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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

B. Ritel 

Ritel bermula dari bahasa asing yaitu ritellier dari bahasa Perancis 

yang berarti memotong atau memecah sesuatu. Usaha ritel dapat 

dipahami sebagai semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang 

atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan 

pribadi dan bukan penggunaan bisnis. Dengan demikian ritel adalah 

kegiatan terakhir dalam jalur distribusi yang menghubungkan produsen 

dengan konsumen (Utami, 2006). Sedangkan menurut hasil penelitian 

Levy dan Weitz (2009) ritel dapat dikatakan sebagai serangkaian 

kegiatan usaha yang memberikan nilai tambah terhadap produk dan jasa 

yang dijual kepada konsumen untuk penggunaan pribadi atau keluarga. 

Berdasarkan definisi pedagang eceran atau retailing menurut Kotler 

dan Keller (2009) adalah setiap bisnis yang berusaha memasarkan 

langsung berupa barang atau jasa ke konsumen akhir untuk kebutuhan 

pribadi dan tidak untuk bisnis. Ritel dibutuhkan oleh konsumen akhir. 

Sedangkan perdagangan ritel adalah kegiatan usaha menjual barang atau 

jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga, atau 

rumah tangga (Ma’ruf, 2006). 
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Dapat disimpulkan binis ritel meliputi aktifitas yang melibatkan 

penjualan barang dan jasa langsung kepada konsumen akhir dengan 

mengikuti perkembangan teknologi pemasaran untuk penggunaan 

pribadi. Karena bisnis ritel sendiri merupakan penghubung antara pabrik 

dengan konsumen.  

Menurut Utami (2006), ritel dibagi enam jenis yakni: 

a. Toko diskon 

Toko diskon (discount store) merupakan jenis ritel yang menjual 

sebagian besar variasi produkk, dengan menggunakan layanan yang 

terbatas, dan harga yang murah. Toko diskon menjual produk 

dengan label atau merek milik toko itu sendiri (private label) 

maupun merek-merek lain yang sudah dikenal luas. Tetapi, merek-

merek tersebut kebanyakan bukan merek yang berorientasi fashion 

dibandingkan merek-merek barang dagangan yang dijual pada 

department store. 

b. Toko khusus 

Toko khusus (specialty store) berkonsentrasi pada sejumlah terbatas 

kategori produk-produk komplementer dan memiliki level layanan 

yang tinggi dengan luas toko sekitar 8.000 meter persegi. Format 

toko khusus memungkinkan ritel memperluas strategi segmentasi 

yang dijalankan serta menetapkan barang dagangan pada target pasar 

yang lebih spesifik. Toko khusus tidak hanya merupakan jenis toko 

namun juga merupakan metode operasi ritel, yaitu hanya 
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mengkhususkan diri pada jenis barang dagangan tertentu, misalnya 

perhiasan, pakaian anak-anak, produk olahraga, produk 

perlengkapan bayi. 

c. Toko kategori 

Toko kategori (category specialist) merupakan toko diskon dengan 

variasi produk yang dijual lebih sempit atau khusus tetapi memiliki 

jenis produk yang lebih banyak. Ritel ini merupakan salah satu toko 

diskon yang paling dasar. Beberapa toko kategori menggunakan 

pendekatan layanan sendiri, tetapi beberapa toko menggunakan 

asisten untuk melayani konsumen  

d. Departement store 

Merupakan jenis ritel yang menjual variasi produk yang luas dan 

berbagai jenis produk dengan menggunakan beberapa staf, seperti 

layanan pelanggan (customer service) dan tenaga sales counter. 

Pembelian biasanya dilakukan pada masing-masing bagian pada suat 

area belanja. Masing-masing bagian diperlakukan sebagai pusat 

pembelian terpisah dengan segala aktivitas promosi, pelayanan, dan 

pengawasan yang terpisah pula. Masing-masing bagian biasanya 

dikepalai oleh buyer. Buyer adalah kepala department store yang 

memilih produk dagangan untuk bagiannya tetapi mungkin juga 

bertanggung jawab terhadap masalah promosi dan perssonel. Untuk 

citra toko dan produk yang konsisten dan seragam, manajemen pusat 

menetapkan kebijakan-kebijakan yang luas tentang jenis produk 
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dagangan yang dijual dan rentang harga jual barang dagangan. 

