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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat 

Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yaitu keadaan geografis Indonesia 

yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar. Perairan yang yang terdiri dari 

sebagian laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan 

melalui darat, perairan, dan udara guna untuk menjangkau seluruh wilayah 

Indonesia. Hal lain yang  tidak kalah pentingnya adalah peran transportasi dalam 

perekonomian dan pembangunan. Fungsi dari transportasi diibaratkan sebagai urat 

nadi perekonomian sebagai fasilitas penunjang pembangunan. 

(www.wikipedia.org) 

Ketersediaan transportasi berkorelasi positif dengan kegiatan ekonomi 

dan pembangunan dalam masyarakat. Transportasi mempunyai peranan yang 

sangat penting bukan hanya melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, 

tetapi jasa transportasi juga membantu tercapainya alokasi sumber daya ekonomi 

secara optimal,  artinya kegiatan produksi dilaksanakan secara efektif dan efisien, 

kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, selanjutnya kesenjangan 

antar daerah dapat ditekan menjadi sekecil mungkin. 

 Peningkatan pendapatan perkapita dan pertumbuhan pembangunan 

adalah merupakan sasaran pembangunan, dengan demikian fungsi transportasi 
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terhadap perkembangan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan sangat positif 

dan menentukan. Fungsi transportasi dikatakan sebagai “sektor penunjang 

pembangunan” dan sebagai “sektor pemberi jasa”. Transportasi sebagai 

penunjang pembangunan dan perekonomian, maka kebutuhan angkutan bahan-

bahan pokok dan komoditas harus dapat dipenuhi oleh sistem transportasi yang 

berupa jaringan jalan, kereta api, serta pelayanan pelabuhan dan bandara yang 

efisien. Angkutan udara, darat, dan laut harus saling terintegrasi dalam satu sistem 

logistik dan manajemen yang mampu menunjang pembangunan nasional.  

Berdasarkan pemaparan tersebut industri transportasi merupakan suatu 

industri yang penting dan memiliki pasar yang luas. PJA Motor merupakan salah 

satu perusahaan yang bergerak di industri transportasi sebagai  penjual mobil 

(showroom) yang telah berdiri sejak tahun 2008 bertempat di Jalan Karapitan 

No.81, Permasalahan yang dihadapi oleh oleh PJA Motor adalah menurunnya 

minat beli konsumen, hal tersebut dapat dilihat dari penurunan pembelian 

sebagaimana terlihat pada data penjualan mobil sebagai berikut. 

 Grafik 1.1 

Penjualan Mobil PJA Motor 
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Minat beli sendiri menurut Sukmawati dan Suyono dalam Pramono 

(2012) menyatakan bahwa minat beli adalah bagian dari komponen perilaku 

dalam sikap mengkonsumsi. Minat beli konsumen adalah tahap dimana konsumen 

membentuk pilihan mereka diantara beberapa merek yang tergabung dalam 

perangkat pilihan dan akhirnya melakukan suatu pembelian pada suatu altenatif 

yang paling disukainya atau proses yang dilalui konsumen untuk membeli suatu 

barang atau jasa yang didasari oleh bermacam pertimbangan.   

Penurunan  minat beli konsumen tersebut diduga dikarenakan store 

atmosphere PJA Motor yang masih kurang baik dimana berdasarkan wawancara 

terhadap manajer PJA Motor yaitu Denry Primaldi, berdasarkan realita yang 

terdapat di PJA Motor dari segi interior banyak konsumen yang mengeluh 

terhadap kenyamanan tempat tidak adanya AC, kapasitas ruang tunggu yang 

terbatas, layout tempat yang tidak rapih sehingga menimbulkan keterbatasan 

mobilitas konsumen dalam melihat serta mengecek kondisi kendaraan,  

kebersihan yang kurang terjaga,  toilet yang tidak memadai, cahaya yang kurang 

baik menyebabkan konsumen susah untuk melihat cacat pada kendaraan yang 

ditawarkan ditambah lagi secara eksterior yaitu sarana parkir yang kurang 

memadai sehingga tidak jarang konsumen yang sedang melihat unit yang dijual 

harus memindahkan kendaraan yang dibawa karena menghalangi parkir Wisma 

Kurnia yang berada tepat di sebelah PJA motor. 

 Store atmosphere sendiri menurut Kotler dan Keller (2011) adalah 

suasana terencana yang sesuai dengan pasar sasarannya dan yang dapat menarik 

konsumen untuk membeli”. Store atmosphere menyebabkan atau mempengaruhi 
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pembelian. Penurunan  minat beli konsumen dikarenakan store atmosphere yang 

masih kurang baik sesuai dengan pernyataan  Rusdian dalam  Jurnal Bisnis dan 

Ekonomi Vol. 17 No. 2, September 2010 menyatakan bahwa strategi store 

atmosphere adalah suatu strategi dengan melibatkan berbagai atribut toko dimana 

tujuannya untuk menarik keputusan pembelian konsumen selain itu store 

atmosphere dapat mempengaruhi keadaan emosinal positif pembeli dan keadaan 

tersebutlah yang dapat menyebabkan pembelian terjadi . Keadaan emosional yang 

positif akan membuat dua perasaan yang dominan yaitu perasaan senang dan 

membangkitkan keinginan.  Pernyataan tersebut didukung pula oleh Schlosser 

dalam Meldarianda (2010) yang mengatakan bahwa seorang konsumen sering 

menilai sebuah toko pada kesan pertamanya dilihat dari atmosfere toko tersebut, 

baik itu berupa tata letak, pencahayaan, musik, warna toko, dan tata ruangnya. 

