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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Era globalisasi sekarang ini, banyak sekali  peluang dan tantangan bisnis 

baru yang sangat menjanjikan bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Di 

satu sisi, era globalisasi memperluas pasar produk dari perusahaan Indonesia, 

sementara di sisi lain, keadaan tersebut memunculkan persaingan yang makin 

ketat baik antar perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Dampak lain dari 

globalisasi ini adalah semakin majunya teknologi di dunia yang menyebabkan 

tingkat arus informasi yang berkembang dengan cepat sehingga pengaruhnya 

dapat terasa dan terlihat oleh masyarakat.  

Dukungan teknologi informasi dan komunikasi  serta tingkat arus 

informasi yang berkembang atau (Information superhighway), unsur – unsur 

budaya luar dapat dengan mudah memasuki unsur budaya lokal dengan sangat 

cepat. Hal ini dapat memegaruhi unsur budaya dunia lokal yang dapat diartikan 

sebagai suatu serangan terhadap identitas suatu bangsa. Salah satu contohnya 

adalah gaya hidup instan masyarakat pada saat ini, yang dapat terlihat dalam 

dunia kuliner makanan cepat saji (Junk Food).  

Gaya hidup instan (fast food) ini menjadi salah satu dari sekian banyak 

pop culture yang sudah berkembang di masyarakat Indonesia, dimana masyarakat 

Indonesia banyak disuguhi dengan makanan cepat saji dan makanan yang 

berbahan olahan daging di dalamnya. Gaya hidup kongkow di cafe menjadi trend 

di kalangan masyarakat Indonesia pada saat ini, tanpa kita sadari hal tersebut 

merupakan salah satu pengaruh dari globalisasi. 
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Belakangan ini Restoran siap saji ataupun yang bukan, serta Cafe 

merupakan gaya hidup para remaja dan eksekutif di Indonesia. Anak muda dan 

Nongkrong adalah 2 unsur yang tidak dapat dipisahkan lagi atau sudah bisa 

dikatakan merupakan 2 unsur yang sudah melekat satu sama lain. Pada sekolah – 

sekolah usai jam pelajaran, di kampus – kampus di antara jam sengang saat 

kuliah, dan bahkan di jam sepulang kantor, kita akan mudah melihat kelompok – 

kelompok remaja dan orang – orang dewasa sedang duduk – duduk di cafe, 

restoran maupun kedai.  

Gaya hidup dikalangan masyarakat inilah yang menjadi fenomena yang 

sedang banyak terjadi, terutama pada kalangan kawula muda yang tinggal dikota – 

kota besar. Masalah ini didukung oleh kondisi kota Bandung yang merupakan 

salah satu kota besar di Indonesia yang padat dengan pusat – pusat perbelanjaan 

dan makanannya. Oleh karena itu di setiap pojok kota Bandung kita dapat dengan 

mudah menjumpai factory outlet, rumah makan, restoran cepat saji, cafe, kedai 

makanan dan minuman ataupun mal – mal yang berdiri megah. Tempat inilah 

yang menjadi simbol pergaulan dan tempat berkumpul atau nongkrong bagi para 

kawula muda di kota Bandung. Lokasi strategis, harga yang murah, tempat yang 

nyaman, menu makanan dan minuman yang bervariasi, serta penyajian makanan 

dan minuman yang berbeda dari restoran fast food membuat cafe, restoran 

maupun kedai menjadi salah satu tempat favorit untuk berkumpul para remaja di 

Bandung.  

Kota Bandung dikenal sebagai Kota Hiburan menawarkan berbagai 

macam pilihan hiburan wisata untuk semua kalangan tanpa batasan usia. Mulai 

dari wisata sejarah, wisata alam, wisata belanja, hingga wisata kuliner ditawarkan 

di kota Bandung ini. Bisnis Boga (makanan) atau yang saat ini lebih dikenal 

dengan istilah bisnis kuliner, merupakan jenis usaha yang selalu marak 

ditawarkan di kota Bandung. Dikutip dalam Jurnal : Resti Meldarianda (2010). 

