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                         BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Terbuka lebarnya peluang bisnis yang berkembang pesat sesuai dengan 

perubahan zaman dengan inovasi yang tidak ada habisnya melahirkan pemikiran akan 

keinginan yang tidak menjadi sederhana lagi, begitu pula dengan bisnis kuliner yang 

ada di Indonesia meningkat begitu pesat. Seiring dengan perubahan zaman, 

kecenderungan orang untuk makan di luar rumah semakin meningkat dengan 

berbagai alasan praktis, ekonomis maupun prestige.  Konsep yang ditawarkan kepada 

konsumen berbeda-beda mulai dari konsep hidangan cepat saji yang ditujukan bagi 

mereka yang sibuk dan punya waktu sedikit untuk makan dan saat ini konsep tersebut 

meluas dengan semaraknya bisnis restoran yang menawarkan tempat makan yang 

nyaman. Sejalan dengan semaraknya  bisnis restoran, berkembang pula perilaku 

pembelian konsumen. Perubahan perilaku pembelian yang awalnya tidak terlalu kritis 

dimana hanya harga yang menjadi patokan pembelian sedangkan faktor lain 

cenderung diabaikan, kini perilaku pembelian konsumen tersebut berubah menjadi 

sangat selektif dan kritis dalam menentukan pilihan pembelian. Bukan hanya dari rasa 

makanan, tetapi juga terdapat berbagai faktor lain yang pada saat ini mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen seperti suasana tempat, fasilitas tempat, hiburan dan 
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dari segi pelayanan yang ada di restoran tersebut. Keadaan ini merupakan peluang 

tersendiri bagi bisnis di bidang restoran. 

Bertambahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan makananan 

menjadikan tantangan bagi para produsen untuk menciptakan makanan yang lezat dan 

menyehatkan, Solusi untuk semua pernyataan di atas adalah dengan berdirinya satu 

Restoran Unik yang berada dekat dengan pusat kota terletak di jl.Padjadjaran no.63 

yaitu restoran “KEHIDUPAN TIDAK PERNAH BERAKHIR” Bandung. Restoran 

ini menawarkan konsep rumah makan Sehat. untuk keberlangsungan dunia yang lebih 

baik, dengan salah satu jargon “BE VEGAN MAKE A PEACE”,  

restoran ini menyuguhkan berbagai macam masakan dengan olahan sayuran tanpa 

menggunakan daging, telur, susu, MSG, bawang dan Santan, terlebih sayurannya pun 

terbebas dari pestisida yang membahayakan tubuh, hampir semua jenis masakan yang 

terbuat dari sayuran tersedia di restoran ini. Selain menyehatkan, restoran ini pun 

memberikan sajian makanan yang lezat dengan harga yang terjangkau yang sulit di 

jumpai bagi masyarakat metropolitan saat ini.  

Restoran “KEHIDUPAN TIDAK PERNAH BERAKHIR” Bandung dikemas 

dengan keunikan yang sangat berbeda dengan restoran yang lainnya. restoran ini 

tampak dari depan, memang sekilas tidak menggambarkan sebuah rumah makan. Saat 

mulai masuk ke dalam, para pengunjung akan diberikan informasi yang disajikan 

dalam bentuk video. Di lorong masuk restoran tersebut terdapat beberapa televisi 

yang menyajikan informasi berupa video tentang kesehatan atau pola hidup sehat. 



3 

 

Suasana (atmosphere) dari outlet Restoran “KEHIDUPAN TIDAK PERNAH 

BERAKHIR” (Bandung) sangatlah unik akan tetapi ada beberapa aspek dari store 

atmosphere restoran ini seperti Eksterior, General Interior, Store layout yang dirasa 

kurang seperti lahan parkir yang kecil, fasilitas di dalam restoran yang kurang, hal 

tersebut merupakan elemen penting yang mendukung atmosphere pada sebuah 

restoran.  

Semakin banyaknya kemunculan restoran yang mengusung tema unik  

membuat Restoran “KEHIDUPAN TIDAK PERNAH BERAKHIR” (Bandung)   

diperhadapkan pada tantangan bagaimana untuk dapat mengemas suasana 

restorannya guna menarik kosumen untuk melakukan keputusan pembelian 

konsumen. Keputusan Pembelian konsumen di suatu Restoran sangat ditentukan oleh 

motivasi atau keinginannya. Jawaban terhadap pertanyaan mengapa konsumen datang ke 

suatu tempat baik pertama kali atau berulang merupakan informasi yang penting untuk 

menentukan strategi perusahaan. 

Restoran “KEHIDUPAN TIDAK PERNAH BERAKHIR” (Bandung)   perlu 

mengumpulkan informasi-informasi tersebut untuk mengembangkan bisnis. Hal ini 

diperlukan untuk menarik konsumen untuk melakukan keputusan pembelian yang pada 

akhirnya diharapkan memicu minat konsumen. Dari latar belakang tersebut maka penulis 

memilih topik skripsi yang berjudul  “ PENGARUH STORE ATMOSPHERE 

TERHADAP PROSES KEPUTUSAN PEMBELIAN PELANGGAN 

RRESTORAN KEHIDUPAN TIDAK PERNAH BERAKHIR” DI BANDUNG 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Store Atmosphere yang dilakukan  Restoran 

“KEHIDUPAN TIDAK PERNAH BERAKHIR”? 

2. Bagaimana proses keputusan pembelian konsumen “KEHIDUPAN TIDAK 

PERNAH BERAKHIR”? 

3. Seberapa besar pengaruh Store Atmosphere terhadap Prsoses Keputusan 

Pembelian Pelanggan Restoran “KEHIDUPAN TIDAK PERNAH 

BERAKHIR”? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Store Atmosphere yang 

dilakukan  Restoran “KEHIDUPAN TIDAK PERNAH BERAKHIR” 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses keputusan pembelian konsumen 

“KEHIDUPAN TIDAK PERNAH BERAKHIR”? 
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3. Untuk mengetahui  seberapa besar pengaruh Store Atmosphere terhadap 

Prsoses Keputusan Pembelian Pelanggan Restoran “KEHIDUPAN TIDAK 

PERNAH BERAKHIR”? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penulis sangat berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dapat 

dimanfaatkan: 

Bagi Perusahaan 

1. Sebagai informasi dan masukan bagi Restoran “KEHIDUPAN TIDAK 

PERNAH BERAKHIR”  untuk dapat dijadikan landasan dalam 

menentukan strategi pemasaran sebagai upaya mempertahankan pelanggan 

dan mengembangkan usahanya. 

2. Mengetahui dimensi Store Atmosphere dalam penerapan di lingkungan 

Restoran “KEHIDUPAN TIDAK PERNAH BERAKHIR”  agar menarik 

konsumen baru untuk melakukan Pembelian 

 

Bagi Peneliti  

1. Penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan teori-

teori yang diperoleh dari bangku kuliah. 
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2. Memperluas wawasan dalam bidang pemasaran, khususnya tentang Store 

Atmosphere, Proses Keputusan Pembelian Pelanggan pada bidang jasa 

Restoran. 

 

Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti 

lain dalam melakukan penelitian terhadap objek atau masalah yang sama 

di masa yang akan datang. 

 

 