Manajemen pusat juga bertanggung jawab atas keseluruhan program 

periklanan, kebijakan kredit, ekspansi toko, dan layanan konsumen.  

e. Off-price retailling 

Ritel jenis ini menyediakan berbagai jenis produk dengan merek 

berganti-ganti dan lebih ke arah orientasi fesyen dengan tingkat 

harga produk yang murah. Ritel off-price dapat menjual merek dan 

label produk dengan harga yang lebih rendah dari umumnya. 

f. Value retailling  

Merupakan toko diskon yang menjual sejumlah besar jenis produk 

dengan tingkat harga rendah, dan biasanya berlokasi di daerah-

daerah padat penduduk. Ritel jenis ini berukuran lebih kecil dari toko 

diskon tradisional. Sedangkan menurut  Sopiah dan Syihabudhin 

(2008) jenis bisnis  ritel dibagi beberapa diantaranya : 

a. Toko Independent 

Toko independent memiliki kebebasan dalam menentukan 

aturan jam buka toko sehingga memungkinkan toko untuk 

beroperasi sampai larut malam di hari minggu atau hari libur. 

Keunggulan dari toko independen biasanya adalah lokasinya 

yang mudah dijangkau konsumen, dan adanya kedekatan secara 

emosional dengan pelanggannya. Dan masih ada tiga alasan 

lainnya yang memungkinkan toko independent bertahan, yakni 

letak geografis, ukuran pasar, dan karakteristik produk. Rantai 
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toko sangat tergantung pada volume yang besar dan jenis produk 

yang perputarannya cepat. Dengan demikian, rantai toko akan 

tidak ekonomis bagi mereka yang melayani di daerah populasi 

yang kecil. Jadi ada peluang bagi toko independent untuk lebih 

mengkhususkan diri dan tetap bertahan. Toko independent juga 

sudah bergabung untuk membentuk organisasi sukarela guna 

memperoleh keuntungan dari pembelian terpusat. 

b. Koperasi 

Koperasi tidak mengikuti zaman, ada tiga alasan yang 

menyebabkan bagian pasar koperasi semakin berkurang; 

(1) Kendala dalam manajemen yang timbul dari saasaran yang tidak 

jelas dan tidak komersial. 

(2) Ketidak mampuan untuk menarik, melatih, dan 

mempertahankan manajemen yang baik. 

(3) Keterbatasan dalam memperoleh modal dalam luar. 

Merger telah dan masih akan menjadi bagian penting dari strategi 

koperasi untuk melawan pertumbuhan rantai toko.  

c. Penjualan Melalui Pos 

Penjualan lewat pos berkembang pesat ditahun 1950-an dan 

1960-an karena lima hal:  

(1) Kemudahan berbelanja tanpa meninggalkan rumah 

(2) Kemudahan agen dalam memperoleh penghasilan tambahan 

(3) Kredit yang mudah 
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(4) Pilihan produk yang luas 

(5) Pengiriman tanpa biaya tambahan 

d. Toko Serbaneka 

Toko serbaneka adalah bentuk perdagangan eceran yang sudah 

matang yang berawal di abad kesembilan belas. Berbeda dengan 

koperasi, toko serbaneka menarik kelompok berpenghasilan 

sedang. Menurut definisi tradisional, toko serbaneka adalah toko 

dengan luas tempat penjualan di atas 35000 kaki persegi pada 

lebih dari satu lantai, dan menjual sekurang-kurangnya lima jenis 

barang dagangan termasuk pakaian wanita dengan 

pengelompokan menurut bagiannya. 

C. Bauran Pemasaran Ritel 

Utami (2010) bauran ritel adalah strategi pemasaran yang mengacu 

pada beberapa variabel, dimana para peritel dapat mengombinasikan 

variabel-variabel tersebut menjadi jalan alternatif dalam upaya menarik 

konsumen. Tugas utama dan terdepan dalam mengembangkan sebuah 

strategi pemasaran ritel dengan menetapkan pasar sasaran. Untuk 

proses diawali dengan menetapkan segmentasi pasar. Konsep ritel yang 

efektif merupakan orientasi manajemen yang memfokuskan ritel dalam 

menentukan kebutuhan target pasar dan memenuhi kebutuhannya 

dengan lebih efektif dan efisien daripada para pesaingnya (Utami, 

2010). Terdapat beberapa elemen bauran ritel akan menjadi penentu 

keberhasilan suatu toko. Elemen tersebut pada umumnya meliputi 
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faktor-faktor seperti variasi barang dagangan dan jasa yang ditawarkan, 

harga, iklan, promosi dan tata ruang, desain toko, lokasi toko, dan 

pengelolaan barang dagangan (Utami, 2010) 

 Dharmmesta dan Irawan (2007) menyatakan marketing mix atau 

bauran pemasaran adalah kombinasi dari empat variabel yaitu produk 

,struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Keempat unsur 

bauran pemasaran tersebut saling berhubungan dan berpengaruh satu 

sama lain, sehingga harus diupayakan untuk menghasilkan suatu 

kebijakan pemasaran yang mengarah kepada layanan efektif dan 

kepuasan konsumen. Namun dewasa kini cara pandang konsumen 

dalam pelaksanaan strategi bauran pemasaran berubah. Bauran 

pemasaran pada umumnya 4P bermula dari kacamata produsen dengan 

4C dari kacamata konsumen yang nantinya terbentuk retailling mix 

yang dapat dilihat pada tabel 2.1 (Ma’ruf, 2006). 

