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ABSTRACT 

 

The importance of the retail marketing mix to increase consumer satisfaction in 

marketing no doubt . Marketers are expecting to retain customers in the long run , 

even if it may be for good. The purpose of this study is to investigate and analyze 

the effect of the performance of the retail marketing mix on consumer satisfaction 

and its implications on consumer impulsive buying Mayasari Plaza in the city of 

Tasikmalaya. Research methods, using descriptive method with survey method , 

while the technique of collecting data through interviews , questionnaires and 

observation . The samples used 140 respondents with a purposive sampling 

technique . While the analysis techniques using the Structural Equation Modeling 

( SEM ). Results of hypothesis testing using SEM analysis techniques to prove that 

the performance of the retail marketing mix positive effect on satisfaction . This is 

indicated by the value of CR = 18 164 and p = 0.000 level of significant or the 

table = 1.96 and 0.05 yield the estimated value of 1.055 . Performance of the 

retail marketing mix is also a positive effect on impulsive purchases . This is 

indicated by the value of CR = 10,155 and p = 0.000 level of significant or the 

table = 1.96 and 0.05 yield the estimated value of 0.830 . Similarly, influence 

consumer satisfaction impulsive purchases . This is indicated by the value of CR = 

3,214 and p = 0.000 level of significant or the table = 1.96 and 0.05 yield the 

estimated value of 0.217 It can be concluded that the increase in performance of 

the retail marketing mix will enhance customer satisfaction and also have an 

impact on impulsive purchases on Mayasari Plaza Tasikmalaya . 

 

Keywords : retail marketing mix performance , customer satisfaction , impulsive 

purchases . 

 

PENDAHULUAN 

Bisnis ritel semakin berkembang terutama di kota kota besar, hampir di setiap sudut 

kota mudah sekali ditemui berbagai jenis ritel mulai dari minimarket, hipermarket, 

restoran, sampai pusat perbelanjaan. Menurut laporan Indonesia Commercial Newsletter 

(ICN) dalam lima tahun terakhir peningkatan omset ritel modern cukup pesat, hal ini juga 

didukung oleh pertumbuhan jumlah ritel yang pesat yaitu mencapai 18.152 gerai pada 

2011, dibandingkan 10.365 gerai pada 2007 (http://www.datacon.co.id/Ritel-

http://www.datacon.co.id/Ritel-2011ProfilIndustri.html
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2011ProfilIndustri.html). Menjamurnya ritel membuat fungsi ritel makin luas bukan 

hanya sebagai tempat belanja tapi juga tempat rekreasi. Menurut Pudjianto, Ketua Umum 

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), industri  ritel di Indonesia terus 

mengalami pertumbuhan minimal sekitar  10 persen/tahun, yang perputaran uangnya 

mencapai Rp 115 triliun dengan 55 kategori, belum termasuk produk fashion 

(http://swa.co.id/business-strategy/marketing/2012-bisnis-ritel-di-indonesia-kian-

menjanjikan). 

Kota Tasikmalaya sebagai Wilayah Inti Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di 

Priangan Timur Jawa Barat dengan jumlah penduduk 646.874 jiwa (Data BPS Jawa Barat 

tahun 2011) memberikan peluang yang sangat besar bagi para investor untuk membuka 

usaha ritel dan pusat perbelanjaan di kota tersebut mulai dari minimarket, supermarket, 

departemen store sampai dengan pusat perbelanjaan (Mall). Kemunculan pusat-pusat 

perbelanjaan yang baru di kota Tasikmalaya pada akhirnya membuat persaingan diantara 

pusat-pusat perbelanjaan tersebut sangat ketat. Mayasari Plaza sebagai salah satu plaza di 

kota Tasikmalaya, menjadi salah satu pilihan konsumen dalam berbelanja terutama 

belanja bulanan. Mayasari Plaza Tasikmalaya yang didirikan di Kota Tasikmalaya, 

merupakan pusat perbelanjaan pertama di Tasikmalaya yang menggabungkan beberapa 

anchor tenants sehingga menjadikan Mayasari Plaza Tasikmalaya sebagai ”one stop 

shopping centre” sesuai dengan visinya. Perkembangan tingkat kunjungan setiap tahun 

terus mengalami peningkatan,  

Data Pengunjung Mayasari Plaza 

TAHUN PENGUNJUNG 

(Org) 

KENAIKAN % 

2008 1.218.122 - 

2009 1.292.760 6,13 

2010 1.360.800 5,26 

2011 1.512.020 11,11 

2012 1.678.050 10,98 

RATA-RATA 1.412.350 8,37 

Sumber : Data Perusahaan diolah kembali, 2013 

 

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa pengunjung Mayasari Plaza prosentasi 

tingkat kenaikan pengunjung mengalami fluktuasi serta cenderung turun. Pada tahun 

2009 terdapat peningkatan jumlah pengunjung sebesar 6,13% namun Pada tahun 2010 

terjadi penurunan sebesar 5,26 %. Pada tahun 2011 meningkat kembali sebesar 11,11% 

namun tahun 2012 terdapat penurunan sebesar 10,98%. Hal ini menunjukkan bahwa 

perilaku konsumen berubah setiap saat, serta persaingan dari pusat perbelanjaan lainnya, 

sedikit banyaknya akan mempengaruhi kunjungan konsumen.  

Hal ini terjadi karena banyak retail yang menawarkan nilai-nilai yang lebih seperti 

produk yang beragam/bervariasi, harga yang lebih kompetitif, pelayanan yang lebih baik 

dan sebagainya. Jika hal ini dibiarkan, dapat dipastikan dalam jangka panjang Mayasari 

http://www.datacon.co.id/Ritel-2011ProfilIndustri.html
http://swa.co.id/business-strategy/marketing/2012-bisnis-ritel-di-indonesia-kian-menjanjikan
http://swa.co.id/business-strategy/marketing/2012-bisnis-ritel-di-indonesia-kian-menjanjikan


                                   V3 No 1, Maret  2020 
 

 51 

Plaza Tasikmalaya dapat kehilangan konsumennya. Hasil wawancara terhadap 10 orang 

pengunjung Mayasari Plaza Tasikmalaya diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa 

keluhan konsumen terkait fasilitas yang disediakan serta karyawan yang dirasakan kurang 

ramah dalam melayani konsumen, kemudian dari jumlah pengunjung 10 orang tersebut 

ternyata hanya 3 orang (30%)  yang melakukan pembelian, dan sisanya tidak melakukan 

pembelian, demikian pula pengunjung tersebut tidak saja mengunjungi Mayasari Plaza 

tetapi pusat perbelanjaan lainnya dan diduga hal ini mungkin disebabkan harga yang 

tidak cocok, atau pelayanan yang kurang ramah atau bisa juga karena penataan ruangan 

yang kurang menarik atau juga lokasi yang kurang strategis. Dari gambaran tersebut 

menunjukkan belum optimalnya kinerja bauran pemasaran ritel sehingga dapat 

mengurangi kepuasan konsumen sehingga konsumen tidak melakukan pembelian.  

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan tersebut, maka yang menjadi masalah 

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut yaitu  berfluktuasinya tingkat 

pertumbuhan kunjungan konsumen Mayasari Plaza serta meningkatnya intensitas 

persaingan di antara peritel, serta belum optimalnya tingkat kepuasaan konsumen dan 

pembelian impulsif dapat mengakibatkan eksistensi perusahaan Mayasari Plaza dapat 

terancam, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kinerja 

bauran pemasaran ritel melalui implementasi bauran pemasaran retail yang tepat dan 

pengembangan hubungan konsumen yang saling menguntungkan sehingga tercipta 

kepuasan konsumen serta meningkatkan pembelian impulsif dalam jangka waktu yang 

panjang dan berkelanjutan. 

Dari gambaran tersebut menunjukan kinerja bauran pemasaran ritel belum optimal, 

oleh karena itu identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja bauran 

pemasaran ritel, kepuasan konsumen dan pembelian impulsif konsumen Mayasari Plaza 

Tasikmalaya serta bagaimana pengaruh bauran pemasaran ritel terhadap kepuasan dan 

dampaknya terhadap pembelian impulsif Mayasari Plaza Kota Tasikmalaya.  

 

KAJIAN TEORITIS 

1. Bauran Pemasaran Ritel 

Pada saat ini penjualan barang atau jasa umumnya tidak dapat dikerjakan 

langsung dari produsen kepada konsumen, melainkan harus melalui beberapa perantara 

yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen yang dikenal dengan sebutan 

lembaga saluran distribusi (saluran pemasaran). Sebagai mata rantai terakhir dari saluran 

pemasaran tersebut adalah pengecer (retailer). Retailing (pedagang eceran) merupakan 

kegiatan yang sangat penting dalam menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. 

Penjualan eceran merupakan salah satu rantai saluran distribusi yang memegang peranan 

penting dalam penyampaian barang dan jasa kepada konsumen akhir.  

Menurut Kotler dan Keller (2009:140) perdagangan eceran / pengeceran (retailing) 

adalah semua aktivitas dalam menjual barang dan jasa langsung ke konsumen akhir untuk 

kebutuhan pribadi dan non bisnis. Selanjutnya menurut Sopiah dan Syihabudin (2008:7) 

Perdagangan eceran adalah suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen 

akhir. Sedangkan pengertian retail menurut Fandy Tjiptono (2008:191) yaitu, semua 

kegiatan  penjualan barang atau jasa kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi 
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dan rumah tangga dan bukan untk keperluan bisnis. Selanjutnya menurut Berman dan 

Joel R Ervans (2002:3), “Penjualan eceran adalah tingkat terakhir dari proses distribusi, 

di dalamnya terdapat aktivitas bisnis dalam penjualan barang atau jasa kepada 

konsumen.”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perdagangan eceran atau 

retail adalah semua aktivitas  dalam menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir dan 

tidak untuk dijual kembali. 