Dan hal ini sering juga menjadi alasan mengapa seorang konsumen memiliki 

minat atau tidak untuk berbelanja di toko tersebut.  

Selain store atmosphere yang masih kurang baik, hal lain yang diduga 

menyebabkan minat beli konsumen menurun adalah kualitas pelayanan yang 

masih kurang baik sebagai mana informasi dari manajer toko yang menyatakan 

banyak konsumen yang merasa kecewa karena ketidak transparanan marketing 

dalam menjelaskan masalah dari kendaraan yang dijual sehingga tidak jarang 

banyak konsumen yang datang kembali beberapa waktu kemudian dan melakukan 

komplain, kualitas pelayanan sendiri menurut Lewis & Booms yang dikutip oleh 

Tjiptono & Chandra (2011) adalah ukuran seberapa bagus tingkat pelayanan 

yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi (harapan) pelanggan.  
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Kualitas pelayanan yang masih kurang baik dan menyebabkan minat beli 

konsumen menurun sesuai dengan pernyataan Tjiptono (2010), definisi kualitas 

pelayanan berfokus  pada upaya pemenuhan dan keinginan pelanggan, serta 

ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Ajzen dalam  

Kotler dan Keller (2011)  mengartikan behavioral intention merupakan sebuah 

fungsi dari attitude terhadap behavior dan subjective norms terhadap behavior 

yang kemudian digunakan untuk memprediksi actual behavior. Dalam teori ini 

persepsi pengendalian perilaku mempunyai pengaruh yang unik, yakni 

berpengaruh langsung pada perilaku dan pengaruh tidak langsung melalui 

keinginan berperilaku. Kehendak (intention) adalah perasaan dimana apa yang 

seseorang rencanakan atau berminat untuk melakukannya, akan diwujudkan 

segera dalam perilaku. Sedangkan menurut Bolton  dalam Cronin (2010), 

behavioral intention diartikan sebagai hasil atas pemakaian yang meliputi 

keinginan membeli kembali dan merekomendasikannya pada orang lain. Bahwa 

kualitas pelayanan adalah penentu penting dari minat membeli (Cronin, 2010). 

Berdasarkan  penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

melihat bagaimana keadaan store atmosphere, kualitas pelayanan, minat beli 

konsumen serta bagaimana pengaruh diantara variabel tersebut, adapun penelitian 

ini disusun dengan mengambil judul “Pengaruh Store Atmosphere Dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap Minat Beli Konsumen pada Perusahaan PJA Motor”. 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahanya dapat di rumuskan 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana keadaan store atmosphere, kualitas pelayanan dan minat beli 

konsumen di PJA Motor ? 

2. Bagaimana pengaruh store atmosphere terhadap minat beli konsumen di 

PJA Motor ? 

3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen di 

PJA Motor ? 

4. Bagaimana pengaruh store atmosphere dan kualitas pelayanan terhadap 

minat beli konsumen di PJA Motor ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak 

di capai adalah : 

1. Menegatahui  keadaan store atmosphere, kualitas pelayanan dan minat beli 

konsumen di PJA Motor 

2. Menegatahui  pengaruh store atmosphere terhadap minat beli konsumen di 

PJA Motor  

3. Menegatahui  pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen 

di PJA Motor  

4. Menegatahui  pengaruh store atmosphere dan kualitas pelayanan terhadap 

minat beli konsumen di PJA Motor 
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1.4  Manfaat Penelitian 

 Penulis melakukan penelitin ini dengan harapan dapat memberikan 

manfaat bagi : 

1. Penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam kejelasan penerapan 

ilmu, terutama bidang pemasaran khususnya mengenai store atmosphere, 

kualitas pelayanan serta minat beli konsumen dan bahan perbandingan 

antara teori yang di dapat dalam perkuliahan dengan praktek nyata dalam 

perusahaan. 

2. PJA Motor 

Diharapkan peneitian ini dapat membantu PJA Motor dalam menghadapi 

masalah yang ada hubunganya dengan store atmosphere, kualitas 

pelayanan serta minat beli konsumen. 

3. Pihak lain 

Khususnya kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan perbandingan atau referensi dalam melkukan penelitian 

yang lebih mendalam. 

 

1.5  Lokasi Dan Waktu Penelitia 

 Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

Penulis melakukan survey di showroom PJA Motor Jl.karapitan no 81 Tlp 022-

92239902 / 085723660008 

 