Tabel 2.1 

Perpaduan Antara 4P dan 4C dalam Bauran Pemasaran Ritel 

4P 4C Retailling Mix 

Product Costumer Solution Merchandise 

Price Cost Price 

Place/Distribution Convenience Location, Space & 

Atmosfer, Retail Service 

Promotion Communication Promotion 

Sumber : Hendri Ma’ruf, “Pemasaran Retail”, 2006  

 Strategi dalam pemasaran ritel ada 3 yakni : target pasar ritel, format 

yang direncanakan oleh ritel untuk digunakan dalam memenuhi 
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kebutuhan target pasar, dan dasar perencanaan ritel untuk memperoleh 

keuntungan yang dapat dipertahankan (sustainable competitive 

advantage) (Utami, 2010). Seperti penjelasan pada tabel atas bahwa 

antara 4P dan 4C digabungkan akan terbentuk variabel retail mix 

menjadi enam yaitu :  merchandise, price, location, space and atmosfer, 

ritail service, promotion (Ma’ruf, 2006). Hal tersebut tidak jauh 

berbeda dengan hasil penelitian Herawati, Pradhanawati & Dewi 

(2013) terdapat tiga variabel sebagai kunci kesuksesan sekaligus dapat 

berperan sebagai bauran pemasaran ritel. Tiga bauran pemasaran ritel 

tersebut adalah merchandising, basic principles dan services.  

Basic principles pada ritel modern terdiri dari tiga variabel dasar 

dalam pemasaaran yaitu price, promotion, dan place. Adapun aspek 

internal bisnis ritel adalah aspek asset, aspek merchandise, aspek 

human, dan aspek financial (Sujana, 2004). Utami (2008) menyebutkan 

bahwa peniptaan suasana ialah desain lingkungan melalui komunikasi, 

visual, pencahayaan, warna, musik, dan wangi-wangian untuk 

merancang respon emosional pelanggan. Lamb (2001) juga 

menyebutkan presentasi adalah tata letak dan suasana. Kotler (2012) 

mengemukakan bahwa atmosphere adalah unsur dalam suasana toko, 

setiap toko memiliki tampilan dan tata letak fisik yang membuat sulit 

atau mudah untuk bergerak dalam suatu ruangan. Dari beberapa 

pemaparan diatas maka enam bagian bauran pemasaran ritel dapat 

dijabarkan : 
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1. Merchandise 

Merchandise merupakan suatu rentang bauran produk yang 

disediakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, komponen 

investasi terbesar, karenanya bisa disebut urat nadi bisnis ritel 

(Sujana, 2004). Produk adalah keseluruhan dari penawaran yang 

dilakukan secara normal oleh perusahaan kepada konsumen dalam 

memberikan pelayanan, letak toko, dan nama barang dagangannya 

(Utami, 2010). Utami (2017) menyatakan bahwa merchandise 

adalah semua barang yang diperjual belikan oleh peritel dengan 

memperhatikan variasi jenis, merek maupun ukuran barang 

tersebut.  

Adapun merchandising terdiri atas aktivitas yang mencakup 

pengadaan barang dan jasa yang  membuatnya tersedia pada tempat, 

waktu, harga, dan dalam jumlah tertentu sesuai dengan yang 

diharapkan oleh konsumen (Ma’ruf, 2006). Merchandising dapat 

diartikan sebagai upaya pengadaan barang (Sujana, 2004). Utami 

(2010) menyatakan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh toko 

dalam memilih produk yang dijualnya yaitu variety, width or 

breath, depth, consistency, dan balance. 

1. Variety 

Kelengkapan produk yang dijual dapat mempengaruhi 

pertimbangan konsumen dalam memilih suatu toko. 
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2. Width or Breath 

Tersedianya produk-produk pelengkap dari produk utama yang 

ditawarkan.  

3. Depth 

Merupakan macam dan jenis karakteristik dari suatu produk. 

4. Consistency 

Produk yang sudah sesuai dengan keinginan konsumen harus 

tetap dijaga keberadaannya dengan cara menjaga kelengkapan, 

kualitas, dan harga dari produk yang dijual 

5. Balance 

Berkaitan erat dengan usaha untuk menyesuaikan jenis dan 

macam-macam produk yang dijual dengan pasar sasarannya. 

2. Harga 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli 

untuk mendapatkan produk tertentu (Kotler dan Keller, 2009). 

