kelas sosial, divisi yang relatif 

homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat. 

b) Faktor Sosial 

Faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, serta peran sosial 

dan status mempengaruhi perilaku pembelian. Kelompok referensi adalah 

semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung 

terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Kelompok langsung seperti 

kelompok keanggotaan yang terdiri dari kelompok skunder dan kelompok 
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primer. Sedangkan untuk kelompok tidak langsung yaitu kelompok 

aspirasional. Faktor keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang 

paling penting dalam masyarakat dan anggota keluarga merepresentasikan 

kelompok referensi utama yang paling berpengaruh. 

c) Peran dan status 

Kita dapat mendifinisikan posisi seseorang dalam tiap kelompok 

dimana ia menjadi anggota berdasarkan peran dan status. Peran terdiri dari 

kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan seseorang. Perilaku konsumen 

bisa dikatakan sebagai hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat 

suatu keputusan membeli suatu barang.  Kotler dan Keller (2007:203) 

mengatakan perilaku konsumen merupakan studi tentang cara individu 

menyeleksi, membeli, menggunakan dan memposisikan barang untuk 

menemukan kebutuhan dan keinginan mereka. Berikut adalah proses dan 

beberapa peran konsumen serta pendukungnya : 

1) initiator 

Merupakan individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang. 

2) influencer 

Merupakan individu yang berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian informasi mengenai kriteria yang diberikan akan 

dipertimbangkan baik secara sengaja atau tidak. 

3) decider 

Merupakan individu yang memutuskan apakah akan membeli atau 

tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana membelinya. 
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4) buyer 

Merupakan individu yang melakukan transaksi pembelian 

sesungguhnya. 

5) user 

Merupakan individu yang mempergunakan produk atau jasa yang 

mereka beli. 

 Penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa  yang dimaksud 

dengan perilaku konsumen adalah segala sesuatu yang mendasari seorang 

individu atau konsumen dalam proses untuk menarik keputusan membeli 

suatu produk atau barang. 

2. Keputusan Pembelian 

Keputusan Pembelian adalah tahapan dimana pembeli telah 

menentukan pilihannya dan melakukan pembelian produk, serta 

mengkonsumsinya. Suharno, (2010). Menurut Kotler dan Keller (2007:214) 

menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan merupakan proses 

psikologis dasar yang memainkan peranan penting dalam memahami 

bagaimana konsumen secara aktual mengambil keputusan pembelian. Titik 

awal untuk memahami perilaku konsumen adalah model rangsangan-

tanggapan.  

Pemasar bertugas untuk memahami apa yang terjadi dalam kesadaran 

konsumen antara datangnya rangsangan luar dan keputusan pembelian akhir. 

Empat proses psikologis penting yakni motivasi, persepsi, pembelajaran dan 

memori secara tidak langsung turut mempengaruhi tanggapan konsumen 
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terhadap berbagai rangsangan pemasaran. Keputusan pembelian yang 

dilakukan oleh seorang konsumen dilakukan atas dasar keinginan dan 

kebutuhannya terhadap suatu produk. Hal tersebut tentu akan terlihat dari 

unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan 

dasar pengambilan keputusan. 

Gambar 2.1 Model Keputusan Pembelian 

 
                Sumber : Kotler and Keller (2007:214) 

Perilaku konsumen memegang peranan penting dalam penentuan 

proses pengambilan keputusan pembelian. Proses tersebut merupakan suatu 

pendekatan penyelesaian masalah yang mempunyai tahapan sebagai berikut: 

(a) pengenalan kebutuhan atau masalah, (b) pencarian informasi, (c) penilaian 

/ evaluasi, (d) keputusan pembelian, dan (e) Perilaku setelah pembelian.  

Kelima tahapan tersebut menunjukkan bahwa keputusan pembelian 

merupakan tahap akhir dalam proses membeli sebelum perilaku pasca 

pembelian. Ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian merupakan puncak 

dari serangkaian proses membeli. Perilaku pasca pembelian terjadi setelah 
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konsumen memutuskan untuk membeli produk yang dipengaruhi oleh reaksi 

konsumen terhadap produk yang dibelinya tersebut. 

Menurut Kotler dan Keller (dalam Sudarsono dan Kurniawati, 

2013:20) proses pengambilan keputusan pembelian yang akan dilakukan oleh 

konsumen merupakan indikator keputusan pembelian, yaitu : 

a) Pengenalan masalah 

Ketika konsumen mengenali adanya masalah atau kebutuhan. 

