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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

             Era  pasar bebas di kawasan Asia telah dimulai dengan AFTA 2003, hal 

ini membawa dunia ritel Indonesia pada realitas Global Retailing yang mau tidak mau 

harus diterima. Era ini ditandai dengan masuk dan semakin berkembangnya peritel 

global. Kelompok industri ritel saat ini  banyak dipegang oleh peritel asing, seperti 

Carrefour milik Perancis, Sogo milik Jepang, Makro milik Belanda, dan juga Tesco dan 

Bigzy milik Inggris, kehadiran peritel di Indonesia turut menyemarakan  persaingan 

industri ritel Indonesia. Indonesia menjadi sasaran empuk para peritel dunia dengan 

pasar kurang lebih sebesar 230 juta jiwa. Industri ini merupakan sektor kedua terbesar 

dalam hal penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap kurang lebih 18,9 juta orang, 

urutan kedua setelah sektor pertanian yang mampu menyerap sekitar 41,8 juta orang 

(sumber : butir-butir pemikiran perdagangan Indonesia 2009-2014). 

  Masyarakat pada saat ini sudah selektif dalam memilih sesuatu, baik itu 

berupa produk atau jasa. Dalam memilih toko yang akan dikunjungi , konsumen akan 

memilih toko yang menurut mereka lokasinya mudah dijangkau, kemudahan dalam 

parkir, kelengkapan barang, harga yang menarik, tata letak barang, kebersihan dan 

faktor lain yang memungkinkan konsumen untuk memilih toko dan mengunjunginya 

secara rutin untuk memenuhi kebutuhannya atau hanya untuk sekedar melihat-lihat. 

                Ketatnya tingkat persaingan yang terjadi di perusahaan ritel yang ada dan 

berkembang di indonesia dewasa ini menuntut pemasar untuk lebih memahami akan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Pemasar, khususnya pemasar jasa harus mampu 

mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan minat beli 

konsumen. Dalam konteks pemasaran jasa, khususnya retail, pemasar harus 

mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik dari pesaing agar konsumennya 

dapat terus dipertahankan dan tidak beralih pada pesaing. 
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                  Pada lingkungan pemasaran jasa, khususnya retail, konsumen dapat 

terekspos oleh berbagai stimuli yang keseluruhannya dapat mempengaruhi bagaimana 

konsumen bertindak, mempengaruhi terhadap apa yang mereka beli, dan 

mempengaruhi kepuasan mereka terhadap pengalaman berbelanja secara potensial.  

Musik merupakan salah satu bentuk environmental stimuli yang dapat mempengaruhi 

konsumen pada lingkungan jasa disamping bentuk environmental stimuli lainnya 

seperti warna, temperatur, dan cahaya dalam menciptakan store atmosphere. 

                 Store Atmosphere memiliki elemen-elemen yang semuanya berpengaruh 

terhadap suasana toko yang ingin diciptakan. Pada penelitian sebelumnya elemen-

elemen store atmosphere menurut  Berman dan Evans (2004 : 455), terdiri dari exterior 

(bagian luar toko), general interior (bagian dalam toko), store layout (tata letak toko), 

dan interior POP displays. 

Exterior (bagian luar toko) adalah bagian yang terkemuka. Maka hendaknya 

memberikan kesan yang menarik. Di samping itu hendaklah menunjukan spirit 

perusahaan dan sifat kegiatan yang ada di dalamnya. Karena bagian depan dan 

eksterior berfungsi sebagai identifikasi atau tanda pengenalan maka sebaiknya 

dipasang lambang-lambang. Exterior menurut Berman dan Evans terdiri dari ( bagian 

depan toko, papan nama toko, pintu masuk, display jendela, tinggi dan luasnya 

bangunan, jarak penglihatan, keunikan, lingkungan sekitar toko, toko lain disekitar 

toko, fasilitas tempat parkir, kemacetan 

General interior (bagian depan toko), berbagai motif konsumen memasuki 

toko, hendaknya memperoleh kesan yang menyenangkan. Kesan ini dapat diciptakan 

misalnya dengan warna dinding toko yang menarik, musik yang diperdengarkan, serta 