Lamb (2001) menyatakan bahwa harga merupakan sesuatu yang 

diserahkan dalam pertukaran untuk mendapat suatu barang atau 

jasa. Harga sangat berhubungan dengan nilai pasar dari persepsi 

konsumen berdasarkan dari keseluruhan unsur bauran ritel dalam 

menciptakan suatu gambaran dan pengalaman bertransaksi. Untuk 

menetapkan harga terdapat tiga macam strategi harga yang pada 

umumnya digunakan sebagai dasar oleh peritel (Utami, 2010) : 
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1. Penetapan harga di bawah harga pasar 

Pricing below the market umumnya dilakukan oleh peritel yang 

mempunyai biaya operasional yang lebih rendah dan volume 

yang lebih tinggi. 

2. Penetapan harga sesuai dengan harga pasar 

Pricing at the market umumnya dilakukan oleh peritel untuk 

memperlebar pasarnya dengan menawarkan kepada konsumen 

mengenai kualitas produk yang baik, harga yang cukup, dan 

pelayanan yang baik. 

3. Penetapan harga di atas harga pasar 

Pricing above the market dijalankan oleh toko yang sudah 

mempunyai reputasi baik atau sudah terkenal. Konsumen akan 

tetap membeli meskipun harganya di atas pasar dan ini 

merupakan keuntungan bagi penjual. 

Grewal dan Levy (2013) mengatakan beberapa implikasi strategi 

harga: 

1. Profit oriented 

Orientasi terhadap keuntungan, dengan kebijakan perusahaan 

untuk mendapatkan paling sedikit 18% profit margin  untuk 

mencapai tujuan tertentu. 
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2. Sales oriented 

Menentukan harga yang sangat rendah untuk menghasilkan 

penjualan baru dan mengambil penjualan dari pesaing, 

walaupun profit yang didapatkan sangat kecil. 

3. Competitor oriented 

Menentukan harga yang sangat rendah untuk menjatuhkan para 

pesaingnya. 

4. Customer oriented 

Memiliki target segmen konsumen yang sangat menyukai 

produk dengan nilai manfaat yang tinggi, dan menentukan harga 

yang relatif tinggi (premium pricing). 

3. Lokasi 

Lupiyoadi (2006) berpendapat bahwa lokasi merupakan dimana 

perusahaan harus bermarkas dan melakukan operasi atau 

kegiatannya. Menentukan lokasi bisnis akan mempengaruhi 

banyaknya konsumen untuk mengakses toko tersebut. 

Membutuhkan pertimbangan yang sangat teliti. Ada beberapa 

faktor dalam mempertimbangkan pilihan lokasi agar konsumen 

tertarik (Sopiah dan Syihabudhin, 2008) : 

1. Lalu lintas kendaraan 

Faktor lebar jalan, kondisi jalan dan kemacetan akan menjadi 

nilai tambah atau nilai kurang bagi pengendara. Jalan yang 
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lebar, mulus dan tidak begitu macet akan menjadi potensi yang 

baik bagi peritel. Sebaliknya jika jalan macet meski lebar dan 

mulus akan mengurangi daya tarik suatu toko yang berlokasi 

disitu. 

2. Fasilitas parkir 

Untuk kota menengah dan kecil, tempat parkir belum terlalu 

menjadi masalah. Fasilitas yang memadai mencakup area yang 

luas, tertata, aman, cukup cahaya, bersih, dan pintu masuk dan 

keluar yang mudah. 

3. Transportasi umum 

Transportasi umum berupa bis dan angkot yang melintas di 

depan suatu pusat perbelanjaan atau pertokoan akan memberi 

daya tarik yang lebih itnggi karena banyak konsumen yang 

dengan mudah langsung masuk ke area perbelanjaan atau 

pertokoan itu. 

4. Komposisi toko 

Komposisi toko yang saling melengkapi akan menjadi tujuan 

belanja yang disebut one-stop shopping. Oleh karena itu, 

seorang peritel yang hendak membuka toko di pertokoan atau di 

pusat perbelanjaan hendaknya mempelajari lebih dahulu toko-

toko apa saja yang ada disekitarnya. Toko yang saling 

melengkapi akan menimbulkan sinergi (affinity). 
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5. Letak berdiri toko 

Lokasi spesifik atau letak dimana sebuah gerai didirikan perlu 

dipertimbangkan. Letak berdirinya gerai seringkali dikaitkan 

dengan visibility (keterlihatan), yaitu mudah terlihatnya toko 

dan plang namanya oleh pejalan kaki dan pengendara mobil 

untuk toko yang didirikan di area pertokoan. Oleh sebab itu 

sudut jalan menjadi tempat yang strategis. 

6. Syarat dan ketentuan pemakaian ruang 

Syarat dan ketentuan pemakaian ruang perlu dipelajari dan 

dibandingkan sebelum diputuskan lokasi yang hendak diambil. 

Hal-hal yang perlu dilihat adalah kepemilikan versus leasing, 

jenis leasing, biaya operasional dan perawatan, pajak, batasan-

batasan yang perlu diketahui. 

