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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Usaha ritel di Indonesia terus berkembang dengan adanya perubahan 
teknologi, dunia usaha maupun kebutuhan konsumen. Ritel adalah keseluruhan 
aktivitas bisnis yang melibatkan penjualan barang dan jasa langsung kepada 
konsumen (Toyib, 2008:1). Bisnis retail yang dijalankan oleh para pengelola tidak 
hanya terpaku pada aktivitas membuka dan menutup tokonya saja, akan tetapi 
pengelola bisnis retail harus mampu melihat permintaan pasar atas kebutuhan para 
konsumen. Bisnis ritel harus mampu dijalankan dengan mnejemen yang baik agar 
mampu bersaing pada pasar ritel yang kompetitif. Peritel harus dapat menawarkan 
produk dengan harga yang tepat dan dalam lokasi yang dapat dijangkau oleh 
konsumen. Dalam operasionalnya peritel menjalankan beberapa fungsi antara lain 
membantu konsumen dalam menyediakan berbagai produk atau jasa, menjalankan 
fungsi memecah (bulk breaking), maupun menambah nilai produk 
(Porter,2000:65).  

Secara keseluruhan pengolahan bisnis ritel harus mampu mengimplementasi 
fungsi-fungsi manajemen secara terintegrasi, yang meliputi fungsi keuangan, 
pemasaran, sumber daya manusia, maupun operasional. Bisnis ritel adalah 
penjualan barang secara eceran pada berbagai tipe gerai seperti kios, pasar, 
department store, butik, dan lain-lain (termasuk juga penjualan dengan system 
delivery service) yang umumnya dipergunakan langsung oleh pembeli yang 
bersangkutan (Pandian, 2009:1). 

Saat ini pengelola perusahaan dituntut untuk lebih cermat dalam menentukan 
berbagai strategi marketing, agar dapat tetap eksis di tengah persaingan bisnis yang 
semakin ketat. Pihak pengelola perusahaan dituntut dapat mengimplementasikan 
strategi marketing yang mampu menarik perhatian konsumen untuk melakukan 
keputusan pembelian ulang (repurchase decision) terhadap produk yang 
ditawarkan, sehingga dapat menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan 
kepuasan pelanggan (Engel, et al, 2004: 125). Banyak pengusaha berlomba-lomba 
untuk memasarkan produknya dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara 
memasang iklan melalui media sosial seperti televisi, radio, dan media cetak. Namun 
metode pemasaran secara tradisional yaitu promosi dari mulut ke mulut (word of 
mouth communication) masih merupakan jenis aktivitas pemasaran yang paling 
efekif di Indonesia (Vibiznews, Oktober 2007). WOM communication terjadi 
apabila pelanggan memberkan informasi kepada orang lain mengenai pendapatnya 
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terhadap merk, produk, layanan atau perusahaan tertentu pada orang lain. Apabila 
pelanggan menyebarkan informasi tehadapsuatu produk mengenai keuggulan 
terhadap suatu produk maka disebut sebagai WOM positif, akan tetapi apabila 
pelanggan meberikan informai mengenai kekurangan suatu produk maka disebut 
sebagai WOM negatif. Oleh karena itu pemasaran dari mulut ke mulut (WOM) 
sangat berpengaruh dalam keputusan pembelian konsumen, karena dengan 
mendapatkan penilaian yang positif memungkinan calon pembeli akan membeli 
poduk yang ditawarkan. WOM sangat berpengaruh terhadap penjualan produk suatu 
perusahaan, karena WOM mampu mencakup beberapa aspek yang mempengaruhi 
keputusan pembelian konsumen. Banyak hal atau komponen yang sering 
dibicarakan oleh orang lain mengenai suatu produk. Dalam hal ini Toko Kurnia 
Karangjati sebagai obyek pembicaraan oleh konsumennya. WOM yang disampaikan 
konsumen Toko Kurnia Karangjati dapat berupa harga, kualitas produk, variasi 
produk, pelayanan, discount, lokasi, tempat parkir yang ditawarkan di Toko Kurnia. 
WOM yang disampaikan dapat menjadi WOM positif maupun negatif. Oleh sebab 
itu WOM sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian.  