Bauran pemasaran ritel merupakan salah satu konsep utama dalam dunia 

perdagangan eceran. Ada beberapa pengertian bauran pemasaran ritel yang dikemukakan 

para ahli, diantaranya menurut Widya Utami (2006:239), Bauran pemasaran retail adalah 

kombinasi dari elemen-elemen yang digunakan oleh pengecer untuk memuaskan 

kebutuhan konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Elemen-elemen 

tersebut meliputi: Barang dan Jasa yang ditawarkan, Penentuan Harga, Program Promosi 

dan Periklanan, Suasana Toko, Pelayanan Pelanggan, dan Lokasi.  
Sedangkan menurut Foster (2008: 51) Bauran ritel terdiri dari Lokasi (Location), Barang 

Dagangan (Merchandise), Harga (Price), Promosi (Promotion), Pelayanan (Service), Suasana 

dalam Toko (Atmosfer) dan, Karyawan Toko (Customer Service). Levy & Weitz (2009:21), 

elemen dalam strategi ritel terdiri atas merchandise assortment, pricing, location, 

communication mix, store design and display, dan customer service. Ma’ruf (2005:115), 

mengemukakan bahwa pengembangan retail marketing mix mencakup Lokasi, 

Merchandise, Pricing, Periklanan dan promosi, Atmosfer dalam gerai, retail service. 

Dari beberapa pengertian bauran pemasaran ritel maka dapat disimpulkan bahwa 

bauran pemasaran ritel adalah kombinasi dari elemen-elemen yang digunakan oleh 

pengecer untuk memuaskan kebutuhan konsumen dan mempengaruhi keputusan 

pembelian mereka yang terdiri dari :  

a. Produk, adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Produk-produk yang dipasarkan 

meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, peristiwa/ acara, orang, tempat, property, 

organisasi, informasi dan gagasan/ ide. (Kotler, Keller, 2008:4).  

b. Harga, harga adalah faktor positioning kunci dan harus diputuskan dalam 

hubungannya pasar sasaran, bauran pilihan produk dan  jasa serta persaingan. Harga 

adalah satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, 

elemen-elemen yang lain menghasilkan biaya”. (Kotler & Keller (2009:151) Harga 

adalah sesuatu yang merupakan permasalahan dalam dunia usaha, karena itu 

penetapan harga harus mmperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Faktor yang mempengaruhi secara langsung 

adalah bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran. Sedangkan faktor yang tidak 

langsung adalah harga jual produk yang sejenis yang ditawarkan oleh pesaing, 

potongan untuk para penyalur dan konsumen. Pada umumnya program penetapan 

harga merupakan yang paling mendasar diantara program-program lainnya. 

c. Promosi, Menurut  Kotler dan Amstrong (2008: 153) “ promosi merupakan suatu 

program yang memberi informasi kepada konsumen mengenai keunggulan produk”. 

Pengecer menggunakan berbagai macam alat promosi untuk menarik pengunjung dan 

menciptakan pembelian. Mereka memasang iklan, mengadakan obral khusus, 
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mengeluarkan kupon potongan harga, dan menambahkan program untuk orang yang 

gemar berbelanja misalnya pemberian hadiah, menambahkan tempat mencicipi 

makanan di dalam Plaza, serta memberikan kupon di rak-rak dan kasir. Tiap pengecer 

harus menggunakan alat promosi yang dapat mendukung dan memperkuat penentuan 

posisi citra mereka.  

Keputusan promosi adalah dihubungkan dengan bagaimana berkomunikasi dan 

menjual ke konsumen potensial. Hal ini disebabkan biaya-biaya yang dapat menjadi 

tinggi sebanding dengan harga produk. Suatu analisis titik impas (break-even) harus 

dilakukan ketika membuat keputusan promosi. Hal ini berguna untuk mengetahui 

nilai suatu konsumen dalam rangka menentukan apakah tambahan konsumen cukup 

berharga dibandingkan biaya yang akan dikeluarkan pihak perusahaan 

d. Suasana Toko (atmosfir), Suasana atau atmosfer dalam gerai berperan penting 

memikat pembeli, membuat nyaman pembeli dalam memilih barang belanjaan, dan 

mengingatkan pembeli produk apa yang perlu dimiliki baik untuk keperluan pribadi 

maupun untuk keperluan rumah tangga. Determinan penting dari sebuah toko adalah 

atmosfir toko, menurut James F Engel, Blackwell, Miniardi (2006:265) Atmosfir toko 

adalah perancangan secara sadar atas ruang untuk menciptakan efek tertentu pada 

pembeli, sedangkan menurut Kotler & Keller (2009 : 153) atmosfir adalah elemen 

lain dalam melengkapi toko, setiap toko mempunyai penampilan dan tata letak fisik 

yang bisa mempersulit atau mempermudah orang untuk bergerak.  

Menurut Sopiah & Syihabudin (2008:149) Suasana dalam toko merupakan salah satu 

unsur retailing mix.  Suasana yang dimaksud terdiri dari gabungan unsur-unsur  yaitu 

:  

 Desain toko,  

 Tata letak (Layout),  

 Alokasi ruang,  

 Komunikasi fisual  

 Penyajian produk. 

 

e. Pelayanan, adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu pihak yang 

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Produksi layanan bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak (Simamora, 

2001:172). Pelayanan diberikan sebagai tindakan atau perbuatan sesorang atau 

organisasi unutk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Tindakan tersebut dapat 

dilakukan melalui cara langsung melayani pelanggan. Faktor utama dari pelayanan 

adalah kesiapan sumber daya manusia dan melayani pelanggan atau calon pelanggan. 

Oleh karena itu, sumber daya manusia perlu dipersiapkan secara matang sebelumnya 

hingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada calon pelanggannya. 

Menurut Hendri Ma’ruf (2005:226), Layanan dapat didefinisikan sebagai aktivitas, 

manfaat dan kepuasan dari sesuatu yang ditawarkan dalam penjualan. Para pengusaha 

harus dapat menyesuaikan jenis layanan yang ditawarkan dengan unsur-unsur lainnya 

dalam Retail Mix.  
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f. Lokasi, adalah salah satu unsur penting dalam bauran pemasaran kegiatan ritel. 

mencakup aksesibilitas yaitu bagaimana mudahnya konsumen mendatangi tempat 

usaha untuk mendaptkan barang kebutuhannya., pada lokasi yang tepat, sebuah gerai 

akan lebih sukses dibanding gerai lainnya yang berlokasi kurang strategis, meskipun 

sama-sama menjual produk yang sama, pramuniaga yang sama banyak dan 

terampilnya, dan sama-sama punya setting atau ambience yang bagus. Menurut 

Kotler & Keller (2009:155) para pengecer biasanya mengatakan bahwa tiga kunci 

keberhasilan adalah "lokasi, lokasi, dan lokasi." Dalam kaitannya antara lalulintas 

yang ramai dan biaya sewa yang tiiggi, pengecer harus memutuskan lokasi yang 

paling menguntungkan bagi gerai/outletnya dengan menggunakan perhitungan lalu 

lintas, survey kebiasaan belanja konsumen dan analisis lokasi kompetitif, Menurut 

Kotler & Keller (2009:155) ada 4 (empat) indikator menilai efektivitas lokasi, yaitu : 

 Jumlah orang yang melewatinya perhari biasa. 

 Persentasi orang yang masuk ke toko 

 Persentasi orang yang membeli 

 Jumlah rata-rata per penjualan. 

 

Fungsi Dan Karateristik Penjualan Ritel 

Menurut Fandy Tjiptono (2008:191) fungsi penjualan ritel terdiri dari : 

1) Membeli dan menyimpan barang. 

2) Memindahkan hak milik barang tersebut kepada konsumen akhir. 

3) Memberikan informasi menegenai sifat dasar dan pemakaian barang tersebut. 

4) Memberikan kredit kepada konsumen (dalam kasus tertentu) 

 Sedangkan menurut Berman dan Evans (2004:7), fungsi ritel dalam distribusi 

adalah sebagai berikut : 

1) Ritel merupakan tahap akhir dalam saluran distribusi yang terdiri dari usaha usaha 

dan orang-orang yang terlibat dalam perpindahan fisik dan penyerahan kepemilikan 

barang dan jasa dari produsen ke konsumen. 

2)    Ritel dalam saluran distribusi mempunyai peranan penting sebagai perantara antara 

pengusaha manufaktur, pedagang besar, serta pemasok lain ke konsumen akhir. Para 

pedagang eceran mengumpulkan berbagai macam barang dan jasa dari beragam 

pemasok dan selanjutnya menawarkannya kepada konsumen. 

3)    Fungsi distribusi dari ritel adalah terjalinnya komunikasi dengan pelanggan mereka, 

pengusaha manufaktur, dan pedagang besar. 

4)    Bagi para pengusaha manufaktur dan pemasok yang masih kecil, pedagang eceran 

harus dapat menyediakan bantuan yang berguna seperti transportasi, penyimpanan, 

periklanan, dan pembayaran lebih dahulu untuk barang dagangan. 

5)    Melalui ritel, transaksi para pelanggan dilengkapi dengan pelayanan pelanggan yang 

lebih baik seperti: pembungkus, pengiriman, dan pemesan. 

 

2. Kepuasan Konsumen 

Konsep pemasaran menegaskan bahwa kesuksesan sebuah organisasi dalam 

mewujudkan tujuannya sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengidentifikasi 
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kebutuhan dan keinginan konsumen sasarannya dan memberikan kepuasan yang 

diharapkan secara lebih efektif dan efisien daripada para pesaingnya.  

Ada beberapa pakar yang mendefinisikan kepuasan konsumen, antara lain:  

a. Menurut Kotler & Keller (2009:138) Kepuasaan (satisfaction) adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang 

dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi. Jika kinerja gagal memenuhi 

ekspektasi, pelanggan akan tidak puasa, jika kinerja melebihi ekspektasi , 

pelanggan  akan  sangat puasa atau senang.  

b. Menurut Day dalam Tse & Willton (Dalam Fandy Tjiptono 2008:24) Kepuasan 

konsumen adalah respon konsumen terhadap evaluasi ketidak sesuaian yang 

dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan 

setelah pemakaiannya.  

c. Menurut Wilkiel (Dalam Fandy Tjiptono 2008:23) Kepuasan konsumen adalah 

suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu 

produk atau jasa. 

d. Engel, et al. (Dalam Fandi Tjiptono, 2008:23) Kepuasan konsumen adalah evaluasi 

purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang kurangnya sama atau melampaui 

harapan konsumen, sedangkan ketidakpuasaan timbul apabila hasil tidak memenuhi 

harapan. 

Jadi, kepuasan konsumen adalah respon konsumen terhadap kinerja produk/jasa 

dengan membandingkan kinerja (atau hasil) yang dirasakan dengan harapan konsumen.  

