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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Saat ini, pasar bisnis serta segala jenis usaha di Indonesia mengalami 

metamorfosa seiring dengan berkembangnya laju perekonomian, perubahan 

teknologi, dan cepatnya arus informasi. Hal tersebut menjadi salah satu faktor 

eksternal yang mendorong terciptanya persaingan ketat dalam dunia bisnis. Pasar 

yang semakin dinamis memaksa para pelaku bisnis untuk terus berimprovisasi dan 

melakukan inovasi untuk menambah serta mempertahankan pelanggannya.  

Di Indonesia, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terbesar bagi para 

pelaku bisnis untuk melancarkan suatu bentuk usaha. Karena seperti yang kita 

ketahui, Jawa Barat adalah tempat bagi mereka yang mencari sensasi berbelanja, 

serta nilai kepuasan dalam melewati kehidupan sosial, keluarga, serta 

kebersamaan. Jawa Barat, memiliki Bandung yang dikenal sebagai kota kreatif. 

Kota Bandung terpilih dalam 5 besar kota kreatif se-Asia, menurut sebuah survey 

yang dilakukan oleh News Asia –salah satu media di Singapura (bisnis-

jabar.com). Bandung sebagai surga hiburan menjanjikan atmosfer kesejukan serta 

menawarkan beragamnya kelebihan-kelebihan tersendiri berdasarkan budaya serta 

tata letaknya. 

Daya tarik kota Bandung ini ditunjukan oleh data pengunjung yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik. 

Tabel 1.1 

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Bandung 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2011 

Tahun 
                   Wisatawan Jumlah Kenaikan 

 

Mancanegara Domestik (Orang) (%)  

 
 

2008 137.268 2.420.105 2.557.373 0 
 

2009 175.111 4.320.134 4.495.745 75.8 
 

2010 185.076 7.515.225 7.700.331 71.3 
 



2 

 

 

 

Dari  data  di  atas  pada  tahun  2008  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  

adanya peningkatan  dikarenakan  jumlah  kunjungan  yang  datang  0%.  Pada  tahun  

2009 mengalami  peningkatan  jumlah  pengunjung  wisatawan  ke  kota  Bandung  

yaitu sebesar 75.8%. Untuk tahun 2010 peningkatan pengunjung yaitu sebesar 

71.3%. Hal ini dapat dilihat oleh beberapa kalangan pebisnis sebagai peluang 

usaha untuk memperoleh laba. Dengan adanya kondisi tersebut menyebabkan 

persaingan dalam industri food & beverages meningkat. Selain itu, makanan 

merupakan kebutuhan primer, maka tak aneh lagi jika bisnis boga (kuliner) di 

Bandung marak diminati oleh pebisnis. Hal ini ditunjukan oleh tabel 

perkembangan bisnis café di kota Bandung. 

Tabel 1.2 

Tabel Data Perkembangan Bisnis Café di kota Bandung 

Perkembangan 

Bisnis Café  

Tahun 

2008 2009 2010 

Kota Bandung 83 330 493 

            Sumber: bandungtourism.com 

Mengacu pada perkembangan tersebut, pemasaran aktif mengharuskan 

para pelaku bisnis untuk mendefinisikan “want and need” dari sudut pandang 

konsumen. Pelaku bisnis perlahan-lahan terdorong untuk memahami budaya 

konsumen, baik melalui ekspresi estetika, maupun gaya hidup konsumen. Melalui 

pemahaman tersebut, pelaku bisnis mengharapkan adanya benang merah berupa 

ilham mengenai strategi pemasaran tentang perilaku dan motif belanja konsumen. 

Motivasi belanja konsumen biasanya memberikan nilai lebih terhadap strategi 

pemasaran yang dikemas para pelaku bisnis dewasa ini, mengingat perkembangan 

informasi yang mudah didapat bersinergi seiring dengan berkembangnya 

hubungan sosial.  

Perubahan gaya hidup, selera, dan tata cara dalam menikmati serta 

mengkonsumsi makanan dan minuman pada masyarakat mendorong para 

pengusaha kuliner kepada ide-ide baru mengenai café yang dianggap lebih 

modern dan akan lebih disukai. Pebisnis dituntut untuk berinovasi memadukan 

suatu bentuk kreativitas atau biasa disebut entertainment (hiburan) dengan bisnis 
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cafétaria. Karena para pebisnis menyadari bahwa konsumen akan lebih tertarik 

pada sebuah café yang mengadakan acara musik live, nonton bareng sepakbola, 

dan hiburan-hiburan menarik lainnya. 