4. Promosi 

Promosi merupakan kegiatan yang mempengaruhi persepsi 

konsumen dan juga citra toko tersebut. Promosi merupakan alat 

komunikasi untuk menghubungkan keinginan pihak peritel dengan 

konsumen untuk memberitahu, membujuk, dan mengigatkan 

konsumen agar membeli produk yang dijual oleh peritel (Utami, 

2010). Adapun menurut Berman dan Evan dalam Utami (2010) 

membagi promosi dalam beberapa tipe, di antaranya : point of 

purchase, kontes, kupon, program belanja, undian, contoh gratis, 



26 
 

 
 

demonstrasi, pemberian hadiah yang diadakan pada peristiwa 

khusus. Utami (2017) menyatakan ada tiga macam alat promosi 

yang sering digunakan oleh peritel yaitu: 

1. Iklan 

Sebuah sponsor tertentu yang dapat dilakukan melalui berbagai 

media seperti televisi, radio, majalah, surat kabar, katalog, dan 

media lainnya. 

2. Penjualan langsung 

Presentasi langsung bentuk lisan dalam suatu percakapan 

dangan lainnya beberapa orang calon pembelidengan tujuan 

untuk mencapai kesepakatan pembelian. 

3. Promosi penjualan 

Aktivitas yang dapat merangsang konsumen untuk membeli yang 

meliputi pemajangan, pameran, pertunjukkan dan demonstrrasi. 

5. Presentasi 

Saat ini konsumen mengunjungi toko tidak hanya bertujuan 

untuk belanja saja, tetapi juga untuk dapat menikmati suasana pada 

saat berbelanja (Utami, 2017). Lamb (2001) menyebutkan bahwa 

presentasi adalah tata letak dan suasana. Presentasi dalam hal ini 

berarti tata letak dan suasana atau atmosfer. Utami (2008) 

menjelaskan bahwa penciptaan suasana berarti desain lingkungan 

melalui komunikasi, visual, pencahayaan, warna, musik, dan 
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wangi-wangian untuk merancang respon emosional dan persepsi 

pelanggan untuk mempengaruhi pelanggan dalam pembelian. 

Utami (2008) juga menyebutkan fasilitas fisik ataupun 

atmosfer dalam toko akan dapat memberitahu, menarik, maupun 

memikat konsumen untuk datang ke toko bertujuan untuk membeli 

barang di toko. Desain toko dibuat semenarik mungkin untuk 

mempengaruhi calon pembeli. Beberapa elemen penting yang dapat 

lebih menonjolkan citra dari suatu toko yaitu berupa arsitektur yang 

baik, desain eksterior dan interior yang menarik, sumber daya manusia 

yang memadai, penyediaan barang yang baik, lambang dan logo, 

penempatan lokasi toko dan nama toko yang dapat menarik perhatian. 

Ada tiga fasilitas fisik yaitu sebagai berikut: 

1. Lokasi toko 

Mencari dan menentukan lokasi merupakan tugas paling penting, 

karena penentuan lokasi yang tepat merupakan kunci kesuksessan suatu 

bisnis. 

2. Tata letak toko 

Penataan toko yang dirancang dan dibuat setelah lokasi toko 

dipilih. Semuanya ini bertujuan untuk memudahkan dan 

memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam berbelanja. 

3. Desain toko 

Desain toko penting untuk menciptakan suasana yang akan 

membuat pelanggan merasa berat berada disuatu toko (Sopiah dan 
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Syihabudhin, 2008). Strategi desain toko untuk memenuhi 

kebutuhan dari target pasar serta membangun keunggulan. Adapun 

menurut Levy dan Weitz dalam Erlin dan Hartono (2013) Desain 

toko meliputi: 

a. Layout: penataan toko yang menarik akan memberikan kenyamanan 

bagi konsumen. 

b. Signage and graphics: papan penanda dan gambaran seperti lukisan 

atau foto.  

c. Feature areas: area di dalam toko yang dirancang untuk mendapatkan 

perhatian pelanggan.  

6. Retail Service 

Ma’ruf (2005) menyatakan retail service atau pelayanan eceran bertujuan 

memfasilitasi para pembeli saat mereka berbelanja di gerai. Sopiah dan 

Syihabudhin (2008) menyatakan bahwa personal penjualan itulah yang 

beberapa kategori produk mampu menciptakan penjelasan dan 

membimbing calon pembeli untuk melakukan pembelian atas barang-

barang yang diperdagangkan. Levy dan Weitz (2010) menyatakan bahwa 

karyawan ritel memegang peranan penting bagi kepuasan konsumen. Untuk 

mendapatkan pelayanan yang maksimal harus ada kualitas khusus layanan 

sehingga akan tercapai kepuasan terhadap konsumen. Pelayanan atau jasa 

yang outputnya bukan produk dikonsumsi bersamaan dengan waktu 

produksi dan memberikan nilai tambah (Buchari Alma, 2008). Triyono 

(2006) menyatakan terdapat empat dimensi yang perlu diperhatikan : 
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1. Pelayanan pelanggan : menyangkut standar pelayanan yang diberikan 

kepada pelanggan. 