 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasaan Konsumen 

Zeithaml, Bitner, Gremler (2009:103) mengemukakan bahwa kepuasan konsumen 

dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :  

1) Kualitas pelayanan (service quality), Kualitas pelayanan sangat bergantung pada tiga 

hal, yaitu sistem, teknologi dan manusia, kualitas pelayanan memiliki lima dimensi 

yaitu, keandalan (reliability), responsif (responsiveness), keyakinan (assurance), 

berwujud (tangibles), dan empati (empathy).  

2) Kualitas Produk (product quality), Ada 8 (delapan) elemen dari kualitas produk, 

yakni kinerja, fitur, reliabilitas, daya tahan, pelayanan, estetika, sesuai dengan 

spesifikasi, dan kualitas penerimaan.  

3) Harga (price), Pembeli biasanya memandang harga sebagai indikator dari kualitas 

suatu produk. Konsumen cenderung menggunakan harga sebagai dasar menduga 

kualitas produk. Maka konsumen cenderung berasumsi bahwa harga yang lebih tinggi 

mewakili kualitas yang tinggi.  

4) Faktor situasi  (situationil factors), Faktor situasi atau lingkungan, mempengaruhi 

tingkat kepuasan seseorang terhadap barang atau jasa yang dikonsumsinya. Faktor 

situasi seperti kondisi akan menuntut konsumen untuk datang kepada suatu penyedia 

barang atau jasa, hal ini akan mempengaruhi harapan terhadap barang atau jasa yang 

akan dikonsumsinya. Efek yang sama terjadi karena pengaruh faktor personal seperti 

emosi konsumen. 



                                   V3 No 1, Maret  2020 
 

 56 

5) Faktor Pribadi (personal factors), Faktor pribadi/personal mempengaruhi tingkat 

kepuasan seseorang terhadap barang atau jasa yang dikonsumsinya. Faktor personal 

seperti kondisi mental, emosi dan pengalaman akan menuntut konsumen untuk datang 

kepada suatu penyedia barang atau jasa. 

 

Mengukur Kepuasan Konsumen 

Untuk mencapai kepuasaan konsumen yang tinggi diperlukan pemahaman tentang 

apa yang diinginkan oleh kosumen dan mengembangkan komitmen setiap orang dalam 

organisasi untuk memenuhi kebutuhan ini. Untuk mengukur kepuasaan 

konsumen/pelanggan menurut Kotler & Keller (2009 : 140) yaitu dengan metode sebagai 

berikut : 

a. Survey berkala, umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan 

dengan penelitian survai, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara langsung.  

b. Tingkat kehilangan konsumen (Lost customer analysis), Perusahaan seyogyanya 

menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah 

pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi. Bukan hanya exit interview 

saja yang perlu, tetapi pemantauan customer loss rate juga penting, peningkatan 

customer loss rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan 

pelanggannya 

c. Memperkerjakan Pembelanja misterius (ghost shopping), Salah satu cara untuk 

memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan 

mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli 

potensial, kemudian melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan 

kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam 

pembelian produk-produk tersebut. Selain itu para ghost shopper juga dapat 

mengamati cara penanganan setiap keluhan. 

d.  Sistem Keluhan dan Saran. Organisasi yang berpusat pada pelanggan (Customer-

Centered) memberikan kesempatan yang luas bagi para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran dan keluhan, misalnya dengan menyediakan kotak saran, 

menyediakan kartu komentar dan lain sebagainya. Informasi ini dapat memberikan 

ide-ide dan masukan kepada perusahaan dan memungkinkan untuk bereaksi dengan 

tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah. 

Kepuasan konsumen (customer satisfaction) menjadi salah satu unsur penting yang harus 

diperhatikan, sebab kepuasan konsumen telah menjadi ukuran agar konsumen tetap mau 

menjadi mitra dalam mengembangkan bisnisnya dan menjadi benteng dalam 

memenangkan persaingan. Menurut Kotler & Keller (2009:143) prosedur untuk 

membantu memulihkan ketidak puasan konsumen melalui : 

1) Membuka hotline gratis 7 hari, 24 jam melalui telepon, fax atau email untuk 

menerima dan menindak lanjuti keluhan pelanggan. 

2) Menghubungi pelanggan yang menyampaikan keluhan secepat mungkin, semakin 

lambat respon perusahaan maka semakin besarlah ketidak puasaan yang akan 

menimbulkan berita negatif. 



                                   V3 No 1, Maret  2020 
 

 57 

3) Menerima tanggung jawab atas kekecewaan pelanggan, dan jangan menyalahkan 

pelanggan. 

4) Memperkerjakan orang layanan pelanggan yang memiliki empati. 

5) Menyelesaikan keluhanan dengan cepat dan mengusahakan kepuasaan pelanggan. 

Selanjutnya menurut Tse dan Wilton (1988) (Dalam Fandi Tjiptono, 2008 : 36) ada 2 

(dua) variable utama yang menentukan kepuasaan konsumen yang dirumuskan sebagai 

berikut : 

K = f (E, P )   
dimana :  

a. K= Kepuasaan Konsumen 

b. E = Expectations (harapan ) 

c. P = Perceived performance (persepsi kinerja) 

Apabila perceived performance melebihi expectations maka konsumen akan merasa 

puasa akan tetapi bila sebaliknya maka konsumen akan merasa tidak puasa. Tse dan 

Wilton juga menemukan bahwa ada  pengaruh langsung dari perceived performance 

terhadap kepuasaan konsumen, pengaruh tersebut lebih kuat dari expectations didalam 

penentuan kepuasaan konsumen. 

 

Strategi  Kepuasan Konsumen 

Untuk memuaskan konsumen perlu strategi yang tepat dan bersifat jangka panjang. 

Menurut Fandi Tjiptono (2008, 40) ada beberapa strategi untuk memuaskan 

konsumen/pelanggan yaitu : 

1) Strategi pemasaran berupa Relationship Marketing. yaitu strategi  dimana transaksi 

pertukaran antara pembeli dan penjual berkelanjutan tidak berhenti setelah penjualan 

selesai. Dengan kata lain perlu dijalin suatu kemitraan dengan pelanggan secara terus 

menerus yang pada akhirnya akan menimbulkan kesetiaan konsumen sehingga terjadi 

bisnis ulangan (repeat business). 

2) Strategi Superior customer service, yaitu menawarkan pelayanan yang lebih baik dari 

pesaing. Hal ini membutuhkan dana yang besar, kemampuan SDM dan usaha yang 

gigih agar dapat tercipta suatu pelayanan superior. 

3) Strategi Unconditional guarantees, yaitu berintikan komitmen untuk memberikan 

kepuasan kepada konsumen yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme 

penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja perusahaan. 

4) Strategi Penanganan Keluhan yang efesien, Penanganan keluhan memberikan peluang 

untuk  mengubah seorang pelanggan yang tidak puasa menjadi konsumen puasa 

bahkan menjadi konsumen abadi. 

5) Strategi peningkatan kinerja perusahaan, meliputi berbagai upaya seperti melakukan 

pemantauan dan pengukuran kepuasaan konsumen secara berkesinambungan, 

memberikan pendidikan dan pelatihan menyangkut komunikasi, salesmanship dan 

public relations kepada pihak manajemen dan karyawan. 

6) Menerapkan Quality Function Deployment (QFD) yaitu praktek untuk merancang 

suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan konsumen. 
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3. Pembelian Impulsif 

Menurut Mowen dan Minor (2001:65) Pembelian impulsif (Impulse Buying) 

adalah tindakan membeli yang dilakukan tanpa memiliki masalah sebelumnya atau 

maksud/niat membeli yang terbentuk sebelum memasuki toko. Menurut Hendri Ma'ruf 

(2005) Pembelian Impulsif (impulse buying) adalah suatu proses pembelian barang yang 

terjadi secara spontan. Intinya pembelian impulsif dapat dijelaskan sebagai pilihan yang 

dibuat pada saat itu juga karena perasaan positif yang kuat mengenai suatu benda. Dari 

beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelian impulsif (impulsive 

buying) sebagai kecenderungan perilaku membeli yang terjadi tanpa adanya perencanaan 

atau pemikiran terlebih dahulu terjadi secara mendadak/spontan terhadap suatu produk 

yang sebelumnya belum diputuskan   dengan karakteristik pembuatan keputusan yang 

relatif cepat dan merupakan sebuah bias subyektif yang mendukung keinginan untuk 

memiliki dengan segera.  

Pembelian terencana merupakan perilaku pembelian yang melibatkan pencarian 

informasi yang membutuhkan waktu dan diikuti dengan pengambilan keputusan yang 

bersifat rasional. Di lain pihak, pembelian tidak terencana merupakan seluruh pembelian 

yang dibuat tanpa rencana terlebih dahulu, termasuk di dalamnya adalah perilaku 

pembelian impulsif.  

Menurut Coley, Amanda, and Brigitte Burgess (2003,7) dalam pembelian impulsif terjadi 

Proses psikologis yang terdiri dari 2 (dua) proses  yaitu : 

a. Proses afektif, yaitu proses psikologis dalam diri seseorang yang merujuk kepada 

emosi, perasaan maupun suasana hati (mood). Proses ini memiliki 3 (tiga)  

komponen,yaitu : 

 Irresistible Urge to Buy, suatu keadaan di mana (calon) konsumen memiliki 

keinginan yang instan, terus menerus dan begitu memaksa, sehingga (calon) 

konsumen tidak dapat menahan dirinya. 

 Positive Buying Emotion, suatu keadaaan di mana (calon) konsumen memiliki 

suasana hati positif yang berasal dari motivasinya untuk memuaskan diri melalui 

pembelian impulsif. 

 Mood Management, yaitu suatu keadaan di mana muncul keinginan (calon) 

konsumen untuk mengubah atau menata perasaannya melalui pembelian impulsif 

b.  Proses kognitif, yaitu proses psikologis seseorang yang merujuk kepada struktur dan 

proses mental yang meliputi pemikiran, pemahaman dan penginterpretasian. Proses 

ini terdiri dari 3 (tiga ) komponen, yaitu : 

 Cognitive Deliberation, suatu keadaan di mana (calon) konsumen merasakan 

adanya desakan untuk bertindak tanpa adanya pertimbangan mendalam atau 

memikirkan konsekuensinya. 

 Unplanned Buying, suatu keadaan di mana (calon) konsumen tidak memiliki 

rencana yang jelas dalam berbelanja. 