 Melihat pada kebutuhan konsumen akan kebutuhan tersebut, berikut ini 

adalah data mengenai café di pusat kota Bandung yang menyuguhkan suasana 

dengan unsur entertainment (hiburan): 

Tabel 1.3 

Daftar Café dengan Unsur Entertainment di Bandung 

No. Nama Café  Alamat Telefon 

1. Bober Café Jl. L.L.R.E. Martadinata No. 123 (022)7234295 

2. Braga Café & Craft Jalan Braga No. 15 (022) 60808777 

3. Holy Bean Jalan Purnawarman No.29 (022) 61119729 

4. Kopi-Q Paskal Hypersquare D-1 Pasirkaliki (022) 91350070 

5. 7 Sins Bar Jalan Diponegoro No. 25 (022) 9271861 

6. 99ers Coffee Jalan Cihampelas No.147 - 

7. Beat N Bite Café  Jalan Ambon No. 8A - 

8. Belair Coffee Jalan Pasir Kaliki Hypersquare 25-27 - 

9. Café Excelso (Istana Plaza) Jl. Pasirkaliki No.121-123 (022) 6006084 

10. Clio Café & Resto Jalan Supratman No. 45 (022) 7234235 

11. Eden Café  Jalan Pasteur No. 11 A - 

12. Green Café  Jalan Diponegoro No. 26 (022) 7273626 

13. I Scream for Ice Cream Jalan Hariangbanga No. 17 (022) 4231541 

14. Karamba Café & Resto Jalan Sultan Tirtayasa No. 26 (022) 76766679 

15. KongKow Jalan Taman Pramuka No. 165 (022) 7202371 

16. Kopi Selasar Sunaryo Jalan Bukit Pakar Timur No. 100 (022) 2507939 

17. Manchester United Café Bar Jalan Sukajadi  No. 137-139 Sukajadi (022) 82063668 

18. New Tropicana Karaoke & Cafe Jalan Cihampelas No 129  (022) 2032201 

19. Ngopi Doeloe Jalan Banda 25 (022) 92995574 

20. Oh La La Bistro Jalan Cihampelas No. 160 (Ciwalk Brd.) - 

21. Persib Café & Lounge Jalan Sulanjana No. 17 (022) 4230713 

22. Potluck Kitchen Jalan H. Wasid No. 31 (022) 2503829 

23. Roemah Kopi Jalan Ters. Rancakendal 9 (022) 2512613 

24. Sapu Lidi Jalan Cihampelas No. 107 (022) 2034109 

25. Score Café  Jalan Cihampelas No. 160 - 

Sumber: bandungreview.com 

 Data diatas merupakan data yang telah penulis rangkum sesuai segmen 

entertainment (hiburan) café yang ada di pusat kota Bandung. Dari daftar bisnis 
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kuliner dan entertainment yang ada, penulis tertarik untuk mencari tahu informasi 

tentang Clio Café & Resto yang terbilang café baru karena didirikan pada bulan 

Juni 2011. Berdasarkan hasil tanya-jawab (wawancara) awal yang penulis lakukan 

terhadap 20 responden konsumen yang datang dan melakukan pembelian pada 

Clio Café & Resto, hampir dari seluruh responden menyatakan mereka 

berkunjung karena menurut mereka café ini lokasinya strategis dan mudah 

dijangkau (Jalan Supratman Nomor 45). Lalu, mereka memuji bahwa produk 

makanan dan minuman di Clio Café & Resto memiliki kualitas yang harganya 

sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. Serta pelayanannya pun baik. Terakhir, 

event enterntainment yang dijadikan Clio Café & Resto sebagai strategi 

pemasaran mudah konsumen dapatkan melalui social media (twitter, facebook). 

Menurut responden survey, event yang diadakan di Clio Café & Resto 

memberikan perbedaan dengan menyediakan beragam seni hiburan. Diantaranya 

adalah pegelaran nonton bareng sepakbola, live music (unplugged), serta sebuah 

hiburan yang membedakan Clio Café & Resto dengan café-café lainnya, yaitu 

stand up comedy yang mulai diminati oleh kawula muda.  