2. Pengetahuan karyawan : berkaitan dengan tingkat pengetahuan tentang 

produk dan stok serta pengetahuan tentang pelayanan yang baik. 

3. Keterampilan karyawan : pengetahuan yang dipraktikan dalam 

keseharian kerja. 

4. Sikap karyawan : yang ditunjukkan melalui motivasi yang selalu tinggi. 

Sedangkan Utami (2010) menyatakan jenis pelayanan dalam bauran 

ritel antara lain waktu pelayanan toko, pengiriman barang, penanganan 

terhadap keluhan dari konsumen, penerimaan pesanan melalui telepon 

dan pos, dan penyediaan fasilitas parkir. Berbagai jenis pelayanan yang 

ditawarkan dapat membedakan pelayanan antara toko yang satu dengan 

lain sehingga semakin lengkap dan memuaskan pelayanan yang 

diberikan maka semakin besar kemungkinan akan tertarik untuk memilih 

berbelanja. 

7. Kepuasan Pelanggan 

Konsumen akan bisa menilai suatu pelayanan negatif ataupun positif 

tergantung yang di berikan oleh toko tersebut. Pelayanan positif akan 

memberikan kepuasan dan juga jika pelayanan negatif akan berdampak 

kecewa oleh konsumennya. Kotler & Keller (2009) menyatakan kepuasan 

adalah perasaan senang atau kecewa sesorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap 

ekspektasi mereka. Menurut Tjiptono (2013) kepuasan pelanggan 
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merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan. Dalam 

pembentukannya kepuasan pelanggan mengacu kepada beberapa dimensi 

sebagai berikut : 

a. Kesesuaian atmosfer dengan harapan pelanggan. 

b. Kesesuaian layout/tata letak produk dengan haarapan pelanggan. 

c. Kesesuaian harga dengan harapan pelanggan. 

d. Kesesuaian lokasi dengan harapan pelanggan. 

e. Kesesuaian pelayanan yang diberikan dengan harapan pelanggan. 

f. Kesesuaian informasi promosi penjualan dengan harapan pelanggan. 

Pelanggan akan melakukan evaluasi apapun terhadap toko tempat 

berbelanja apabila sudah ada pengalaman yang kurang enak. Meskipun 

pengalaman itu hanya masalah kecil. Persepsi pelanggan yang menganggap 

toko tidak peduli atas keluhannya sangatlah berbahaya karena dampaknya 

akan panjang dan hal itu akan merusak atau mengganggu citra toko. Berikut 

beberapa situasi yang memicu rasa puas atau tidak puas dalam pelayanan 

(Sopiah dan Syihabudhin, 2008): 
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Tabel 2.2 

Situasi Pemicu Rasa Puas atau Tidak Puas 

Situasi 
Pengalaman 

memuaskan 
Pengalaman tidak memuaskan 

Respon karyawan terlalu 

lambat. Pelanggan sudah 

dua minggu menunggu 

barang yang dijanjikan akan 

dikirim dalam dua hari 

Karyawan minta maaf 

dan akan memberikan 

hadiah gratis atas 

keterlambatan itu. 

Karyawan mengatakan barang 

dikirim dalam dua hari lagi 

karena pengiriman biasanya 

dilakukan  

dilakukan dua hari sekali 

Respon terhadap kebutuhan 

pelanggan. Pelanggan 

menginginkan barang yang 

ukurannya tidak ada di toko 

Karyawan 

menjanjikan 

memesankannya lewat 

cabang toko yang lain 

dan kemudian 

mengantarkannya ke 

rumah pelanggan 

Karyawan menyarankan agar 

pembeli pergi ke cabang toko 

yang lain untuk menanyakan 

barang tersebut 

Perhatian yang diberikan 

pada pelanggan. Pelanggan 

berjalan ke dalam toko dan 

menanyakan sesuatu pada 

pramuniaga. 

Pramuniaga 

memperlakukan 

pelanggan dengan 

hormat, mencarikan 

barang, dan 

menunjukkan berbagai 

jenis yang mungkin 

dibeli serta aksesoris 

pelengkapnya 

Pramuniaga kelihatan seakan 

terganggu, hanya menjawab  

sekenannya saja, dan terus 

menyibukkan diri dengan 

pekerjaannya semula. 