aroma/bau dan udara di dalam toko. General interior menurut Berman dan Evans 

terdiri dari (lantai, warna dan pencahayaan, aroma dan bunyi, perabot toko, tekstur 

dinding atau tembok, suhu udara, lebar jarak, fasilitas ruang ganti, alat transportasi ke 

antar lantai, area berbahaya, pramuniaga, barang dagangan, tingkat harga dan pajangan, 

kasir, teknologi, kebersihan). 
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   Store layout (tata letak) Merupakan rencana untuk menentukan lokasi tertentu 

dan pengaturan dari  Jalan/gang di dalam toko yang cukup lebar dan memudahkan 

orang untuk berlalu-lalang, Layout toko menurut Berman dan Evans antara lain 

(Allocation on Floor Space, Product Grauping/pengelompokan barang, Traffic 

Flow/arus lalu lintas dalam toko, Space atau Merchandise Category/katagori barang 

dagangan, Department Location/penyusunan barang menurut departemennya, 

Arrangement Within Departem  Interior point of purchase display (area pembelian 

dalam toko) Sangat menentukan bagi suasana toko karena memberikan informasi 

kepada konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan dan laba 

bagi toko. Interior POP display menurut Berman dan Evans terdiri dari (Assortment 

Display, Theme Setting Display/tema dekorasi pajangan, Ensemble Display/pajangan 

ansambel, Rack Display and Case Display/pajangan rak dan laci, Cut Case and Dump 

Bins. Posters, Signs, and Cards/poster, spanduk dan banner, Mobile, Wall 

Decoations/dekorasi dinding). Peranan store atmosphere menjadi semakin penting 

karena kecenderungan berubahnya motif seseorang bukan hanya bersifat rasional saja 

melainkan emosionalnya, dimana kegiatan berbelanja tidak semata merupakan 

kegiatan fungsional untuk membeli barang-barang saja, tetapi juga sebagai kegiatan 

mengisi waktu dan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup konsumen.   

Promosi didefinisikan sebagai “Any communication by retailler that informs, 

persuade, and/or reminds the target market”. Sehingga dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa promosi adalah alat komunikasi untuk menghubungkan pihak 

perusahaan dengan konsumen dengan cara memberitahu, membujuk, dan 

mengingatkan konsumen agar mau membeli barang-barang yang dijual.(Berman dan 

Evans, 2007: 391). Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan untuk 

menyakinkan calon pelanggan tentang barang dan jasa (Alma, 2011: 179) yang dikutip 

oleh Foster (2008: 65). Beberapa konsumen sering kali membeli produk atau jasa tanpa 

direncanakan terlebih dahulu. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal seperti display 

pemotongan harga. Display atau peragaan tersebut telah membangkitkan kebutuhan 
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konsumen, sehingga konsumen merasakan kebutuhan yang mendesak untuk membeli 

produk yang dipromosikan tersebut. Keputusan pembelian seperti ini disebut sebagai 

pembelian impulse (impulse purchasing/impulse buying) (Sumarwan, 2011: 117).   

Kecenderungan impulse buying juga merupakan trend perilaku pembelian yang 

marak di hypermarket maupun supermarket (Bayley and Nancarrow, 1998) Keadaan 

ini menjadi suatu kebiasaan yang rutin di masyarakat. Hal ini mendorong perubahan 

prilaku seseorang. Tuntutan kebutuhan yang cepat mengakibatkan tingkat prilaku 

seseorang meningkat dan cenderung merangsang psikologi seseorang menjadi negatif 

seperti perubahan watak/sifat seseorang atau inginnya mendapat penghormatan dari 

orang lain. (Silvera, et al., 2008, Verplanken, et al., 2005, Tafarodi and Swann, 1995, 

Huelsman, et al, 1998; dalam Arifianti, 2011) Hal ini mendorong perusahaan 

mengefektifkan strategi pemasaran dilakukan melalui riset perilaku konsumen. Hasil 

riset akan berguna untuk memperbaiki strategi produk, harga, dan program periklanan 

yang meyakinkan pelanggan. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

diantaranya faktor individu (Kleinsteuber dalam Sutojo, 2002; dalam Arifianti, 2011 ). 