Salah satu kuliner yang sedang Booming atau menjadi trend di kalangan 

kawula di Kota Bandung ini adalah Mie Ramen. Mie Ramen adalah makanan 
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khas dari Negara Jepang yang terbuat dari tepung dan dibentuk menjadi potongan 

Mie yang panjang. Pada umumnya Ramen disajikan dengan kuah panas dan 

ditambahkan beberapa toping diatasnya seperti Daging, Tempura, Jamur dan 

Telur rebus. Makanan khas Jepang ini sangat cocok dilidah masyarakat Kota 

Bandung karena bahan bakunya tidak jauh berbeda dengan mie yang biasa 

masyarakat Bandung konsumsi.  

Citarasa yang bernuasa oriental dimilki oleh Mie Ramen ini sangat cocok 

dilidah masyarakat Kota Bandung karena citarasa masakan oriental hampir sama 

dengan citarasa masakan Indonesia, terlebih lagi gaya hidup masyarakat Kota 

Bandung yang mengikuti arus zaman yang lebih cenderung menyukai masakan – 

masakan berbau asing yang dinilai lebih enak dan lebih bergengsi. 

Fenomena diatas menciptakan peluang bagi pengusaha kuliner khususnya 

di kota Bandung untuk membuka atau mendirikan restoran atau cafe. Salah satu 

yang memanfaatkan peluang tersebut adalah Ketiga orang mahasiswa Fakultas 

Hukum, Universitas Padjadjaran (Unpad) angkatan 2007 yaitu Yoga, Indri, dan 

Sandi yang mendirikan usaha kuliner yaitu Mie Reman. Mie Reman adalah 

restoran yang menyajikan dan menjual kuliner ramen yang hadir dengan 

memberikan inovasi yang berbeda untuk para pecinta kuliner bercitarasa pedas di 

Kota Bandung. Pada awalnya Mie Reman ini hanya ada di Jl. Teuku Umar, 

Namun seiring berjalannya waktu Mie Reman ini mengembankan usahanya 

hingga mempunyai beberapa cabang yang ada di Jl. Braga dan di Jl. H. Wasid.  

Mereka bertiga merintis usaha kuliner ini sejak tahun 2010 dan mulai 

berkembang pada mei 2011 hingga saat ini. Pemberian nama “Reman” sendiri 

berawal dari sebuah konsep untuk membuat kuliner dengan bahan utama mie 

dengan cita rasa yang sangat pedas. Efek yang ditimbulkan dari makanan ini dapat 

membuat orang yang menyantapnya diibaratkan dapat mengeroyok “preman” 

yang notabene adalah seseorang dengan wajah sangar, galak, dan ditakuti banyak 

orang. ( http://citizenmagz.com/?p=4716 2015) 

 

http://citizenmagz.com/?p=4716
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Dibawah ini terdapat data Restoran yang menjual menu masakan Jepang 

yaitu Mie Ramen : 

Restoran yang memiliki menu Ramen 

Tabel 1.1 

No Nama Restoran Alamat  

1 Sumo Ramen Bar  Jl. Tubagus Ismail Raya No. 22 

2 Mie Reman Jl. Braga No. 36 

3 Kuma Ramen  Jl. Cimanuk No.11 

4 

Oishii Ramen and Sushi 

Bar Jl. Karapitan No. 66 A 

5 Ramen Rider   Ruko Atas 5A-5B Lt.2 Jl. Gelap Nyawang 

7 Gokana Ramen & Teppan  Jl. Sukajadi No. 225, Cihampelas Walk 

Sumber : (http://katalogwisata.com 2015) 

Persaingan  yang  semakin  ketat  akan  membuat  para  pelaku  bisnis 

menjadi lebih bergairah dalam memberikan suasana toko  yang nyaman untuk 

kenyamanan para konsumen agar konsumen dapat melakukan pembelian. 

Menurut Levy & Weitz (2001) “ Customer purchasing behavior is also 

inbfluenced by the store atmosphere”. Dalam keputusan pembeliannya konsumen 

tidak hanya memberi respon terhadap barang dan jasa yang ditawarkan oleh 

pengecer, tetapi juga memberikan respon terhadap lingkungan pembelian yang 

menyenangkan bagi konsumen, sehingga konsumen tersebut memilih toko yang 

disukai dan melakukan pembelian dikutip dalam jurnal : Beli Yuliandi (2014). 