Sumber : Sopiah dan Syihabudhin, 2008 

Adapun Irawan (2009) menyatakan faktor – faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas produk 

Pelanggan puas kalau setelah membeli dan menggunakan produk tersebut 

ternyata kualitas produknya baik. 
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2. Kualitas Pelayanan ( Service quality) 

Kepuasan terhadap kualitas pelayanan biasanya sulit ditiru. Kualitas pelayanan 

merupakan faktor yang mempunyai banyak dimensi, salah satunya yang 

popular adalah servqual. 

3. Harga Produk 

Untuk pelanggan yang sensitif, biasanya harga produk murah adalah sumber 

kepuasan yang penting karena pelanggan akan mendapatkan value for money 

yang tinggi. 

4. Emotional Factor 

Pelanggan akan merasa bangga karena adanya emosional value yang 

diberikan oleh brand dari produk tersebut. 

5. Biaya dan kemudahan 

Pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, nyaman dan efisien dalam 

mendapatkan produk atau pelayanan. 

Untuk mengukur kepuasan sangat dibutuhkan oleh toko ritel yang 

berorientasi pada pelanggan. Kotler & Keller (2009) menyatakan untuk 

mengukur kepuasan pelanggan menggunakan survei berkala yang maknanya 

melacak kepuasan pelanggan secara langsung dan juga mengajukan pertanyaan 

tambahan untuk mengukur niat pembeli kembali dan kemungkinan atau 

kesediaan responden untuk merekomendasikan suatu perusahaan dan merek 

kepada orang lain. Ada perusahaan beranggapan cara memperhatikan kepuasan 

pelanggan adalah dengan mencatat keluhan. Mengingat besarnya dampak 
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buruk dari pelanggan yang tidak puas maka prosedur untuk membantu 

memulihkan itikad baik pelanggan (Kotler dan Keller, 2009) : 

1. Membuka hotline gratis 7 hari, 24jam melalui telepon, faks, e-mail 

untuk menerima dan menindaklanjuti keluhan pelanggan. 

2. Menghubungi pelanggan yang menyampaikan keluhan secepat 

mungkin. Semakin lambat respons perusahaan, semakin besarlah 

ketidakpuasan yang akan menimbulkan berita negatif. 

3. Menerima tanggung jaawab atas kekecewaan pelanggan dan tidak 

boleh menyalahkan pelanggan. 

4. Mempekerjakan orang layanan pelanggan yang memiliki empati. 

5. Menyelesaikan keluhan dengan cepat dan mengusahakan kepuasan 

pelanggan. Sebagian pelanggan yang menyampaikan keluhan 

sesungguhnya tidak meminta kompensasi yang besar sebagai tanda 

bahwa perusahaan peduli.  

Adapun Kotler (2009) menyatakan kunci untuk mempertahankan 

pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Dimensi kepuasan pelanggan 

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :  

1. Re purchase : Pelanggan tersebut akan membeli kembali kepada 

perusahaan untuk mencari barang atau jasa.  

2. Menciptakan word of mouth : Dalam hal ini pelanggan akan 

mengatakan hal-hal yang baik tentang perusahaan kepada orang lain.  

3. Menciptakan citra merek : Pelanggan akan kurang memperhatikan 

merek dan iklan dari produk pesaing  
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4. Menciptakan keputusan pembelian pada perusahaan yang sama : 

Membeli produk lain dari perusahaan yang sama. 

D. Hubungan Variabel Bauran Pemasaran Ritel dan Kepuasan Pelanggan 

Setelah peritel menetapkan segmentasi, target pasar, dan penetuan 

posisi, peritel akan dihadapkan kembali dengan kondisi untuk mengambil 

keputusan tentang unsur bauran ritel. Utami (2010) menyatakan ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih suatu toko 

antara lain produk, harga, promosi, layanan dan fasilitas fisik. Jadi 

konsumen akan memilih berbelanja di toko tertentu yang dirasakan bauran 

ritel tersebut memenuhi syarat prioritas pelayanan lebih ke konsumen. 

Lupiyoadi dan Hamdani (2006) kepuasan pelanggan berhubungan 

erat dengan kinerja atribut-atribut perusahaan. Atribut dalam usaha ritel 

merupakan bagian dari aplikasi bauran pemasaran yang digunakan. Maka 

apabila kinerja atribut sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan maka 

pelanggan merasa puas. Kotler (2008) mengemukakan bahwa keputusan 

terpenting pengecer berkaitan dengan pasaran sasaran. Keputusan-

keputusan pemasaran pengecer yaitu keragaman produk, layanan dan 

atmosfir toko, keputusan harga, keputusan promosi dan keputusan tempat 

atau lokasi. Keputusan - keputusan tersebut sangat perlu diperhatikan 

dalam bisnis ritel.   