2 Tujuan dari promosi penjualan ini tentunya meningkatkan volume penjualan jangka 

pendek untuk perusahaan dengan menciptakan tampilan dan aktivitas yang menarik 

dan menimbulkan impulse buying.  

          

              Yomart adalah salah satu pelaku retail minimarket dalam naungan Yogya group. 

Dengan memberikan pelayanan serta komitmen terhadap konsumen, Yomart 

berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang terbaik dalam skala lokal maupun 

nasional. Yomart merupakan bagian merupakan bagian dari sebuah kelompok usaha ritel 

skala nasional yang berpusat di Bandung dan telah berpengalaman dalam mengelola 

usaha ritel sejak tahun 1982. Cabang pertama Yomart adalah Yomart Ciwastra, Bandung, 

yang mulai beroperasi pada tanggal 23 agustus 2003. Dengan pengembangannya yang 

cukup baik, Yomart juga telah dibimbing oleh lembaga Action International, yang 

berbasis di Nevada Amerika Serikat dan IFBM, lembaga konsultasi internasional untuk 
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pengembangan Franchise. Sampai dengan tahun 2009, Yomart sudah memiliki lebih dari 

200 toko yang tersebar di berbagai daerah dan wilayah seperti Jawa Barat dan Jawa 

Timur antara lain Bandung, Cimahi, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Subang, 

Majalengka, Cirebon, Sukabumi, Purwakarta, Indramayu, Pangandaran, Ciamis, 

Sukabumi, Bogor, Jakarta dan Surabaya.Pada wilayah Kota Bandung sendiri, 

minimarket Yomart memiliki memiliki 66 gerai yang tersebar di seluruh wilayah Kota 

Bandung.  

                       Salah satu cabang minimarket Yomart yang berada di jl.Cijambe No.4 

Ujungberung Bandung. Bangunannya terdiri dari satu lantai dengan luas selling area 

119.87 m2, back office dan gudang 27.57 m2, toilet 2.10 m2, serta luas area parkir yang 

cukup luas 152.4 m2. Yomart Cijambe didirikan untuk mendekatkan diri dalam 

memberikan kemudahan kepada konsumen disekitar kawasan Cijambe Bandung dalam 

memenuhi kebutuhannya. Yomart Cijambe menyedidakan berbagai macam kebutuhan 

konsumen, seperti makanan, minuman, toiletris, alat tulis kantor dan sekolah, hingga 

obat-obatan. 

                                            Gambar 1.1 

             Jumlah Pengunjung Yomart Cijambe tahun 2013-2015 

 
                  Sumber: Data pengunjung Yomart Cijambe periode 2013 -2015 
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Berdasarkan data pra-survei diatas, terjadi penurunan jumlah konsumen pada 

periode 2013-2015 hal ini disebabkan oleh ketidaknyamanan pengunjung dalam 

berbelanja dan susasana toko yang kurang kondusif dalam membangun kenyamanan 

konsumen dalam berbelanja, sehingga konsumen/pengunjung biasa maupun yang 

sudah setia ataupun loyal kepada Yomart Cijambe berpindah kepada pesaing 

minimarket yang ada di sekitar jalan Cijambe yaitu alfamart maupun indomart. 