Kebutuhan itu akan digerakkan oleh rangsangan dari dalam maupun dari 

luar dirinya. 

b) Pencarian informasi  

Tahap ini merupakan tahapan yang merangsang konsumen untuk 

mencari informasi lebih banyak mengenai suatu produk. 

c) Evaluasi alternatif. 

Tahapan ini konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi 

merek alternatif dalam menentukan peringkat produk yang dipilih. 

d) Keputusan pembelian. 

Keputusan pembelian dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan persepsi konsumen 

tentang merek yang dipilih. Sedangkan faktor eksternal adalah sikap orang 

lain dan situasi yang tak terduga. 

e) Perilaku pasca pembelian  

Kepuasan konsumen dipantau dari pasca pembelian, tindakan pasca 

pembelian dan pemakaian produk pasca pembelian. 
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Tahapan-tahapan diatas juga di dukung dengan adanya tiga aktivitas 

yang berlangsung dalam proses keputusan pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen yaitu ( Hahn, 2002) : 

a) Rutinitas konsumen dalam melakukan pembelian.  

b) Kualitas yang diperoleh dari suatu keputusan pembelian.  

c) Komitmen atau loyalitas konsumen untuk tidak akan mengganti keputusan 

yang sudah biasa di beli dengan produk pesaing. 

3. Lokasi Toko  

Lokasi Toko merupakan salah satu pertimbangan yang paling 

berpengaruh dalam keputusan pilihan pelanggan toko. Menurut Kotler dan 

Ketler (2009) kunci keberhasilan eceran adalah pemilihan Lokasi Toko. 

Apabila Lokasi Toko tersebut berada pada pusat keramaian maka dapat 

menjadi Lokasi Toko yang paling menguntungkan bagi pengecer. Peter dan 

Olson (2000) juga menyatakan bahwa keuntungan besar bagi toko eceran 

yang berlokasi Toko di pusat perbelanjaan atau mal adalah peningkatan 

kemampuan konsumen untuk mengetahui Lokasi Toko, sekaligus mendapat 

lalu lintas berbelanja tambahan terhadap kehadiran toko lain. Lokasi Toko 

adalah tempat dimana perusahaan harus bermarkas melakukan operasi, 

Lupiyoadi (2001).  

Menurut Levy dan Weitz (2011) Terdapat 4 faktor penting yang 

dapat mempengaruhi konsumen untuk datang yaitu : 

1. Site charateristic adalah karakteristik yang ada akan memberikan 

pengaruhi terhadap penjualan toko, hal hal yang dipertimbangkan adalah 
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a) Traffic low adalah jumlah kendaraan dan pejalan kaki yang melalui toko. 

b) Accesbility adalah kemudahan konsumen dalam menjangkau Lokasi 

Toko. 

2. Location charateristics terdiri dari : 

a) Lahan parkir yang meliputi jumlah, keamanan dan jarak dari lahan 

parkir yang tersedia. 

b) Visibility adalah kemudahan toko untuk dilihat orang-orang yang berada 

di jalan. 

c) Adjacent retailer adalah kedekatan toko yang lain baik pesaing ataupun 

bukan yang memungkinkan untuk menimbulkan traffic yang baik. 

3. Restriction dan cost adalah biaya yang terkait dengan keberadaan Lokasi 

Toko , seperti biaya sewa. 

4. Location within a shopping center adalah Lokasi Toko di dalam sebuah 

pusat perbelanjaan dapat mempengaruhi penjualan dan biaya sewa, Lokasi 

Toko yang baik tentunya memiliki harga sewa yang lebih mahal. 

4. Suasana Toko 

Suasana Toko merupakan salah satu unsur dari retailing mix yang juga 

harus diperhatikan oleh suatu bisnis ritel. Dengan adanya Suasana Toko yang 

baik perusahaan dapat menarik konsumen untuk berkunjung dan melakukan 

pembelian. Menurut Levy & Weitz (2012) Suasana Toko adalah kombinasi 

dari karakteristik fisik toko seperti arsitektur, layout, tanda dan display, 

warna, pencahayaan, suhu, sounds, dan aroma untuk mensimulasikan atau 

menciptakan persepsi konsumen dan respon emosional yang akhirnya 
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mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Menurut Berman & Evan (2004) 

terdapat 4 elemen-elemen Suasana Toko, yaitu : 

1. Exterior (bagian depan toko) 

Bagian depan toko adalah bagian yang termuka. Bagian depan toko 

hendaknya memberikan kesan yang menarik, dengan mencerminkan 

kemantapan dan kekokohan, maka bagian depan dan bagian luar ini dapat 

menciptakan kepercayaan dan kesan yang baik. Di samping itu hendaklah 

menunjukan spirit perusahaan dan sifat kegiatan yang ada di dalamnya. 