 

 

http://katalogwisata.com/
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Tabel 1.2 

Data Pendapatan Mie Reman Tahun 2014 

Bulan Pendapatan 

Januari 209,789,060 

Februari 168,776,141 

Maret 178,283,252 

April 156,661,652 

Mei 143,465,649 

Juni 141,337,550 

Juli 137,257,453 

Agustus 152,522,010 

September 210,820,310 

Oktober 212,561,209 

Nopember 214,462,112 

Desember 218,563,014 

 

Sumber : (Mie Reman, 2015) 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pendapatan yang didapat oleh 

Mie Reman mengalami Fluktuasi (Kenaikan dan Penurunan) setiap bulannya. 

Pada awal tahun bulan Januari pendapatan yang diperoleh sebesar  

Rp. 209,789,060. Pada bulan Februari pendapatan Mie Reman mengalami 

penurunan menjadi Rp. 168,776,141 dan mengalami kenaikan kembali pada bulan 

Maret menjadi Rp. 178,283,252 , Akan tetapi pendapatan yang didapatkan Mie 
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Reman ini mengalami penurunan pada bulan April, Mei, juni dan Juli yaitu 

sebesar Rp. 156,661,652, Rp. 143,465,649, Rp. 141,337,550 dan Rp. 137,257,453. 

Tetapi pada bulan  Agustus, September, Oktober, November dan December 

pendapatan yang didapatkan oleh Mie Reman Mengalami kenaikan secara 

berturut – turut. Pada bulan Agustus Rp. 152,522,010 , bulan September Rp. 

210,820,310, bulan Oktober Rp. 212,561,209, bulan November Rp. 214,462,112 , 

dan pada bulan Desember Rp. 218,563,014. 

 

Berdasarkan survey awal yang penulis lakukan pada Restoran Mie Reman, 

diduga terdapat dimensi dari Store Atmosphere yang kurang memenuhi harapan 

konsumen diantaranya :  

 Exterior (Bagian Tempat Toko) : yang meliputi bagian depan toko, pintu 

masuk, fasilitas parkir, papan nama. Mie Reman tidak menyediakan area parkir 

yang kurang luas sehingga para konsumen sulit untuk memarkir kendaraan 

mereka dan kadang para konsumen harus mencari area parkir lain yang tidak 

jarang sangat jauh dan dari area Mie Reman dan para konsumen harus menjalan 

kaki terlebih dahulu. Sehingga tidak sedikit para konsumen yang mengurungkan 

niatnya untuk melakukan pembelian di Mie Reman.  

General Interior (Bagian Dalam Toko) : yang meliputi fasilitas di dalam toko, 

Pencahayaan, Suhu, karyawan, perabot toko, musik. Fasilitas AC yang disediakan 

Mie Reman sudah rusak sehingga menyebabkan suhu ruangan yang menjadi 

panas dan membuat para konsumen tidak nyaman.  

Store Layout (Tata Letak Toko) : yang meliputi tata letak meja, kursi, kasir, 

ruangan untuk beristirahat karyawan. Tata letak kursi dan meja di Mie Reman 

yang kurang beraturan kadang kala ada konsumen yang melakukan pembelian 

kekurangan kursi sehingga mereka harus berdiri dan menuggu sampai karyawan 

mengambilkan kursi lain.  

Selain dari suasana toko Word of mouth juga merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi dalam menciptakan Keputusan Pembelian Konsumen. 
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Seperti yang dikemukakan oleh (Sernovitz, 2009) dikutip dalam jurnal  Diyos 

Nugraha Eka Putra (2014)  Word of mouth merupakan komunikasi yang 

menghasilkan percakapan yang baik, Seseorang akan bertanya kepada orang lain 

mengenai kualitas suatu barang atau jasa sebelum mereka memutuskan untuk 

membelinya. Oleh karena itu word of mouth dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian seseorang dalam melakukan pembelian.  

Kenyataanya word of mouth ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 

perusahaan. Hal itu dikarenakan perusahaan yang melakukan metode WOM ini 

sulit mengukur seberapa luas metode WOM ini dapat menjangkau konsumennya , 

perusahaan juga sulit mengukur seberapa besar profit yang dapat diperoleh 

dengan menggunakan WMO ini serta jangka waktu WOM ini tidak terbatas 

sehingga perusahaan sulit mengetahui seberapa lama dampak / feedback yang 

akan di terima perusahaan dengan menggunakan WOM ini. 