 

 

                                              Gambar 1.2 

             Jumlah Promosi Yomart Cijambe tahun 2013-2015 

 
Sumber: Data Promosi Yomart Cijambe periode 2013 -2015 

           Berdasarkan data pra-survei diatas, kenaikan jumlah promosi pada periode 

2013-2015 hal ini berdampak juga pada jumlah penjualan yang juga menurun 

diperiode tersebut. namun promosi yang dilakukan masih belum mampu menarik 

jumlah pengunjung maupun konsumen baru untuk berbelanja di Yomart Cijambe. 
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                                                 Gambar 1.3 

            Jumlah Penjualan Yomart Cijambe tahun 2013-2015 

 
Sumber: Data keuangan Yomart Cijambe periode 2013 -2015 

                                                   

Berdasarkan pra-survei data yang diperoleh diatas tersebut, berarti jumlah 

produk yang terjual pada Yomart cijambe cenderung menurun, maka penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian pada Yomart Cijambe tentang pelaksanaan Store 

Atmosphere dan promosi penjualan yang dilakukan oleh Yomart Cijambe sebagai 

salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan loyalitas konsumen di Yomart Cijambe.         

       

        Uraian latar belakang di atas membuat penulis bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul Pengaruh Store Atmosphere dan Promosi Terhadap Loyalitas 

Konsumen. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh store atmosphere terhadap Loyalitas 

KonsumenYomart Cijambe Bandung?. 

2. Bagaimana pengaruh Promosi Penjualan terhadap Loyalitas 

KonsumenYomart Cijambe Bandung?. 

3. Bagaimana pengaruh store atmosphere dan Promosi Penjualan terhadap 

Loyalitas konsumen Yomart Cijambe Bandung?. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh 

mana store atmosphere dan Promosi berpengaruh terhadap proses keputusan 

pembelian, sedangkan tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan store atmosphere dan promosi di Yomart 

Cijambe Bandung. 

2. Untuk mempelajari bagaimana tanggapan konsumen terhadap peletakan 

serta penempatan store atmosphere dan promosi di Yomart Cijambe 

Bandung. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh store atmosphere dan promosi 

terhadap Loyalitas Konsumen Yomart Cijambe Bandung. 

 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak berikut : 

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang 

konsep pemasaran khususnya store atmosphere dan promosi, serta dapat 
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membandingkan teori-teori yang di dapat dari perkuliahan dengan praktek 

yang sesungguhnya di dalam perusahaan. 

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pikiran dalam menangani masalah yang sedang dihadapi 

berkaitan dengan store atmosphere dan promosi yang dilakukan 

perusahaan. 

3. Bagi pihak lain, tambahan informasi dan bahan perbandingan bagi peneliti 

lain yang meneliti pada bidang usaha yang sama maupun khalayak umum 

yang ingin menambah pengetahuannya. 

 

 

1.5 Metode Penelitian 

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode eksplanatori 

menurut Sugiyono (2006:10) adalah“Penelitian yang menjelaskan hubungan 

kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis”. Pada penelitian ini 

alasan utama pemilihan jenis penelitian eksplanatori ini untuk menguji hipotesis yang 

diajukan agar dapat menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

baik secara parsial maupun simultan yang ada dalam hipotesis tersebut. 

Disamping itu penulis memperoleh data dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Penelitian lapangan (field research) 

Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan turun 

langsung untuk meninjau dan meneliti ke perusahaan yang diteliti oleh penulis 

serta melakukan : 

a. Observasi 

Yaitu pengamatan langsung pada perusahaan yang menjadi objek 

penelitian dengan jalan mengamati objek penelitian tersebut guna 

kelengkapan data dan memperoleh gambaran mengenai perusahaan 
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sehingga diharapkan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

b. Wawancara  

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan 

langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehinggta dapat 

diperoleh keterangan dan data-data yang diperlukan. 

c. Kuesioner 

Data diperoleh dengan cara menyebarkan suatu daftar pertanyaan-

pertanyaan yang cukup terperinci dan lengkap tentang obyek yang diteliti 

pada responden. 

2. Penelitian pustaka (library research) 

Dalam memperoleh data ini, penulis memperoleh data melalui litelatur yang 

sesuai dengan pokok-pokok masalah untuk mendapatkan landasan teori 

sebagai dasar dalam melakukan penelitian. 

 

1.6 Lokasi penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, 

penulis melakukan penelitian dan mengambil data di Yomart Cijambe yang beralamat 

di jl.Cijambe No.4 Ujungberung Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan 

November 2015 sampai dengan selesai. 

 

 

  

 

 

 

 