Karena bagian depan dan eksterior berfungsi sebagai identifikasi atau tanda 

pengenalan maka sebaiknya dipasang lambang-lambang. 

2. General Interior 

Berbagai motif konsumen memasuki toko, hendaknya memperoleh 

kesan yang menyenangkan. Kesan ini dapat diciptakan misalnya dengan 

warna dinding toko yang menarik, musik yang diperdengarkan, serta 

aroma/bau dan udara di dalam toko. 

3. Store Layout (Tata Letak) 

Merupakan rencana untuk menentukan Lokasi Toko tertentu dan pengaturan 

dari Jalan/gang di dalam toko yang cukup lebar dan memudahkan orang 

untuk berlalu-lalang, serta fasilitas toko seperti kelengkapan ruang ganti 

yang baik dan nyaman. 

4. Interior Display 

Sangat menentukan bagi Suasana Toko karena memberikan informasi 

kepada konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan 
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dan laba bagi toko. Berikut yang termasuk interior display ialah: poster, 

tanda petunjuk Lokasi Toko , display barang-barang pada hari-hari khusus 

seperti lebaran dan tahun baru. 

C. KERANGKA PIKIR 

Berdasarkan tinjauan pustaka, maka konsep yang akan dikembangkan dalam 

penelitian ini yaitu menggambarkan pengaruh Lokasi Toko dan Suasana Toko 

terhadap Keputusan Pembelian konsumen, sehingga dapat diketahui variabel 

mana yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Model 

konsep pada penelitian ini disajikan dalam gambar 1.2 berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir   

Kerangka pikir diatas menjelaskan bahwa variable Lokasi Toko dan 

Suasana Toko berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian konsumen, karena 

ketika konsumen puas atau cocok pada produk tersebut maka konsumen akan 

membelinya. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara 

detail diuraikan sebagai berikut: 

 

 

H1 

H2 

Lokasi Toko 

X1 

Keputusan 

Pembelian 

Y 

 
Suasana Toko  

X2 
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1. Pengaruh Lokasi Toko terhadap Keputusan pembelian. 

Lokasi Toko merupakan faktor penting dalam menjalankan suatu 

bisnis ritel, Lokasi Toko  yang tepat pada suatu toko akan lebih sukses 

dibandingkan toko sejenis yang berlokasi Toko kurang strategis karena 

Lokasi Toko yang strategis akan lebih mudah dijangkau oleh konsumen. 

Menurut Zhafira et. al (2013) menyatakan bahwa variabel Lokasi Toko 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dan Mimi 

(2015) menyatakan bahwa Lokasi Toko berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian dan menurut Angelien at. al (2016) menyatakan 

bahwa Lokasi Toko berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Dari uraian diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Variabel Lokasi Toko berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

2. Pengaruh Suasana Toko terhadap Keputusan pembelian. 

Penelitian yang mendukung tentang Suasana Toko berpengaruh 

signifikan  terhadap keputusan pembelian, menurut Angelien, Hermanto dan 

Johansyah (2016) Hasil ini menunjukkan bahwa harga berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dari uraian di atas dapat 

diambil hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Variabel Suasana Toko berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 
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3. Pengaruh kontribusi terbesar terhadap keputusan pembelian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Angelien et. al (2016) menyatakan 

bahwa variabel Lokasi Toko adalah variabel yang berkontribusi terbesar 

terhadap keputusan pembelian, Lokasi Toko dapat diterima akan 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian, karena 

konsumen akan mempertimbangkan Lokasi Toko untuk menyamanan saat 

berbelanja. 

H3 : Diduga Lokasi Toko berkontribusi terbesar terhadap keputusan 

pembelian daripada variabel babas yang lain terhadap keputusan pembelian. 