 Disregard for the future, suatu keadaan di mana (calon) konsumen dalam 

melakukan pembelian impulsifnya tidak menghiraukan masa depan. 
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Sedangkan menurut Stren (dalam G. Muruganantham  & Ravi Shankar Bhakat, 2013)    

tipe-tipe dari pembelian impulsif yaitu : 

a. Planned impulse buying, di mana si konsumen sebenarnya mempunyai rencana 

namun keputusan membelinya tergantung pada harga dan merek di toko tersebut 

b. Reminded impulse buying, yakni terjadi pada saat konsumen di toko, melihat produk 

dan kemudian membuatnya mengingat sesuatu akan produk tersebut.  

c. Suggestion or fashion-oriented impulse buying,  dimana si pembelanja diperkenalkan 

produk tersebut melalui in store promotion. 

d. Pure impulse buying, terjadi ketika si konsumen benar-benar tidak merencanakan 

apapun untuk membeli. 

 

4. Kerangka pemikiran dan Hipotesis 
Bauran pemasaran ritel merupakan salah satu konsep utama dalam dunia 

perdagangan eceran yang merupakan kombinasi dari elemen-elemen yang digunakan 

pengecer untuk memuaskan kebutuhan konsumen dan mempengaruhi keputusan 

pembelian (Widya Utami, 2006:239), Elemen-elemen tersebut meliputi: Barang dan Jasa 

yang ditawarkan, Penentuan Harga, Program Promosi, Suasana Toko, Pelayanan 

Pelanggan, dan Lokasi. Menurut Kotler & Keller (2009:138) Kepuasaan (satisfaction) 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan 

kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi. Jika kinerja gagal 

memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puasa, jika kinerja melebihi ekspektasi , 

pelanggan  akan  sangat puasa atau senang. 

Untuk mendukung teori tersebut ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Ni Wayan Pupuani dan Eka Sulistyawati (2013) dari Universitas Udayana 

dengan judul Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasaan Konsumen dan Perilaku 

Pembelian ulang pada Produk Pasta Gigi Pepsoden di Kota Dempasar,  menyimpulkan 

bahwa pengaruh bauran pemasaran secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen.  

Penelitian yang dilakukan Faizul tahun 2008 dengan judul Pengaruh Strategi 

Bauran Pemasaran Ritel Terhadap Kepuasan Dan Hubungannya Dengan Kepuasan 

Konsumen Plaza Medan Fair Di Medan, hasil penelitian Variabel produk, promosi, dan 

lokasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. variabel harga, dan 

pelayanan eceran berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen Plaza, serta 

bauran ritel memiliki hubungan dengan Kepuasan. Meningkatnya kepuasaan konsumen 

akan mendorong untuk melakukan pembelian impulsif, Menurut Mowen dan Minor 

(2001:65) Pembelian impulsif (Impulse Buying) adalah tindakan membeli yang dilakukan 

tanpa memiliki masalah sebelumnya atau maksud/niat membeli yang terbentuk sebelum 

memasuki toko. Intinya pembelian impulsif dapat dijelaskan sebagai pilihan yang dibuat 

pada saat itu juga karena perasaan positif yang kuat mengenai suatu benda.  

Dengan kinerja bauran pemasaran ritel mendorong konsumen untuk melakukan 

pembelian impulsif. Hasil Penelitian yang dilaksanakan oleh Rachma Nurmasarie dan Sri 

Setyo Iriani (2013) dengan judul Pengaruh Promosi Penjualan dan Penjualan Perorangan 

terhadap Keputusan Belanja Tidak Terencana menyimpulkan bahwa promosi penjualan 
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(X1) dan penjualan perseorangan (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan secara 

bersama-sama (simultan) terhadap keputusan belanja tidak terencana.  

Hasil penelitian oleh Jondry A. Hetharie (Jurnal Manajemen STIEM Volume 11 

Nomor 3 2012) dengan judul Model Kecenderungan Pembelian Impulsif (Studi pada 

Konsumen Matahari Departement Store Kota Ambon). Hasil analisis menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh langsung aspek lingkungan fisik dan sosial toko terhadap emosi positif 

konsumen dan kecenderungan pembelian impulsif.  Dari teori dan data hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan menunjukan bahwa terdapat pengaruh  bauran pemasaran ritel 

terhadap kepuasan konsumen, dan bauran pemasaran ritel terhadap pembelian impulsif serta 

kepuasaan konsumen terhadap pembelian impulsif. Berdasarkan uraian diatas maka dapat di 

gambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Produk

Harga

Promosi

Suasana

Toko

Bauran 
Pemasaran

Ritel (X) Spontan

Tanpa
berpikir

Terburu
buru

Emosional

Kepuasaan
Produk

Kepuasaan 
Harga

Kepuasan 
Promosi

Kepuasan 
Suasana 

Kepuasaan
Konsumen

(Y1)

Pembelian
Impulsif

(Y2)Lokasi

Pelayanan

Kepuasan 
Lokasi

Kepuasan 
Pelayanan

H1

H2 H3

 

 

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah 

diuraiankan di atas serta hasil penelitian terdahulu, penulis mengambil hipotesis bahwa:  

1) Terdapat pengaruh positip bauran pemasaran ritel terhadap kepuasan konsumen 

Mayasari Plaza Kota Tasikmalaya. 

2) Terdapat pengaruh positif bauran pemasaran ritel terhadap pembelian impulsif 

Mayasari Plaza Kota Tasikmalaya 

3) Terdapat pengaruh positif kepuasan konsumen terhadap pembelian impulsif Mayasari 

Plaza Kota Tasikmalaya. 

 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN  

1. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kinerja bauran 

pemasaran ritel, kepuasan konsumen, dan pembelian impulsif yang dilakukan  
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pengunjung Mayasari Plaza Kota Tasikmalaya, sedangkan yang menjadi subjek 

penelitian adalah pengunjung Mayasari Plaza Kota Tasikmalaya.  

 

Profil Umum Mayasari Plaza 

Mayasari Plaza merupakan salah satu anak perusahaan PT Mayasari Bakti Utama 

yang bergerak di bidang perdagangan. Latar belakang pendirian Mayasari Plaza adalah 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan  pusat perbelanjaan yang refresentatif, aman 

dan nyaman serta untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Perusahaan Mayasari Plaza berdiri sejak tanggal 25 Agustus 2006 dengan 

konsep shooping and entertainment mempunyai luas areal seluruhnya sebesar + 16,000 

m2 dimana luas yang disewakan 10.534,49 m2 dan public area sebesar 5.465,51 m2 

dibangun dengan empat lantai. Mayasari Plaza juga memiliki 70 ruko untuk bisnis 

termasuk perkantoran, pendidikan, hiburan dan perbankan. 

 

Struktur Organisasi 

Untuk menjalankan perusahaan, Mayasari Plaza menggunakan struktur organisasi 

berbentuk lini dengan dipimpin oleh Executive Director yang dijabat oleh Drs H Budi 

Budiman. Sedangkan untuk menjalankan operasional perusahaan Mayasari Plaza 

dipimpin oleh General manager yang dijabat oleh Kiki Wardyman S serta dibantu oleh  

Operational Manager, Marketing Manager, Adm & Finance Manager serta Legal 

Officer. 

 

Karateristik Responden 

Deskripsi karakteristik responden adalah menguraikan atau memberikan 

gambaran mengenai identitas responden dalam penelitian ini, sebab dengan menguraikan 

identitas responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini maka akan dapat diketahui 

sejauh mana identitas responden dalam penelitian ini.  Oleh karena itulah deskripsi 

identitas responden dalam penelitian ini dapat   dikelompokkan menjadi beberapa 

kelompok yaitu : jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan. Frekwensi 

kunjungan, tingkat penghasilan, tingkat besaran  berbelanja ke Mayasari Plaza. 

 

a. Jenis Kelamin  

Jenis kelamin responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam 

2 kelompok yaitu kelompok laki-laki dan wanita, untuk lebih jelasnya akan 

disajikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat 

pada gambar berikut ini : 
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41,43 %

58,57 %

Laki-laki

Perempuan

 

b. Umur Responden 

Deskripsi responden menurut umur menguraikan atau memberikan 

gambaran mengenai umur responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

Oleh karena itulah dalam deskripsi karakteristik responden menurut umur dapat 

disajikan deskripsi karakteristik responden menurut umur yaitu sebagai berikut : 

 

c. Pendidikan Terakhir  

Tingkat pendidikan menunjukkan pengetahuan dan daya pikir yang                          

dimiliki oleh seorang responden. Oleh karena itulah dalam penelitian ini maka            

tingkat pendidikan responden dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian  yaitu : 

SD/SLTP, SLTA, Diploma dan S1/S2. Adapun deskripsi profil responden 

menurut jenis pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
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d. Jenis Pekerjaan Responden 

Deskripsi karakteristik responden menurut jenis pekerjaan yaitu 

menguraikan atau memberikan gambaran mengenai identitas responden menurut 

jenis pekerjaan responden. Dalam deskripsi karakteristik responden, 

dikelompokkan menurut jenis pekerjaan responden yang dapat dilihat melalui 

gambar berikut ini : 

 

24.29 %

28.57 %

36.43 %

7.86 % 2.86 %
Wiraswasta

PNS/BUMN/ABRI

Karyawan Swasta

Pelajar/Mahasiswa

Lain-lain

 

e. Frekwensi Kunjungan 

Deskripsi karakteristik responden menurut frekwensi kunjungan ke 

Mayasari Plaza yaitu menguraikan atau memberikan gambaran mengenai tingkat 

kunjungan ke Mayasari Plaza dalam sebulan yang dapat dilihat melalui gambar 

berikut ini : 
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37.14 %

32.86 %

20,71 %

9.29 %

1 - 2 Kali

3 - 4 kali

5 - 6 Kali

Lebih 7 Kali

 

f. Jumlah Penghasilan Responden 

Deskripsi karakteristik responden menurut jumlah penghasilan yang 

didterima per bulan yaitu menguraikan atau memberikan gambaran mengenai 

tingkat pendapatan responden dalam sebulan yang dapat dilihat melalui gambar 

berikut ini : 

12.86 %

41.43 %
29.29 %

12.14 %

4.29 %

Kurang dari Rp 1 juta

Rp 1 juta s/d Rp 3 juta

> Rp 3 juta s/d Rp 5 

juta

> Rp 5 juta s/d Rp 10 

juta

 

g. Jumlah Transaksi 

Deskripsi karakteristik responden menurut jumlah transaksi responden 

ketika berkunjung ke Mayasari Tasikmalaya memberikan gambaran mengenai 

jumlah transaksi atau pembelian setiap mengunjungi Mayasari Plaza Tasikmalaya 

dapat dilihat melalui tabel  sebagai berikut ini : 
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34.29 %

37,14 %

15,00 %

10.00 %
3.57 %

Kurang dari Rp 

250.000,-

Rp 250.000 s/d Rp 

500.000,-

> Rp 500.000 s/d Rp 

750.000

> Rp 750.000 s/d Rp 

1 juta

Lebih dari Rp 1 juta

 

 

2. Metode Penelitian 
 

Metode  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

Deskriptip yaitu riset yang berupaya mengumpulkan data, menganalisis secara kritis atas 

data-data tersebut dan menyimpulkannya berdasarkan fakta-fakta pada masa penelitian 

berlangsung atau masa sekarang (Gima Sugiama, 2008 : 37). Menurut Malhotra (2009 : 

195) riset deskriptif merupakan satu jenis riset konklusif yang mempunyai tujuan utama 

membuat diskripsi mengenai sesuatu biaasanya karateristik atau fungsi pasar. Sedangkan 

jenis Metode Deskriptif yang digunakan adalah Metode Survai.  