Namun, dibalik keunggulan-keunggulan diatas, kebanyakan konsumen 

mengeluhkan hal yang berhubungan dengan suasana toko. Diantaranya, konsumen 

mengeluhkan area parkir yang kurang luas untuk ukuran café hiburan, suhu di 

café yang kurang sejuk, jarak antar meja yang kurang memudahkan mereka untuk 

berlalu lalang, serta penunjukan fasilitas café seperti penunjuk mushola dan 

penunjuk toilet yang kurang jelas terlihat. Dari hasil survey tersebut, penulis 

menemukan kurang baiknya sektor store atmosphere di Clio Café & Resto. 

 Sebagai café yang baru, Clio Café & Resto harus bisa bersaing dengan 

café- café lainnya. Pesaing dalam bidang bisnis entertainment kuliner ini sangat 

banyak dan sama-sama mencari cara yang bertujuan untuk menarik konsumen 

sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, Clio Café & Resto harus memiliki cara 

untuk mempengaruhi konsumen agar dapat merangsang mereka untuk melakukan 

keputusan pembelian. 

Salah satu bauran ritel yang signifikan dalam membentuk keputusan 

pembelian konsumen café adalah store atmosphere. Store atmosphere sangat 
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penting bagi suatu bentuk usaha, karena store atmosphere itu sendiri akan menjadi 

salah satu faktor dalam keputusan pembelian konsumen selain promosi, harga dan 

bauran ritel lainnya. Atmosfer toko dengan suasana yang cozy minimal diharapkan 

dapat membuat konsumen tidak bosan untuk berkunjung dan menumbuhkan 

persepsi baik tentang bentuk usahanya, karena konsumen yang akan berkunjung 

mulai melakukan konsumsi dengan adanya proses keputusan pembelian terlebih 

dahulu untuk memenuhi kebutuhannya. 

Adapun wawancara penulis dengan bagian personalia Clio Café & Resto 

menunjukan fenomena bahwa adanya penurunan pembelian selama kuartal awal 

2012. 

Tabel 1.4 

Persentase data Pembelian di Clio Café & Resto Bandung 

Kuartal I 2012 

Bulan Persentase 

Januari 85% 

Februari 92% 

Maret 78% 

April 65% 

 Sumber: Clio Café & Resto 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa bulan Januari-Februari pembelian 

meningkat, tetapi pada bulan Maret-April hasil pendapatan Clio Café & Resto 

mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini diduga karena disebabkan 

oleh ke-empat elemen store atmosphere yang dikeluhkan memberikan pengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 

 Karena hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai pengaruh store atmosphere dalam keputusan pembelian 

konsumen. Dan selanjutnya, hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam 

skripsi yang berjudul “PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA CLIO CAFÉ & RESTO 

BANDUNG”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian tentang latar belakang penelitian, maka penulis 

mencoba mengemukakan identifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan store atmosphere yang dilakukan oleh Clio 

Café & Resto Bandung? 

2. Bagaimana proses keputusan pembelian konsumen di Clio Café & 

Resto Bandung? 

3. Seberapa besar pengaruh store atmosphere terhadap keputusan 

pembelian di Clio Café & Resto Bandung? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan 

informasi yang memberikan gambaran tentang pelaksanaan store atmosphere 

serta pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen pada Clio Café & 

Resto Bandung. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan store atmosphere yang dilakukan oleh Clio 

Café & Resto Bandung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses keputusan pembelian konsumen di Clio 

Café & Resto Bandung.  

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh store atmosphere yang 

dilakukan oleh Clio Café & Resto Bandung terhadap keputusan pembelian. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan serta bermanfaat, 

terutama bagi: 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta 

informasi yang berguna bagi perusahaan mengenai pengaruh store 

atmosphere terhadap keputusan pembelian konsumen di Clio Café & 

Resto Bandung. 
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b. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

pendalaman penulis sebagai implementasi dari ilmu dan teori 

pemasaran yang didapatkan selama di bangku perkuliahan. Selain itu, 

hasil penelitian ini ditujukan untuk penyusunan tugas akhir pada 

program studi Manajemen S1 Universitas Widyatama.  

c. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan pula sebagai 

referensi dan bahan bacaan serta pembanding akademis bagi rekan-

rekan, khususnya mahasiswa Universitas Widyatama serta masyarakat 

luas umumnya. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 Dalam menghadapi persaingan di bisnis café, yang harus dilakukan oleh 

perusahaan adalah memberikan sesuatu yang menarik konsumen agar mau 

mengunjungi toko, melakukan pembelian, merasa puas, dan pada akhirnya 

melakukan pembelian ulang. Salah satunya adalah dengan cara menampilkan 

store atmosphere yang kuat dan kreatif yang merupakan perpaduan unsur-unsur 

tampilan di dalam maupun di luar toko dengan segala suasananya. Dengan itu, 

konsumen diharapkan datang dan tidak akan beralih pada pesaing. 