Selain itu pedagang juga harus memperhatikan hal-hal lain yang dapat 
mempengaruhi para konsumen untuk berbelanja di toko dengan menciptakan retail 
image, misalnya dengan memperhatikan suasana toko. Suasana toko mempengaruhi 
keadaan emosi pembeli yang menyebabkan atau mempengaruhi keputusan 
pembelian dari seorang konsumen. Keadaan emosional seseorang akan 
membuat dua perasaan yang dominan, yaitu perasaan senang dan membangkitkan 
keinginan. Suasana toko adalah status afeksi dan kognisi yang dipahami konsumen 
dalam suatu toko, walaupun mungkin tidak sepenuhnya disadari pada saat 
berbelanja (Sutisna dan Pawitra, 2001:63). Penciptaan suatu citra untuk sebuah 
toko tergantung pada penyesuaian kombinasi fisik yang mengarah pada 
kemampuan untuk mengembangkan nilai artistik  dari  lingkungan toko, sehingga 
mampu memicu daya tarik bagi konsumen. 

Semakin banyaknya bisnis ritel tradisional yang berbenah diri menjadi bisnis 
modern karena banyaknya bisnis ritel modern yang bermunculan. Perubahan serta 
perkembangan kondisi pasar ritel juga menuntut para pelaku bisnis untuk mengubah 
paradigma lama pengelolaan ritel tradisional menuju pengelolaan paradigma ritel 
modern. Penguasaan pasar (market share) merupakan salah satu kegiatan-kegiatan 
pokok yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mempertahankan usahanya, 
berkembang, dan mendapatkan laba semaksimal mungkin. Dengan mengacu pada 
kondisi jenis usaha ritel saat ini, proyek industri ritel modern masih menjanjikan 
pertumbuhan yang cukup baik. Banyaknya alternatif pilihan tempat perbelanjaan 
yang semakin meningkat sekarang, konsumen akan dihadapkan banyak pilihan akan 
tempat belanja yang beragam. Banyaknya  persaingan dalam dunia usaha 
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menjadikan para pemilik usaha berfikir keras, langkah yang harus ditempuh agar 
konsumen melakukan pembelian pada produk atau layanan jasa yang ditawarkan.  

Saat ini suasana toko menjadi faktor yang  penting bagi para konsumen dalam 
memilih tempat untuk berbelanja. Kenyamanan dalam berbelanja menjadi bahan 
pertimbangan tersendiri bagi konsumen sebelum memutuskan mengunjungi 
swalayan atau toko tertentu untuk berbelanja. Kotler & Keller (2009:114) 
mengatakan bahwa identitas sebuah toko dapat dikomunikasikan kepada konsumen 
melalui dekorasi toko atau secara lebih luas dari atmosfernya. Walaupun suasana 
toko tidak secara langsung mengkomunikasikan kualitas produk dibandingkan iklan, 
suasana toko merupakan suatu komunikasi diam-diam yang dapat menunjukan kelas 
sosial dari produk-produk yang ada di dalamnya. Apabila sebuah toko memiliki 
suasana yang nyaman dan elegan maka toko tersebut dapat memberikan kelas sosial 
yang baik dimata konsumen. Jika kesan positif  berlangsung lama, maka toko 
tersebut akan dijadikan pilihan utama oleh para konsumen untuk menggunakan jasa 
atau membeli barang di toko tersebut. 

Toko Kurnia yang berdiri pada tahun 1992 beralamat di Jl. Honggo Wicono 
No.1 Rt 02/03 Pringapus Karangjati, merupakan salah satu jenis usaha ritel dengan 
konsep mini market, menawarkan berbagai produk barang kelontong dan fashion. 
Toko Kurnia Karangjati merupakan ritel modern yang melakukan bisnis eceran 
dengan berhubungan langsung dengan konsumen akhir bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhannya. Produk-produk yang dijual di Toko Kurnia meliputi barang 
kelontong dan fashion. Penataan barang kelontong ada di lantai 1 dan departement 
store (fashion) berada di lantai 2. Toko Kurnia memisahkan antara barang kelontong 
dan fashion guna untuk membedakan jenis barang yang dijual, yang bertujuan untuk  
kenyamanan pengujung yang berbelanja, serta memudahkan para pengunjung dalam 
melakukan transaksi di Toko Kurnia. Kenyamanan berbelanja bagi pengunjung 
sangat menentukan keputusan pembelian konsumen. Oleh sebab itu pengeloa Toko 
Kurnia Karangjati harus memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi keputusan 
pembelian konsmen akan barang atau jasa yang ditawarkan, sehingga bisnis ritel 
yang dikelola dapat berkembang dengan baik.  