Metode survai adalah penelitian dengan mengajukan pertanyaan kepada orang-

orang atau subjek dan merekam jawaban  tersebut  untuk  kemudian  dianalisis  secara  

kritis  (Gima Sugiama, 2008 : 38). 
Sedangkan teknik analisis menggunakan analisis diskriftif dan analisis The structural 

equations model (SEM) dengan jumlah populasi 3.869 dan sampel sebanyak 140 sampel. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

a. Kinerja Bauran Pemasaran Ritel 

  Dari perhitungan analisa diskriftif maka diperoleh data sebagai berikut :  

 

Rekapitulasi Kinerja Bauran Pemasaran Ritel 

No Indikator 
skor yang 

dicapai 
Kriteria 

1 Keanekaragaman produk 460 Cukup Baik 

2 Kualitas produk 451 Cukup Baik 

3 Harga terjangkau 425 Cukup Baik 

4 Kesesuaian harga dengan kualitas 426 Cukup Baik 

5 Isi pesan 414 Cukup Baik 

6 Informasi 424 Cukup Baik 
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No Indikator 
skor yang 

dicapai 
Kriteria 

7 Desain toko 457 Cukup Baik 

8 Tata letak (Layout) 443 Cukup Baik 

9 Komunikasi visual 460 Cukup Baik 

10 Keramahan karyawan 423 Cukup Baik 

11 Pengetahuan karyawan 446 Cukup Baik 

12 Kelengkapan fasilitas gerai 442 Cukup Baik 

13 Mudah dijangkau 438 Cukup Baik 

14 Strategis 437 Cukup Baik 

 jumlah 6146  

Sumber : Data setelah diolah 2013 

 

Nilai yang diperoleh dari analisis terhadap tanggapan responden atas 

kinerja bauran pemasaran ritel Mayasari Plaza Tasikmalaya adalah sebesar 6146 

yang berada dalam klasifikasi cukup baik.  

Dari beberapa kriteria yang diajukan ternyata skor tertinggi terdapat pada 

indikator keanekaragaman produk dan komunikasi visual yang dimiliki Mayasari 

Plaza dengan skor yang dihasilkan masing-masing sebesar 460, sedangkan skor 

terendah ada pada indikator isi pesan promosi yang dilakukan Mayasari Plaza 

dengan skor yang dihasilkan sebesar 414.  

Secara keseluruhan indikator dari bauran pemasaran ritel Mayasari Plaza 

Tasikmalaya berada dalam klasifikasi yang cukup baik. Artinya bauran pemasaran 

ritel Mayasari Plaza Tasikmalaya memang sudah cukup baik di mata konsumen. 

 

b. Kepuasan Pelanggan Mayasari Plaza Tasikmalaya 

 

Hasil survei kepada 140 responden yang tidak lain adalah pelanggan Mayasari 

Plaza Tasikmalaya dengan menggunakan kuesioner. 

 

 

 

Rekapitulasi Kepuasan Pelanggan  

No Indikator 
skor yang 

dicapai 
Kriteria 

1 Puas akan produk 428 Cukup Baik 

2 Puas akan harga 461 Cukup Baik 

3 Puas akan promosi 440 Cukup Baik 

4 Puas akan suasana toko 453 Cukup Baik 

5 Puas akan pelayanan 419 Cukup Baik 
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No Indikator 
skor yang 

dicapai 
Kriteria 

6 Puas akan lokasi 454 Cukup Baik 

 Jumlah 2655  

Sumber : Data setelah diolah 

 

Nilai yang diperoleh dari analisis terhadap tanggapan responden atas 

kepuasan pelanggan Mayasari Plaza Tasikmalaya adalah sebesar 2655 yang 

berada dalam klasifikasi yang cukup baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan 

ternyata skor tertinggi ada pada kepuasan akan harga yang ditawarkan dengan 

skor yang dihasilkan sebesar 461, sedangkan skor terendah ada pada kepuasan 

akan pelayanan dengan skor sebesar 419.  

Secara keseluruhan indikator dari kepuasan pelanggan Mayasari Plaza 

Tasikmalaya berada dalam klasifikasi yang cukup baik. Artinya konsumen sudah 

cukup puas pada Mayasari Plaza Tasikmalaya. 

 

c. Pembelian Impulsif pada Mayasari Plaza Tasikmalaya 

Hasil survei kepada 140 responden yang tidak lain adalah pelanggan Mayasari 

Plaza Tasikmalaya dengan menggunakan kuesioner. 

Rekapitulasi Pembelian Impulsif  

No Indikator 
skor yang 

dicapai 
Kriteria 

1 Pembelian spontan 454 Cukup Baik 

2 Pembelian tanpa berfikir akibat 431 Cukup Baik 

3 Pembelian terburu-buru 460 Cukup Baik 

4 Pembelian emosional 432 Cukup Baik 

 Jumlah 1777  

Sumber : Data setelah diolah 2013 

 

Dari nilai yang diperoleh dari analisis terhadap tanggapan responden atas 

pembelian impulsif pada Mayasari Plaza Tasikmalaya adalah sebesar 1777 yang 

berada dalam klasifikasi yang cukup baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan 

ternyata skor tertinggi ada pada pembelian terburu-buru dengan skor yang 

dihasilkan sebesar 460, sedangkan skor terendah ada pada melakukan pembelian 

tanpa berfikir akibat dengan skor sebesar 431.Secarakeseluruhan indikator dari 

pembelian impulsif pada Mayasari Plaza Tasikmalaya berada dalam klasifikasi 

yang cukup baik.  

 

2. Pengaruh Bauran Pemasaran Ritel Terhadap Kepuasan dan Pembelian 

Impulsif pada Mayasari Plaza Tasikmalaya. 
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Untuk mengetahui bagai mana pengaruh dari variabel bauran pemasaran ritel (X) 

terhadap kepuasan (Y1) dan pembelian impulsif (Y2), maka digunakan alat 

analisis Structural Equation Modeling (SEM).  

 

a. Pengembangan model teoritis 

Model teori yang telah dibangun melalui telaah pustaka disertai dengan 

pengembangan model yang “researchable” (Ferdinand, 2002) dengan 

menggunakan SEM (Structural Equation Model). Konstruk yang disebut juga 

faktor atau variabel laten beserta dimensi-dimensi yang disebut juga variabel 

terukur, variabel indikator atau manifest variabel dalam penelitian ini disajikan 

melalui tabel  berikut ini : 

Bangunan Model Teoritis 

KONSTRUK  

PENELITIAN 

DIMENSI  

KONSTRUK 

Bauran pemasaran ritel  Keanekaragaman produk 

 Kualitas produk  

 Harga terjangkau 

 Kesesuaian harga dengan kualitas 

 Isi pesan 

 Informasi 

 Desain toko 

 Tata letak (Layout) 

 Komunikasi visual 

 Keramahan karyawan 

 Pengetahuan karyawan 

 Kelengkapan fasilitas gerai 

 Mudah dijangkau 

 Strategis 

Kepuasan  Puas akan produk 

 Puas akan harga 

 Puas akan promosi 

 Puas akan suasana toko 

 Puas akan pelayanan 

 Puas akan lokasi 

 

 

b. Pengembangan diagram alur (path diagram) 

 

Bangunan model teoritis yang telah terbentuk, kemudian ditampilkan dalam 

bentuk path diagram untuk diestimasi dengan program AMOS 4,01 seperti 

terlihat pada tampilan berikut ini : 
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Keterangan : 

X1 = Keanekaragaman produk 

X2 = Kualitas produk  

X3 = Harga terjangkau 

X4 = Kesesuaian harga dengan kualitas 

X5 = Isi pesan 

X6 = Informasi 

X7 = Desain toko 

X8 = Tata letak (Layout) 

X9 = Komunikasi visual 

X10 = Keramahan karyawan 

X11 = Pengetahuan karyawan 

X12 = Kelengkapan fasilitas gerai 

X13 = Mudah dijangkau 

X14 = Strategis 

Y1 = Puas akan produk 

Y2 = Puas akan harga 

Y3 = Puas akan promosi 

Y4 = Puas akan suasana toko 

Y5 = Puas akan pelayanan 

Y6 = Puas akan lokasi 

Y7 = Pembelian spontan 

Y8 = Pembelian tanpa berfikir akibat 

Y9 = Pembelian terburu-buru  

Y10 = Pembelian emosional 
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γi = Koefisien jalur variabel ke i 

λi = Koefisien jalur indikator ke i (Loading Factor) 

ei = Error, kesalahan pengganggu tiap item pertanyaan ke i 

zi = Disturbance Term, besarnya pengaruh dari luar model yang diteliti 

 

c. Persamaan struktural dan measurement model 

Model yang telah disajikan dalam path diagram di atas, kemudian dinyatakan 

dalam persamaan-persamaan struktural dan persamaan untuk menyatakan 

spesifikasi model pengukurannya (measurement model). Measurement model 

adalah model yang ditujukan untuk mendeskripsikan sebuah keadaan atau sebuah 

konsep atau sebuah faktor. Persamaan struktural yang diajukan dalam model 

diatas terbagi  sebagai berikut: 

1) Persamaan pertama adalah untuk pengukuran variabel bauran pemasaran ritel 

dan kepuasan pelanggan. Maka dapat dibuat model dan persamaan sebagai 

berikut : 

Y1 = β1X + z1 

2) Persamaan kedua adalah untuk pengukuran variabel bauran pemasaran ritel, 

kepuasan dan pembelian impulsif. Maka dapat dibuat model dan persamaan 

sebagai berikut : 

Y2 = β1X + β1Y1 + z2 

Sedangkan spesifikasi terhadap model pengukuran (measurement model), harus 

ditentukan terlebih dahulu melalui pengukuran variabel yang mengukur konstruk 

dan menentukan serangkaian matrik yang menunjukan korelasi yang 

dihipotesiskan, baik antar konstruk atau variabel. Measurement model dari 

konstruk yang dikembangkan adalah  : 

1) Variabel eksogen yaitu bauran pemasaran ritel. 