Pada penelitian Wahono (2013) yang dilakukan pada usaha ritel 

dibuktikan bukti empiris bahwa enam variabel retail mix terdiri dari 

customer service, store design & display, communication mix, location, 
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merchandise assortment berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Selain itu juga pada penelitian yang dilakukan Herawati, 

Pradhanawati dan Dewi (2013) menyimpulkan bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan variabel penghubung yang positif dan signifikan terhadap 

bauran pemasaran ritel dengan loyalitas pelanggan. Pasaribu dan 

Sembiring (2013) menunjukkan strategi bauran pemasaran ritel yang 

terdiri dari produk, harga, lokasi, personalia, dan presentasi secara 

simultan atau serentak memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap 

variabel kepuasan pelanggan. 

E. Kerangka Pikir 

Utami (2017) menyatakan bahwa merchandise adalah semua barang 

yang diperjual belikan oleh peritel dengan memperhatikan variasi jenis, 

merek maupun ukuran barang tersebut. Adapun produk didefinisikan 

persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui produksinya 

(Tjiptono, 2008).  Lamb (2001) harga merupakan sesuatu yang diserahkan 

dalam pertukaran untuk mendapat suatu barang atau jasa. Utami (2010) 

mengemukakan harga adalah faktor utama penentuan posisi dan harus 

diputuskan sesuai dengan pasar sasaran, bauran ragam produk, dan 

pelayanan serta persaingan. Lokasi adalah kegiatan perusahaan untuk 

membuat produk yang dihasilkan atau dijual terjangkau dan tersedia bagi 

pasar sasaran (Kotler dan Amstrong, 2012). Sedangkan Lupiyoadi (2009) 

berpendapat bahwa lokasi merupakan dimana perusahaan harus bermarkas 

dan melakukan operasi atau kegiatannya.  
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Promosi merupakan alat komunikasi untuk menghubungkan 

keinginan pihak peritel dengan konsumen untuk memberitahu, membujuk, 

dan mengigatkan konsumen agar membeli produk yang dijual oleh peritel 

(Utami, 2010). Tjiptono (2008) mengemukakan bahwa promosi adalah 

aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, 

dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya. Utami 

(2008) menjelaskan bahwa penciptaan suasana berarti desain lingkungan 

melalui komunikasi, visual, pencahayaan, warna, musik, dan wangi-

wangian untuk merancang respon emosional dan persepsi pelanggan untuk 

mempengaruhi pelanggan dalam pembelian. Sedangkan Berman dan Evan 

(2001) untuk toko yang merupakan basic retailer atau eceran, suasana 

lingkungan toko itu berdasarkan karakteristik fisik yang biasanya digunakan 

untuk membangun kesan dan menarik pelanggan. Dan juga Lamb (2001) 

menyebutkan bahwa presentasi adalah tata letak dan suasana.  

Personalia atau pelayanan yang outputnya bukan produk dikonsumsi 

bersamaan dengan waktu produksi dan memberikan nilai tambah (Buchari 

Alma, 2008). Ma’ruf (2005) menyatakan retail service atau pelayanan 

eceran bertujuan memfasilitasi para pembeli saat mereka berbelanja di 

gerai.. Adapun Kotler dan Keller (2009) menyatakan kepuasan adalah 

perasaan senang atau kecewa sesorang yang timbul karena membandingkan 

kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. 

Sedangkan Kepuasan menurut Tjiptono (2008) kepuasan pelanggan 
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merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan.  

Berdasarkan penelitian terdahulu dan berdasarkan tinjauan teori 

maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 2.1 Kerangka Pikir 

Model konsep bauran pemasaran ritel Ma’ruf (2006) menyatakan 

barang dagangan (merchandise), harga (price), lokasi (location), promosi 

(promotion), pelayanan (retail service), suasana toko (atmosfer). Lamb 

(2001) menyebutkan bahwa presentasi adalah tata letak dan suasana toko. 

Atribut bauran pemasaran ritel tersebut akan dilakukan penilaian terhadap 

pelanggan sehingga dapat diketahui sebesar mana tingkat kepuasan 

pelanggan terhadap kinerja toko ritel. 
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F. Perumusan Hipotesis 

Sugiyono (2005) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara 

karena jawaban yang diberikan baru pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 

data. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka model perumusan 

hipotesis diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu dan Sembiring (2013) strategi 

bauran pemasaraan ritel terdiri dari produk, harga, lokasi, personalia, 

dan presentasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Berdasarkan penelitian tersebut peneliti mengajukan 

hipotesis: 

H1: Bauran pemasaran ritel yang meliputi merchandise, harga, lokasi, 

promosi, retail service, presentasi berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan 

2) Penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2013) price, promotion, 

presentation dari bauran pemasaran ritel berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. Yang dilakukan oleh Wahono dan 

Subagio (2013) Pricing berpengaruh paling kuat terhadap kepuasan 

pelanggan. Berdasarkan penelitian tersebut peneliti mengajukan 

hipotesis: 

H2: Harga adalah variabel yang paling kuat berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan 