Suasana toko dan WOM dianggap faktor yang mempengaruhi keputusan 
pembelian konsumen pada Toko Kurnia Karangjati. Pada tahun 2010 penjualan 
Toko Kurnia Karangjati sebesar Rp 3.780.891.450,- dan pada tahun 2011 tingkat 
penjualan Toko Kurnia Karangjati sebesar Rp 3.884.081.125,-. Penjualan toko 
Kurnia Karangjati setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun tidak terlalu 
tinggi. Akan tetapi pada tahun 2013 Toko Kurnia Karangjati mengalami penurunan 
penjualan sebesar 6,34%. Berikut ini disajikan data volume penjualan produk Toko 
Kurnia dalam 5 tahun terakhir. 
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Tabel 1.1 Data Penjualan Toko Kurnia Tahun 2012-2016 

No. Tahun Ʃ Penjualan (dalam Rp)  %Penjualan 
1. 2012 4.205.482.787 8,27% 
2. 2013 3.938.728.795 -6,34% 
3. 2014 4.052.439.720 2,88% 
4. 2015 2.957.960.720 -27,01% 
5. 2016 2.610.088.930 -11,76% 
Sumber: Toko Kurnia, data diolah 2017 

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah penjualan di 

Toko Kurnia selama beberapa tahun sangat fluktuatif, tetapi pada tahun 2013 Toko 

Kurnia mengalami penurunan jumlah penjualan, hal ini menunjukan bahwa Toko 

Kurnia Karangjati mengalami permasalahan jumlah penjualan per tahun dalam 

penjualan barang kelontong dan fashion yang semakin menurun. Berdasarkan data 

di atas dapat dilihat dari hasil penjualan Toko Kurnia, pada tahun 2013 Toko Kurnia 

memang mengalami penurunan prosentase penjualan sebesar 6,34% dari tahun 

sebelumnya yaitu tahun 2012 tingkat persentase penjualan naik sebesar 8,27% dari 

total penjualan tahun 2011 sebesar Rp 3.884.081.125,- (dapat dilihat pada lampiran). 

Akan tetapi pada tahun 2014 Toko Kurnia mampu meningkatkan jumlah prosentase 

penjulaan sebesar 2,88%, meskipun total penjualan ini tidak jauh lebih baik dari 

tahun 2012. Pada tahun 2015 hingga tahun 2016 Toko Kurnia mengalami 

penurunan yang sangat dirasakan. 

Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk 

meningkatkan ukuran perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu faktor ekternal, faktor internal, dan pengaruh iklim industri 

lokal. Petumbuhan perusahaan dapat diukur dengan beberapa cara, misalnya dengan 

melihat peningkatan penjualannya melalui keputusan pembelian konsumen terhadap 

barang atau jasa yang ditawarkan. 

Persaingan pasar yang semakin ketat harus disikapi oleh perusahaan untuk 

terus memperbaiki dan mengembangkan strategi pemasaran yang pada akhirnya 

akan berdampak terhadap keberhasilan kegiatan penjualan. Berdasarkan hasil 

pengamatan yang telah dilakukan, jika pelanggan merasa nyaman berbelanja maka, 

pelanggan akan loyal terhadap perusahaan dan melakukan pembelian ulang.  
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Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian yang ada di 

daerah Karangjati adalah pengaruh promosi dari komunikasi mulut ke mulut, dimana 

masyarakat di daerah Karangjati masih lebih mempercayai promosi yang secara 

langsung diceritakan oleh orang lain yang telah mencoba terlebih dahulu dari pada 

mereka harus mencoba sendiri. Hal ini mungkin disebabkan karena tatanan 

masyarakat yang masih dalam lingkungan perkampungan, sehingga promosi atau 

cerita yang disampaikan oleh orang lain lebih dapat dipercaya daripada iklan melalui 

selebaran atau yang lainnya. Informasi yang disampaikan orang lain melalui 

aktivitas WOM akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, karena masyarakat 

perkampungan kurang mempercayai iklan dan takut mencoba. Pada saat orang lain 

menceritakan hal negative akan suatu produk, harga ataupun tempat berbelanja dapat 

dimungkinkan bahwa orang yang diajak bercerita ini tidak akan mencoba produk 

atau tempat yg dikunjungi tersebut. Informasi tersebut akan menciptakan kerugian 

terhadap sebuah produk ataupun tempat yang diceritakan. Informasi-informasi 

tersebut diduga menjadi WOM negative terhadap Toko Kurnia Karangjati sehingga 

banyak konsumen maupun calon konsumen yang membatalkan untuk berbelanja di 

Toko Kurnia Karangjati.  