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa Store atmosphere dan 

Word of Mouth merupakan faktor penting bagi untuk melakukan suatu keputusan 

pembelian suatu produk yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pembelian, 

oleh karena itu peniliti tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Store 

Atmosphere dan Word of Mouth Communication Terhadap Keputusan 

Pembelian Pada Restoran Mie Reman Jl. Braga Bandung” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan Kepuasan 

Konsumen sebagai aspek yang dapat dipengaruhi Store Atmosphere dan Kulitas 

Pelayanan. Berkembangnya pusat wisata kuliner di Bandung dan persaingannya 

yang sangat ketat mengharuskan Table One memiliki strategi yang efektif agar 

memiliki keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, penulis membatasi ruang 

lingkup masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Store Atmosphere Terhadap Keputusan Pembelian 

konsumen di di Restoran Mie Reman yang ada di Jl. Braga No. 36 

Bandung? 

2. Bagaimana pengaruh Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian 

konsumen di di Restoran Mie Reman yang ada di Jl. Braga No. 36 

Bandung? 

3. Bagaimana pengaruh Store Atmosphere dan Word of Mouth Terhadap 

Keputusan Pembelian konsumen di di Restoran Mie Reman yang ada di Jl. 

Braga No. 36 Bandung? 

1.3   Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Store Atmosphere Terhadap 

Keputusan Pembelian konsumen di di Restoran Mie Reman yang ada di Jl. 

Braga No. 36 Bandung? 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Word of Mouth Terhadap 

Keputusan Pembelian konsumen di di Restoran Mie Reman yang ada di Jl. 

Braga No. 36 Bandung? 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Store Atmosphere dan Word of 

Mouth Terhadap Keputusan Pembelian konsumen di di Restoran Mie 

Reman yang ada di Jl. Braga No. 36 Bandung? 
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1.4 Pembatasan Masalah 

Penulis perlu memberikan beberapa batasan masalah untuk dapat 

mengarahkan dan memfokuskan perumusan dan pengolahan dari permasalahan 

yang timbul sebagai berikut :  

1. Penelitaan di lakukan kepada pelanggan yang datang ke Restoran Mie 

Reman Bandung 

2. Data penjualan di ambil untuk periode 2014 pada bulan Januari sampai 

bulan desember. 

3. Data penjualan yang menjadi masalah penelitian yaitu data yang  

mengalami penurunan pada bulan April sampai juli 2014.  

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

mengajukan tugas akhir menempuh gelar sarjana strata satu. Dengan 

diperolehnya informasi dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh 

manfaat bagi pihak-pihak bersangkutan. 

 

1. Perusahaan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bagi perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan restoran atau wisata 

kuliner lain untuk memahami Keputusan Pembelian yang dipengaruhi oleh 

Store Atmosphere dan Word of Mouth  sehingga dapat meningkatkan strategi 

pemasarannya dengan memanfaatkan motif yang dimiliki konsumen untuk 

pergi berkunjung ke restoran atau wisata kuliner lain. 

2. Bagi Akademik 

1) Sebagai salah satu masukan bagi ilmu pengetahuan, terutama dalam 

bidang ilmu manajemen. 
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2) Menambah wawasan bagi pembaca mengenai pengaruh Store 

Atmosphere dan Word of Mouth  terhadap Keputusan Pembelian  

3) Sebagai bahan untuk pembaca yang ingin melakukan penelitian yang 

sama atau penelitian lanjutan mengenai Store Atmosphere dan Word of 

Mouth  terhadap Keputusan Pembelian. 

3. Bagi Penulis 

1) Sebagai suatu studi aplikasi dari ilmu teoritis yang diterima di 

kampus dan menerapkannya dalam kehidupan yang lebih nyata serta 

sebagai sarana evaluasi untuk mengukur keahlian diri dalam bidang 

pemasaran. 

2) Memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat 

mengaplikasikan pelajaran yang sudah diberikan selama perkuliahan 

serta mempelajari bagaimana cara menganalisis dan mengolah data. 

 

 

 