 Adapun pengertian store atmosphere menurut Berman dan Evans 

(2007;454): 

 “Atmosphere refers to the store’s physical characteristics that project an 

image and draw customer”. 

 Berdasarkan pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa store 

atmosphere merupakan perpaduan unsur-unsur penampilan dari suatu toko yang 

dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. 

 Sedangkan pengertian store atmosphere menurut Levy dan Weitz 

(2007:576) yaitu: “Design of environment via visual communication, lighting, 

colour, music and scent to stimulate customer perceptual and emotional 

response and ultimatel to affect their purchase behavioral”. 
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Dari definisi tersebut dapat diartikan, rancangan dari suatu desain lingkungan 

melalui beberapa hal. Adapun hal tersebut adalah komunikasi visual, 

pencahayaan, warna, musik, dan penciuman untuk merangsang persepsi dan 

emosi dari pelanggan, dan akhirnya mempengaruhi perilaku konsumen. 

 Store atmosphere memiliki elemen-elemen yang semuanya berpengaruh 

terhadap suasana toko yang ingin diciptakan. Menurut Berman dan Evans 

(2007;545), elemen-elemen store atmosphere dibagi kedalam empat elemen: 

 

Gambar 1.1 

Elemen-elemen Store Atmosphere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Sumber: Berman dan Evans, dalam bukunya “Retail Management” (2007:545) 

 

1. Exterior 

Bagian depan toko merupakan keseluruhan physical exterior dari suatu 

toko. Didalamnya termasuk pintu masuk, jendela, teras, papan nama toko, 

dan konstruksi material lainnya. Terkadang konsumen menilai suatu toko 

dari bagian eksteriornya. 

2. General Interior 

Perasaan konsumen dalam suatu toko dipengaruhi oleh general interior 

dari toko tersebut, maka hendaknya dapat dibuat kesan yang nyaman dan 

menyenangkan. Contohnya dengan dibuat ruang gerak yang cukup untuk 
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lalu lintas konsumen, penerangan yang baik, atap yang cukup tinggi, dan 

pajangan yang penuh warna. 

3. Store Layout 

Merupakan rencana untuk menentukan lokasi tertentu dan pengaturan dari 

peralatan barang dagangan di dalam toko, serta fasilitas toko. 

4. Interior (Point of Purchased) Displays 

Sangat menentukan bagi suasana toko, karena memberikan informasi 

kepada konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan 

penjualan dan laba toko, yang termasuk dalam interior displays adalah 

poster, tanda penunjuk lokasi, display barang-barang pada hari khusus 

seperti hari raya dan tahun baru. 

 

Kepuasan store atmosphere dapat dijadikan instrumen oleh perusahaan 

dalam kegiatan pemasaran produknya untuk mengkomunikasikan store 

atmosphere yang sesuai di mata konsumen, dilihat dari faktor-faktor store 

atmosphere (exterior, general interior, store layout, interior display). Atmosfer 

yang dibentuk oleh Clio Café & Resto merupakan salah satu variabel yang berada 

diluar individu yang dapat berpengaruh dalam proses pembelian. 

Akibat adanya faktor yang mempengaruhi konsumen, maka keinginan dan 

kebutuhan konsumen pun akan berubah, sehingga para pemasar lebih sulit untuk 

memahami selera dan kebutuhan konsumen akan suatu produk. Untuk meraih 

keberhasilan, perusahaan harus melewati berbagai macam pengaruh yang 

mempengaruhi pembeli dan mengembangkan pemahaman mengenai bagaimana 

konsumen melakukan keputusan pembelian. 

 Menurut Kotler & Keller (2007;235) keputusan pembelian adalah: 

“Suatu proses keputusan dimana konsumen secara aktual melakukan 

pembelian produk”. 

 Sebagai pemasar juga harus bisa mengidentifikasikan siapa yang membuat 

keputusan pembelian, jenis-jenis keputusan pembelian, dan langkah-langkah 

dalam proses pembelian. 