Penurunan penjualan yang terjadi di Toko Kurnia dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, oleh sebab itu penulis melakukan pra riset dengan mewawancarai 

pengunjung maupun pelanggan Toko Kurnia tentang kinerja, kualitas produk, 

suasana toko, dan kepuasan pelanggan yang mungkin berada di bawah harapan yang 

diinginkan sehingga terdapat rasa ketidakpuasan. Adanya ketidakpuasan yang 

dirasakan konsumen Toko Kurnia, memunculkan berbagai keluhan, terdapat dalam 

tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 Jawaban Konsumen Toko Kurnia 

No. Keluhan Jumlah 
1. Kurangnya promosi yang menarik, sehingga orang kurang 

mengenal Toko Kurnia. 
15 

 2. Kurangnya pencahayaan, display barang yang tidak rapi, 
tidak adanya penyejuk udara di Toko Kurnia, sehingga 
tidak nyaman saat berbelanja.  

12 

3. Kurangnya variasi produk yang dijual di Toko Kurnia. 5 
4 Fashion yang dijual di Toko Kurnia kurang up to date. 8 
5. Pelayanan karyawan Toko Kurnia yang kurang cepat 

tanggap terhadap pelanggan. 
15 

Total 55 
     Sumber: Data pra riset yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa terdapat keluhan-keluhan 

yang dirasakan oleh konsumen Toko Kurnia terhadap suasana toko, pelayanan, 

variasi produk, promosi dan kinerja yang di rasakan oleh konsumen Toko Kurnia 

yang dapat menciptakan WOM negatif. Data di atas menunjukan keluhan konsumen 

yang diduga berpengaruh pada keputusan pembelian. Selain data pra riset tersebut 

banyak indikator yang dapat menciptakan kegiatan WOM, misalnya dengan 

membicarakan mengenai harga, lokasi, pengembalian produk, dll. Kegiatan WOM 

mampu mencakup banyak aspek yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen terhadap suatu produk. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh 

mana pengaruh WOM dan suasana toko  mempengaruhi keputusan pembelian pada 

Toko Kurnia Karangjati. Hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis 

melakukan penelitian dengan memilih judul: 

 “Pengaruh WOM Dan Suasana Toko Terhadap Keputusan Pembelian” (Kasus Pada 

Toko Kurnia Karangjati). 
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1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pengelola Toko Kurnia Karangjati 

untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen.  

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka pertanyaan penelitian yang 

diajukan oleh penulis adalah : 

1. Apakah WOM berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Toko Kurnia 

Karangjati? 

2. Apakah suasana toko berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Toko 

Kurnia Karangjati? 

3. Apakah WOM dan suasana toko secara simultan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian di Toko Kurnia Karangjati? 

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui pengaruh WOM terhadap keputusan pembelian di Toko 

Kurnia Karangjati. 

2. Untuk mengetahui pengaruh suasana toko terhadap keputusan pembelian di 

Toko Kurnia Karangjati. 

3. Untuk mengetahui pengaruh WOM dan suasana toko secara simultan terhadap 

keputusan pembelian di Toko Kurnia Karangjati. 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain: 

a. Kegunaan Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi pihak 

pengelola Toko Kurnia Karangjati agar dapat meningkatkan keputusan 

pembelian konsumen atas produknya.  

 Memberikan  kontribusi  pemikiran  bagi  pihak  pengelola Toko Kurnia 

Karangjati dalam merumuskan kebijakan di bidang marketing yang dapat 

meningkatkan keputusan pembelian konsumen atas produknya. 
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 Dapat membandingkan teori yang dipelajari dengan praktek yang 

sesungguhnya. 

 Sebagai sumbangan yang diharapkan akan memperkaya ilmu pengetahuan dan 

dalam rangka pengembangan ilmu pemasaran, serta memberikan referensi 

khususnya untuk mengkaji topik permasalahan yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan penulis.  

b. Kegunaan Teori 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris mengenai 

pengaruh WOM dan suasana toko terhadap keputusan pembelian. 

 Sebagai  bahan  perbandingan  bagi  penelitian terdahulu sekaligus memberi 

kontribusi bagi penelitian sejenis atau dapat dijadikan bahan penelitian yang 

lebih lanjut. 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh 

WOM dan suasana toko terhadap keputusan pembelian.   
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