Bila digambarkan dalam model untuk diuji dimensionalnya melalui 

confirmatory factor analysis, model pengukurannya adalah : 
X1    = λ1 Keanekaragaman produk + ε1 

X2    = λ2 Kualitas produk + ε2 

X3    = λ3 Harga terjangkau + ε3 

X4    = λ4 Kesesuaian harga dengan kualitas + ε4 

X5    = λ5 Isi pesan + ε5 

X6    = λ6 Informasi + ε6 

X7    = λ7 Desain toko + ε7 

X8    = λ8 Tata letak (Layout) + ε8 

X9    = λ9 Komunikasi visual + ε9 

X10   = λ10 Keramahan karyawan + ε10 

X11   = λ11 Pengetahuan karyawan + ε11 

X12   = λ12 Kelengkapan fasilitas gerai + ε12 

X13   = λ13 Mudah dijangkau + ε13 

X14   = λ14 Strategis + ε14 
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2) Variabel endogen pertama yaitu Kepuasan. 

Bila digambarkan dalam model untuk diuji dimensionalnya melalui 

confirmatory factor analysis, model pengukurannya adalah : 
Y1 = λ15 Kepuasan terhadap produk + ε15 

Y2 = λ16 Kepuasan terhadap harga + ε16 

Y3 = λ17 Kepuasan terhadap promosi + ε17 

Y4 = λ18 Kepuasan terhadap suasana toko + ε18 

Y5 = λ19 Kepuasan terhadap pelayanan + ε19 

Y6 = λ20 Kepuasan terhadap lokasi + ε20 

 

3) Variabel endogen kedua yaitu Pembelian impulsif. 

Bila digambarkan dalam model untuk diuji dimensionalnya melalui 

confirmatory factor analysis, model pengukurannya adalah : 

Y7  = λ21 Pembelian spontan + ε21 

Y8  = λ22 Pembelian tanpa berfikir akibat + ε22 

Y9  = λ23 Pembelian terburu-buru + ε23 

Y10 = λ24 Pembelian emosional + ε24 

Model pengukuran terhadap dimensi-dimensi yang membentuk variabel 

laten dalam model ini adalah x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13, 

x14, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9 dan y10. Unidimensionalitas dari dimensi-

dimensi tersebut diuji melalui confirmatory factor analysis melalui perhitungan 

program AMOS 4.01 dengan menggunakan uji-t terhadap regression weight yang 

dihasilkan oleh model seperti disajikan dalam dibawah ini.  

Confirmatory factor analysis bertujuan untuk mengukur sejauhmana 

kuatnya struktur dari dimensi-dimensi yang membetuk sebuah faktor atau dengan 

kata lain analisis ini bertujuan untuk mengkonfirmasi apakah variabel-variabel 

indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah faktor.  

Nilai Critical Ratio Confirmatory Factor Analysis 

           Regression Weight     Estimate     S.E.          C.R.            P 

                   S <------- RM           1.055       0.058      18.164     0.000  par-22  

                   IB <------ RM          0.830        0.082      10.155     0.000  par-23  

                   IB <------- S             0.217       0.068        3.214     0.000  par-24  

                   x14 <----- RM         1.000                                

                   x13 <----- RM         1.089       0.061      17.784     0.000  par-1   

                   x12 <----- RM         1.049       0.064      16.471     0.000  par-2   

                   x11 <----- RM         1.025       0.056      18.215     0.000  par-3   

                   x10 <----- RM         1.082       0.061      17.802     0.000  par-4   

                   x9 <------ RM          0.965       0.058      16.558     0.000  par-5   

                   x8 <------ RM          1.104       0.060      18.247     0.000  par-6   

                   x7 <------ RM          0.985       0.056      17.631     0.000  par-7   

                   x6 <------ RM          1.030       0.055      18.619     0.000  par-8   

                   x5 <------ RM          1.061       0.060      17.691     0.000  par-9   

                   x4 <------ RM          0.996       0.061      16.321     0.000  par-10  

                   x3 <------ RM          1.072       0.060      17.807     0.000  par-11  

                   x2 <------ RM          1.060       0.061      17.398     0.000  par-12  
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                   x1 <------ RM          1.045       0.058      17.865     0.000  par-13  

                   y1 <------- S        1.000                                

                   y2 <------- S        1.004       0.050      20.029     0.000  par-14  

                   y3 <------- S        0.936       0.055      17.104     0.000  par-15  

                   y4 <------- S        0.929       0.051      18.182     0.000  par-16  

                   y5 <------- S        0.981       0.051      19.301     0.000  par-17  

                   y6 <------- S        0.983       0.058      17.038     0.000  par-18  

                   y7 <------ IB        1.000                                

                   y8 <------ IB        0.924       0.052      17.628     0.000  par-19  
                   y9 <------ IB        0.994       0.056      17.729     0.000  par-20  

                   y10 <----- IB        1.045       0.057      18.417     0.000  par-21  

Sumber: data kuesioner yang diolah dengan AMOS 4.01 

C.R. atau Critical Ratio dalam tabel di atas identik dengan nilai t-hitung 

dalam analisis regresi. Oleh karena itu C.R. yang lebih besar dari 2,0 (nilai t-tabel 

sebagai batas standar dalam analisis SEM) menunjukkan bahwa variabel-variabel 

itu secara signifikan merupakan dimensi dari faktor laten yang dibentuk, sehingga 

dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa semua variabel indikator x dan y 

merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah konstruk 

laten, karena semua variabel tersebut menunjukan angka Critical Ratio > 2,0. 

dengan demikian, maka penelitian ini dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya. 

 

d.  Full-Model Structural Equation Model (SEM) 

 

Setelah measurument model dianalisis melalui confirmatory factor analysis dan 

diketahui bahwa masing-masing variabel dapat digunakan untuk mendefinisikan 

sebuah konstruk laten, maka sebuah full-model SEM dapat dianalisis.  

Hasil pengolahan data full-model SEM mengenai variabel bauran pemasaran 

ritel,  kepuasan dan pembelian impulsif melalui perhitungan program AMOS 

adalah sebagai berikut: 
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Chi-Square =658.495

Df =249
P =.000

CMIN/Df =2.645
GFI =.722

AGFI =.665
TLI =.923
CFI =.930

RMSEA =.109  

Seperti dalam Confirmatory Factor Analysis, pengujian Structural Equation 

Model juga dilakukan dengan dua macam pengujian yaitu uji kesesuaian model 

serta uji signifikansi kausalitas melalui uji koefisien regresi berikut ini : 

 

1) Evaluasi Normalitas Data 

Normalitas univariat dan multivariat terhadap data yang digunakan dalam 

penelitian ini diuji menggunakan AMOS 4.01 Untuk lebih jelasnya hasil uji 

normalitas data bisa dilihat pada tabel berikut : 

 

 

Normalitas Data Dengan SEM 

Var Min Max Skew C.R. Kurtosis 

X1 1.000 5.000 -0.324 -1.565 -0.607 

X2 1.000 5.000 -0.357 -1.724 -0.714 

X3 1.000 5.000 -0.145 -0.699 -0.881 

X4 1.000 5.000 -0.027 -0.129 -0.848 

X5 1.000 5.000 -0.073 -0.351 -0.811 

X6 1.000 5.000 -0.146 -0.705 -0.662 

X7 1.000 5.000 -0.117 -0.565 -0.778 

X8 1.000 5.000 -0.340 -1.643 -0.712 

X9 1.000 5.000 -0.103 -0.500 -0.749 

X10 1.000 5.000 -0.115 -0.555 -0.876 
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X11 1.000 5.000 -0.221 -1.066 -0.593 

X12 1.000 5.000 -0.131 -0.635 -0.898 

X13 1.000 5.000 -0.175 -0.845 -0.836 

X14 1.000 5.000 -0.181 -0.873 -0.669 

Y1 1.000 5.000 -0.247 -1.194 -0.776 

Y2 1.000 5.000 -0.216 -1.046 -0.806 

Y3 1.000 5.000 -0.192 -0.929 -0.537 

Y4 1.000 5.000 -0.214 -1.033 -0.659 

Y5 1.000 5.000 0.073 0.354 -0.748 

Y6 1.000 5.000 -0.219 -1.056 -0.839 

Y7 1.000 5.000 -0.318 -1.536 -0.734 

Y8 1.000 5.000 -0.190 -0.918 -0.560 

Y9 1.000 5.000 -0.324 -1.565 -0.702 

Y10 1.000 5.000 0.032 0.153 -0.878 

Multivariate   32.729 

Sumber : data kuesioner yang diolah dengan AMOS 4.01 

 

Dengan menggunakan kriteria critical ratio atau CR sebesar + 2,58 pada tingkat 

signifikansi 0,01 (1%). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak terdapat 

angka yang menunjukan nilai CR>2,58.  

Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan 

berdistribusi normal, dan dapat dilanjutkan untuk analisis selanjutnya. 

 

 

2) Evaluasi Outliers 

 

a) Univariate Outliers 

Hasil pengujian Univariate Outliers dengan menggunakan prgram Amos 4. 

01 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 

 

 

 

Univariate Outliers 

 N Mini Max St.Deviasi. 