10 

 

 

 

 Menurut Kotler & Keller (2007;235), bahwa tahapan proses pembelian 

suatu produk bila digambarkan adalah sebagai berikut: 

Gambar 1.2 

Proses Keputusan Pembelian 

 

 

 

Sumber: Kotler & Keller, dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” (2007:235) 

 

1. Pengenalan Masalah 

Tahap pertama proses keputusan pembelian dimana konsumen mengenali 

permasalahan atau kebutuhan. 

2. Pencarian Informasi 

Tahap proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen tergerak 

untuk mencari informasi tambahan, konsumen mungkin sekedar 

meningkatkan perhatian atau mungkin pula mencari informasi secara aktif. 

3. Pengevaluasian Alternatif 

Tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen menggunakan 

informasi untuk mengevaluasi berbagai merek alternatif didalam 

serangkaian pilihan. 

4. Keputusan Pembelian 

Tahap proses keputusan dimana konsumen secara aktual melakukan 

pembelian produk. 

5. Perilaku Setelah Pembelian 

Tahap proses keputusan pembeli konsumen melakukan tindakan lebih 

lanjut setelah pembelian berdasarakan pada kepuasan atau ketidakpuasan 

mereka. 

 

Dalam prakteknya, hanya sedikit pesan yang mampu membawa konsumen 

melakukan semua tahap. Tetapi teori keputusan pembelian dalam model AIDA 
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mengusulkan mutu yang diharapkan dari pertama kalinya konsumen melihat, 

sampai terjadinya keputusan pembelian. 

 Teori keputusan pembelian (Tjetjep Djatnika, 2007;52) yang dikutip dari 

(E.K Strong; 1925) dalam model AIDA dijelaskan dalam empat dimensi sebagai 

berikut: 

• Tahap Menaruh Perhatian (Attention) 

• Tahap Ketertarikan (Interest) 

• Tahap Berhasrat/Berniat (Desire) 

• Tahap Memutuskan untuk aksi beli (Action) 

 

Teori AIDA yang mendalilkan bahwa pengambilan keputusan pembelian 

adalah suatu proses psikologis yang dilalui oleh konsumen atau pembeli, 

prosesnya diawali dengan tahap menaruh perhatian (attention) terhadap barang 

atau jasa yang kemudian jika mampu memberikan kesan, dia akan melangkah ke 

tahap ketertarikan (interest) untuk mengetahui lebih jauh tentang keistimewaan 

produk atau jasa tersebut. Jika intensitas ketertarikannya kuat, berlanjut ke tahap 

berhasrat/berminat (desire) karena barang atau jasa yang ditawarkan sesuai 

dengan kebutuhan-kebutuhannya. Jika hasrat dan minatnya begitu kuat, baik 

karena dorongan dari dalam atau rangsangan persuasif dari luar, maka konsumen 

atau pembeli tersebut akan mengambil keputusan untuk membeli (action to buy) 

barang atau jasa yang ditawarkan. 

Berikut merupakan bagan kerangka pemikiran: 

Tabel 1.5 

Model Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 
 

 

 

 

Store Atmosphere (X) 

1.  Exterior 

2. General Interior 

3. Store Layout 

4. Interior Display 

Keputusan Pembelian (Y) 

1. Pengenalan Masalah 
2. Pencarian Informasi 

3. Evaluasi Alternatif 

4. Keputusan Pembelian 

5. Perilaku Setelah 

Pembelian 
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Kreativitas dalam penataaan toko dapat menguatkan persepsi konsumen 

untuk melakukan keputusan pembelian. Apabila toko ditata dengan kreativitas 

yang baik, interior display yang tepat, desain bangunan yang menarik, pemilihan 

warna dan pencahayaan yang pas, maka akan menciptakan suasana yang tidak 

hanya akan memberikan nilai tambah dari produk yang dijual, tetapi juga dapat 

menarik perhatian konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa store atmosphere yang 

dilaksanakan dengan baik akan memberikan pengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis membuat hipotesis sebagai 

berikut: “Store Atmosphere berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian.” 

 

 

1.6 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran, atau lukisan secara sistematis, fluktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. (Moh. Nazir, 

2009;56). Sedangkan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

melakukan survei dengan cara menyebarkan kuesioner. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, 

penulis melakukan penelitian di Clio Café & Resto Bandung yang berlokasi di 

Jalan Supratman No. 45 Bandung. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan oleh 

penulis dari bulan Mei 2012 sampai dengan selesai. 