Zscore(x1) 140 -1.96242 1.47181 1.00000000 

Zscore(x2) 140 -1.86062 1.48969 1.00000000 

Zscore(x3) 140 -1.70213 1.64241 1.00000000 

Zscore(x4) 140 -1.77681 1.70226 1.00000000 

Zscore(x5) 140 -1.64925 1.72148 1.00000000 

Zscore(x6) 140 -1.79319 1.74268 1.00000000 
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Zscore(x7) 140 -2.05216 1.57311 1.00000000 

Zscore(x8) 140 -1.77258 1.50347 1.00000000 

Zscore(x9) 140 -2.06337 1.54752 1.00000000 

Zscore(x10) 140 -1.67296 1.63749 1.00000000 

Zscore(x11) 140 -1.92516 1.59801 1.00000000 

Zscore(x12) 140 -1.78701 1.52665 1.00000000 

Zscore(x13) 140 -1.74982 1.53843 1.00000000 

Zscore(x14) 140 -1.85940 1.64654 1.00000000 

Zscore(y1) 140 -1.76164 1.66377 1.00000000 

Zscore(y2) 140 -1.99833 1.48785 1.00000000 

Zscore(y3) 140 -1.89819 1.64509 1.00000000 

Zscore(y4) 140 -2.03835 1.60853 1.00000000 

Zscore(y5) 140 -1.75617 1.76876 1.00000000 

Zscore(y6) 140 -1.89002 1.48072 1.00000000 

Zscore(y7) 140 -1.91967 1.50394 1.00000000 

Zscore(y8) 140 -1.91281 1.76819 1.00000000 

Zscore(y9) 140 -1.96242 1.47181 1.00000000 

Zscore(y10) 140 -1.72602 1.58415 1.00000000 

Valid N 
(listwise) 

140 
   

Sumber : data kuesioner yang telah diolah dengan SPSS 12.0 

 

Dengan menggunakan dasar bahwa observasi-observasi yang mempunyai z-

score ≥ ±3,00 akan dikategorikan sebagai outliers, dapat diketahui bahwa 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas dari outliers 

univariate, karena tidak ada variabel yang mempunyai z-score diatas angka 

batas tersebut. 

b) Multivariate Outliers 

Evaluasi multivariat perlu dilakukan karena walaupun data yang dianalisis 

menunjukkan tidak ada outliers pada tingkat univariat, tetapi observasi-

observasi itu dapat menjadi outliers bila sudah saling dikombinasikan. Jarak 

Mahalanobis (The Mahalanobis distance) untuk tiap-tiap observasi dapat 

dihitung dan menunjukkan jarak sebuah observasi dari rata-rata semua 

variabel dalam sebuah ruang multidimensionalitas (Hair dkk, 1995; Norusis, 

1994; Tabacnick & Fidell, 1996 dalam Ferdinand, 2002).  Uji terhadap 

outliers multivariat dilakukan dengan menggunakan kriteria jarak 

mahalanobis pada tingkat p<0,001. Jarak Mahalanobis dievaluasi dengan 

menggunakan X
2
 pada derajat bebas sebesar jumlah indikator yang ada dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini digunakan 24 indikator (manifest Variabel), 
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oleh karena itu semua observasi yang mempunyai mahalanobis lebih besar 

dari X
2
 (24; 0,001 = 51,179) adalah outliers multivariat. Berdasarkan output 

outliers tidak terdapat nilai mahalanobis distance yang lebih besar dari 

51,179. Oleh karena itu dalam penelitian ini tidak terdapat gejala outliers 

multivariate, dapat dilihat pada table dibawah ini : 

Observations Farthest From The Centroid (Mahalanobis distance) 

Observation 

number 

Mahalanobis d-

squared 
p1 p2 

3 49.507 .002 .205 

41 47.108 .003 .077 

14 45.867 .005 .027 

111 45.862 .005 .004 

66 43.400 .009 .009 

32 41.871 .013 .012 

120 41.251 .016 .007 

2 38.945 .028 .042 

72 38.559 .030 .028 

64 37.593 .038 .043 

100 37.235 .041 .032 

23 37.078 .043 .018 

9 37.017 .044 .008 

128 36.060 .054 .020 

124 35.548 .061 .023 

39 35.496 .061 .012 

87 34.569 .075 .034 

62 33.660 .091 .085 

60 33.660 .091 .051 

30 33.649 .091 .029 

25 33.041 .103 .052 

28 32.676 .111 .060 

52 32.309 .120 .071 

119 31.655 .136 .135 

93 31.554 .138 .108 

53 31.054 .152 .162 

1 30.872 .158 .151 

58 30.771 .160 .125 

77 29.270 .210 .568 

21 28.926 .223 .629 
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Observation 

number 

Mahalanobis d-

squared 
p1 p2 

65 28.528 .238 .712 

37 28.464 .241 .666 

122 27.880 .265 .811 

47 27.701 .273 .813 

69 27.597 .277 .792 

129 27.550 .279 .750 

85 27.350 .288 .763 

42 27.331 .289 .709 

31 27.038 .303 .760 

48 26.979 .305 .723 

106 26.976 .306 .658 

74 26.915 .308 .617 

35 26.786 .315 .606 

10 26.683 .319 .584 

68 26.343 .336 .672 

137 26.279 .339 .635 

44 26.273 .339 .569 

108 26.267 .340 .501 

121 26.267 .340 .430 

61 26.089 .349 .448 

132 25.942 .356 .451 

22 25.692 .369 .508 

15 25.444 .382 .565 

27 25.026 .404 .702 

115 24.729 .421 .773 

99 24.657 .425 .749 

11 24.429 .437 .789 

19 24.323 .443 .780 

91 24.239 .448 .763 

105 24.076 .457 .778 

92 24.041 .459 .740 

29 23.949 .465 .725 

57 23.757 .476 .755 

70 23.716 .478 .718 

81 23.542 .488 .741 

116 23.478 .492 .714 

26 23.406 .496 .690 
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Observation 

number 

Mahalanobis d-

squared 
p1 p2 

59 23.343 .500 .661 

117 23.128 .512 .707 

8 23.068 .516 .677 

114 23.049 .517 .624 

82 23.023 .518 .573 

96 22.649 .541 .706 

55 22.614 .543 .663 

67 22.584 .544 .616 

127 22.460 .552 .618 

86 22.404 .555 .584 

34 22.342 .559 .551 

90 21.801 .591 .769 

5 21.548 .606 .824 

76 21.488 .610 .801 

51 21.486 .610 .751 

140 21.467 .611 .703 

79 21.443 .612 .654 

17 21.437 .613 .591 

113 21.376 .616 .558 

63 21.087 .634 .653 

75 21.036 .637 .615 

101 21.034 .637 .548 

136 20.846 .648 .586 

125 20.811 .650 .537 

78 20.623 .661 .576 

107 20.395 .674 .636 

104 20.299 .680 .621 

89 20.072 .693 .678 

94 20.023 .695 .638 

54 20.013 .696 .574 

16 19.900 .702 .566 

118 19.893 .703 .498 

38 19.880 .704 .432 

Sumber : data kuesioner yang telah diolah dengan AMOS 4.01 

 

3) Evaluasi atas multicollinearity dan singularity 

Dari teks output yang dihasilkan oleh AMOS 4.01. yaitu :  
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Condition number of Sample Correlations = 1.065280e+003 

Determinant of sampel covariance matrix = 5.9728e-017 

Dengan menggunakan dasar bahwa apabila nilai Determinant of sampel 

covariance matrix sama dengan nol diindikasikan adanya multikolinearitas atau 

singularitas, maka dalam penelitian ini angka tersebut jauh dari nol (tidak sama 

dengan nol) dan karena itu dapat disimpulkan bahwa tidal ada multikolinearitas 

atau singularitas dalam data ini. Oleh karena itu, asumsi ini dipenuhi. 

 

4) Uji kesesuaian dan uji statistik 

Uji terhadap hipotesis model menunjukan bahwa model ini kurang sesuai atau 

kurang fit terhadap data yang digunakan dalam penelitian. Hal tersebut terlihat 

dari indeks RMSEA, GFI, CMIN/DF, AGFI, TLI, dan CFI berada dalam rentang 

nilai yang kurang diharapkan. Secara keseluruhan, uji kesesuaian model terlihat 

dalam tabel berikut : 

 

Indeks Pengujian Kelayakan Model (Goodness-of-fit index) 

Goodness of fit index Cut off value Hasil analisis Evaluasi Mdl 

Χ
2
 Chi-Square Diharapkan 

kecil 

658.495 Kurang baik 

DF  249  

Probability ≥ 0,05 0.000 Kurang baik 

CMIN/DF ≤ 2,00 2.645 Marginal 

GFI ≥ 0,90 0.722 Marginal 

AGFI ≥ 0,90 0.665 Marginal 

TLI ≥ 0,95 0.923 Marginal 

CFI ≥ 0,95 0.930 Marginal 

RMSEA ≤ 0,08 0.109 Kurang baik 

Sumber : data kuesioner yang diolah dengan AMOS 4.01 

 

Dari Tabel di atas menunjukan bahwa beberapa kriteria yang digunakan ada 

yang mempunyai nilai yang kurang baik, atau dengan demikian, dapat 

sampaikan bahwa kesesuaian antara model dan data dalam penelitian ini 

menghasilkan konfirmasi yang kurang fit atas dimensi-dimensi faktor serta 

hubungan-hubungan kausalitas antar faktor.  

 

Hal ini disebabkan karena adanya jawaban responden dalam pengisian kuesioner 

yang sangat berbeda dari jawaban responden lainnya atau jumlah pengambilan 

sampel yang kurang besar, yaitu dibawah 200. 
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e. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

1) Uji Validitas 

 

Untuk menguji validitas kita dapat melihat pada nilai Loading yang diperoleh 

dari Standardized Loading untuk setiap indikator. Menurut Hair (1995), 

Sebuah indikator dinyatakan layak sebagai penyusun konstruk variabel jika 

memiliki loading factor > 0,40. oleh karena itu dapat diperoleh kesimpulan 

indikator yang digunakan sebagai berikut: 

 
Uji Validitas 

Variabel Indikator Loading 

Factor 

Kesimpula

n 

Bauran Pemasaran Ritel X1 0.917 Valid 

X2 0.908 Valid 

X3 0.916 Valid 

X4 0.885 Valid 

X5 0.914 Valid 

X6 0.930 Valid 

X7 0.912 Valid 

X8 0.924 Valid 

X9 0.891 Valid 

X10 0.916 Valid 

X11 0.923 Valid 

X12 0.888 Valid 

X13 0.915 Valid 

X14 0.896 Valid 

Kepuasan Y1 0.912 Valid 

Y2 0.932 Valid 

Y3 0.883 Valid 

Y4 0.902 Valid 

Y5 0.921 Valid 

Y6 0.882 Valid 

Pembelian 

Impulsif 

Y7 0.900 Valid 

Y8 0.895 Valid 

Y9 0.898 Valid 

Y10 0.909 Valid 
Sumber : data kuesioner yang diolah dengan AMOS 4.01 

 

2) Uji Reliabilitas dan Varian Ekstrak 
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Untuk menguji reliabilitas dan varian ekstrak dapat melihat pada nilai Loading 

yang diperoleh dari Standardized Loading setiap indikator: 

 

Nilai Loading Factor 

Variabel Loading 

Factor 

erorr Loading 

Factor
2 

Bauran 

Pemasaran Ritel 

0.917 0.083 0.841 

0.908 0.092 0.824 

0.916 0.084 0.839 

0.885 0.115 0.783 

0.914 0.086 0.835 

0.930 0.070 0.865 

0.912 0.088 0.832 

0.924 0.076 0.854 

0.891 0.109 0.794 

0.916 0.084 0.839 

0.923 0.077 0.852 

0.888 0.112 0.789 

0.915 0.085 0.837 

0.896 0.104 0.803 

 12.735 1.265 11.587 

Kepuasan 0.912 0.088 0.832 

0.932 0.068 0.869 

0.883 0.117 0.780 

0.902 0.098 0.814 

0.921 0.079 0.848 

0.882 0.118 0.778 

 5.432 0.568 4.920 

Pembelian 

Impulsif 

0.900 0.100 0.810 

0.895 0.105 0.801 

0.898 0.102 0.806 

0.909 0.091 0.826 

 3.602 0.398 3.244 

Sumber : data kuesioner yang diolah dengan AMOS 4.01 

 

Reliabilitas adalah tingkat kestabilan dari suatu alat ukur dalam mengukur 

suatu gejala yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan uji reliabilitas 

konstruk dan varian extrak, dengan rumus sebagai berikut: 

 

  jLoadingStd

LoadingStd
yreliabilitConstruct

..

.
2

2
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Nilai batas yang digunakan untuk menilai sebuah tingkat reliabilitas yang dapat 

diterima adalah 0,7. Namun angka tersebut bukan angka mati. Artinya jika nilai 

dibawah 0,7 masih dapat diterima jika disertai dengan alasan empirik yang 

kuat. Nunally dan Bernstain (1994) dalam Ferdinand, (2002), menyatakan 

bahwa nilai reliabilitas antara 0,5-0,6 cukup untuk menjustifikasikan hasil 

penelitian. 

Hasil perhitungan reliability data : 

Bauran Pemasaran Ritel = 
 

 
992,0

265,1735.12

735.12
2

2




 

Kepuasan = 
 

 
981,0

568,0432,5

432,5
2

2




 

Pembelian Impulsif = 
 

 
970,0

398,0602,3

602,3
2

2




 

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliability. Diperoleh nilai reliability ≥ 0,70 

untuk seluruh variabel. Dengan demikian data dalam penelitian ini dapat 

dipergunakan untuk analisis lebih lanjut. 

 

Ukuran reliabilitas yang kedua adalah varian extrak, yang menunjukan jumlah 

varian dari indikator-indikator yang diekstrksi oleh konstruk laten yang 

dikembangkan. Nilai varian ekstrak ini direkomendasikan pada tingkat paling 

sedikit 0,50 (Ferdinand, 2002). 

Varian ekstrak dapat diperoleh melalui rumus sebagai berikut: 

jLoadingStd

LoadingStd
extractedVariance

..

.
2

2




  

Hasil perhitungan variance extract data : 

Bauran Pemasaran Ritel = 902,0
265,1587,11

587,11



 

Kepuasan = 896,0
568,0920,4

920,4



 

Pembelian Impulsif = 891,0
398,0244,3

244,3
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Berdasarkan hasil perhitungan variance extract, diperoleh nilai ≥ 0,50 pada 

seluruh variabel, sehingga data ini layak untuk digunakan. 

 

f. Pengujian Hipotesis 

 

Untuk menguji hipotesis dalam model ini, perlu diuji hipotesis nol yang 

menyatakan bahwa koefisien regresi antara hubungan adalah sama dengan nol 

melalui uji-t yang lazim dalam model-model regresi. Dengan tingkat kesalahan 

sebesar 5% maka ttabel = 1,96.   

Tabel berikut menyajikan menyajikan nilai-nilai koefisien regresi dan thitung-

nya (terlihat dalam kolom C.R, Critical Ratio). Hasil nilai-nilai koefisien regresi 

dan  t-hitungnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 

 

 

Standarized Regression Weight untuk Uji Hipotesis 

Variabel CR ttabel Ket.(Ha) 

Retailing Mix → Kepuasan 18.164 1,96 Diterima 

Retailing Mix → 
Pembelian 

Impulsif 
10.155 1,96 Diterima 

Kepuasan 
→ 

Pembelian 

Impulsif 
3.214 1,96 Diterima 

Sumber : data kuesioner yang diolah dengan AMOS 4.01 

 

Adapun penjelasan hasil pengujian hipotesis berdasarkan data diatas   adalah sebagai 

berikut :  

1) Pengaruh bauran pemasaran ritel terhadap kepuasan 

Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa bauran pemasaran ritel berpengaruh positif 

terhadap kepuasan diterima. Hal ini ditunjukkan dengan nilai CR = 18.164 dan p = 

0.000 atau pada level of significant 0,05 ttabel = 1,96 dan menghasilkan nilai estimasi 

sebesar 1.055.  

Dengan demikian variabel bauran pemasaran ritel secara signifikan berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan Mayasari Plaza Tasikmalaya. Oleh karena itu, bauran 

pemasaran ritel yang baik dapat meningkatkan meningkatkan kepuasan knsumen 

pada Mayasari Plaza Tasikmalaya.  

Hasil penelitian ini sejalan juga dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Ni Wayan Pupuani dan Eka Sulistyawati (2013) dari Universitas Udayana 

dengan judul Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasaan Konsumen dan 

Perilaku Pembelian ulang pada Produk Pasta Gigi Pepsoden di Kota Dempasar,  
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menyimpulkan bahwa pengaruh bauran pemasaran secara simultan dan parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

 

2) Pengaruh bauran pemasaran ritel terhadap pembelian impulsif 

Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa bauran pemasaran ritel berpengaruh 

positif terhadap pembelian impulsif diterima. Hal ini ditunjukkan dengan nilai CR = 

10.155 dan p = 0.000 atau pada level of significant 0,05 ttabel = 1,96 dan 

menghasilkan nilai estimasi sebesar 0.830. Dengan demikian variabel bauran 

pemasaran ritel secara signifikan berpengaruh terhadap pembelian impulsif pada 

pelanggan Mayasari Plaza Tasikmalaya. Oleh karena itu, bauran pemasaran ritel 

yang baik dapat menciptakan pembelian impulsif pada Mayasari Plaza Tasikmalaya. 

Hasil penelitian ini sejalan juga dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh  oleh Rachma Nurmasarie dan Sri Setyo Iriani (2013) dengan judul Pengaruh 

Promosi Penjualan dan Penjualan Perorangan terhadap Keputusan Belanja Tidak 

Terencana menyimpulkan bahwa promosi penjualan (X1) dan penjualan 

perseorangan (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

(simultan) terhadap keputusan belanja tidak terencana.  

 

3) Pengaruh kepuasan terhadap pembelian impulsif 

Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa kepuasan berpengaruh positif terhadap 

pembelian impulsif diterima. Hal ini ditunjukkan dengan nilai CR = 3.214  dan p = 

0.000 atau pada level of significant 0,05 ttabel = 1,96 dan menghasilkan nilai estimasi 

sebesar 0.217.  Kepuasan yang dibentuk oleh indikator puas pada produk yang 

ditawarkan, puas pada harga, puas pada promosi yang dilakukan perusahaan, puas 

pada suasana toko, puas pada pelayanan dan puas pada lokasi secara signifikan 

berpengaruh terhadap pembelian impulsif pada Mayasari Plaza Tasikmalaya. Oleh 

karena itu, tingkat kepuasan yang tinggi dari konsumen dapat mendorong terciptanya 

pembelian impulsif dari konsumen pada Mayasari Plaza Tasikmalaya.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Bauran Pemasaran Ritel terhadap 

Kepuasaan Konsumen dan dampaknya terhadap Pembelian Impulsif konsumen Mayasari 

Plaza di Tasikmalaya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja bauran pemasaran 

ritel dan tingkat kepuasaaan serta pmbelian impulsive konsumen Mayasari Plaza 

Tasikmalaya secara umum cukup baik dimata konsumen.  Kinerja bauran pemasaran ritel 

berpengaruh positif  terhadap kepuasan konsumen dan pembelian impulsive, demikian 

pula meningkatkatnya kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap pembelian 

impulsif pada Mayasari Plaza Tasikmalaya.  

 

Meskipun kinerja bauran pemasaran ritel cukup baik namun masih perlu terus 

ditingkatkan melalui langkah-langkah sebagai berikut : 
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a. Dengan cara meningkatkan penyediaan produk yang ditawarkan baik dari segi 

kualitas dan keberagamannya,  

b. Penetapan harga yang lebih terjangkau oleh konsumennya,  

c. Kegiatan promosi yang lebih menarik baik itu dari sisi visual maupun isi pesan 

promosi yang lebih jelas pada konsumen dengan mengoptimalkan strategi 

promotional mix khususnya parameter isi pesan promosi memiliki skor paling kecil 

dibanding parameter lainnya.  

d. Suasana atau atmosfir toko pada Mayasari Plaza juga dapat lebih ditingkatkan dengan 

menyusun ulang layout (tata letak) produk yang ditawarkan sehingga dapat lebih 

menarik dan memudahkan konsumen dalam berbelanja,  

e. Meningkatkan pelayanan dengan cara memberikan pelatihan kualitas pelayanan pada 

karyawan agar pengetahuan mereka meningkat baik itu mengenai cara berinteraksi 

dengan konsumen ataupun mengenai produk yang ditawarkan oleh Mayasari Plaza 

sendiri.  

f. Pemilihan lokasi terbukti sudah cukup baik karena Mayasari Plaza berada di pusat 

keramaian, sehingga yang perlu diperhatikan untuk masa yang akan datang adalah 

sarana pendukung untuk lokasi tersebut antara lain lahan parkir beserta kemudahan 

aksesnya baik untuk masuk atau keluar wilayah Mayasari . 

g. Melaksanakan survey tingkat kepuasaan konsumen secara berkala untuk mengetahui 

sampai sejauh mana tingkap kepuasaan konsumen. Dengan meningkatnya kepuasaan 

maka akan mendorong pembelian impulsif yang merupakan nilai tambah bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. 
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