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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian saat ini dituntut bergerak cepat seiring dengan

perkembangan zaman yang semakin maju. Hal ini mempengaruhi kegiatan

perusahaan yang berakibat pada bisnis di Indonesia. Bisnis di Indonesia

berkembang cukup pesat, meskipun mungkin tingkat penyebarannya masih belum

seratus persen tercapai namun tingkat bisnis di Indonesia sudah dapat dikatakan

maju. Hal ini dapat dilihat dari munculnya perusahaan baru.

Banyaknya perusahaan baru yang bergerak di berbagai sektor bisnis,

membuat perusahaan lebih cermat dalam menentukan bisnis yang akan

dikembangkan. Melihat kebutuhan dan gaya hidup masyarakat Indonesia

sekarang, fenomena yang terjadi dengan gaya hidup masyarakat Indonesia adalah

makan diluar rumah yang mengakibatkan menjamurnya restoran, cafe, foodcourt,

warung makan yang terdapat di pusat perbelanjaan maupun di luar pusat

perbelanjaan. Dari budaya makan diluar rumah, banyak bermunculan rumah

makan dan melihat peluang ini, perusahaan sangat tertarik dengan bisnis kuliner.

Sebagai ibu kota dari provinsi Jawa Barat, Kota Bandung menjadi kota

tujuan wisata oleh para wisatawan dari berbagai daerah. Hal ini menjadikan Kota

Bandung menyajikan banyak alternatif tujuan wisata di dalamnya dan salah

satunya adalah wisata kuliner. Banyaknya bisnis di bidang kuliner menjadikan

persaingan di kota ini sangat ramai, rumah makan dan cafe saling menunjukan

keunggulannya masing-masing. Bisnis di bidang kuliner takkan pernah terhenti

mengingat karena makan merupakan kebutuhan primer manusia.

Menurut Atmodjo (2007:7) restoran atau rumah makan adalah suatu

tempat atau bangunan yang diorganisasikan secara komersial yang

menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumennya baik

berupa makanan maupun minuman (food & beverage). Selain bertujuan bisnis

juga melayani dan membuat puas para konsumen merupakan tujuan utama operasi

restoran tersebut.
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Membuat daftar tempat makan di Bandung, mungkin akan menghabiskan

berlembar-lembar kertas dan berjuta-juta kata juga waktu yang sangat panjang

hanya untuk mencatatnya. Hal itu wajar, mengingat tempat makan yang tersebar

di Bandung jumlahnya ribuan, bahkan bisa mencapai jutaan. Data Disbudpar,

yang dikuatkan oleh Asosiasi Kafe dan Restoran Bandung pun, menyatakan

bahwa tempat makan berkategori cafe yang ada di Bandung saja jumlahnya

mencapai dari 2000, bisa jadi lebih. Belum lagi jika ditambah dengan restoran,

warung nasi atau tempat makan pinggir jalan (Sebandung.com).

Berikut ini daftar Cafe dan Resto beserta alamat yang ada di Kota

Bandung, meskipun tidak tertulis semua tempat makan dan minum di Bandung,

namun nama-nama cafe dan resto di bawah ini bisa sedikit mewakilì tentang

gambaran pesatnya peningkatan wisata kuliner dì Kota Bandung.

Tabel 1.1

Nama-Nama Cafe Dan Resto Dì Kota Bandung

Nama Resto/Cafe Alamat

RESTORAN KAFE KAPULAGA Jl.. Teuku Umar 6. Bandung

KAFE DAGO TERRACE RESTO Jl. Ir. H Juanda 139- A Bandung

KAFE IMAGE Jl. Surya Sumantri 25 Bandung

BORNEO CAFE & STEAK Jl. Braga 99 Bandung

KAFE KAYU MANIS GUMILANG

SARI

Jl. Dr. Setiabudi 323-325 Bandung

KAFE DE RESTO PARAHYANGAN Jl. RE. Martadinata 156-158 Bandung

KAFE ARAR GALLERY Jl. RE. Martadinata 66 Bandung

KAFE ENHALL REST & TERAS Jl. Dr. Setiabudi 186 Bandung

KAFE BALAD KURING Ruko A Yani BI 262/5-6 Bandung

KAFE FLAMBOYANT F EXPRESS

& BAKERY

Jl. Sukajadi 232 Bandung

KAFE BALI Jl. RE. Martadinata 215 Bandung

KAFE GARASI Jl. Pandu 29 Bandung

KAFE BISTRO Jl. Pelajar Pejuang 45-50 Bandung
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KAFE GARDEN Jl. Cisitu 179-A Bandung

RESTORAN KAFE BLD Jl. Cìumbuleuìt 163-A

KAFE HALAMAN Jl. Taman Sari 92 RT 003/03 Bandung

KAFE MQ Jl. Citarum 4 Bandung

KAFE BONTI Jl. Terusan Pasirkoja 347 Bandung

THE BLACK COFFIBAR Jl. Ir H Juanda 61-63 Dago Plaza

Bandung

DAGO TEA HAUSE Jl. Bukit Dago Selatan 53 Bandung

KAFE THE ISLAND JAZZ Jl. Ir. H Juanda14 Bandung

McNzie Uptown KAFE dan RESTO Jl. Bukit Pakar Timur 73 Dago

KAFE THE LOFT PROJECT Jl. Peta 241 Mal Lingkar selatan Lt 3

Bandung

KAFE SELASAR Bukit Pakar Timur 100

Sumber: http://informasi-daftar.blogspot.com//daftar-cafe-dan-resto-di-kota-bandung.html

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, keberadaan De’ Tuik Garden Resto & Cafe

yang berada di pusat kota Bandung, memiliki kompetitor yang beraneka ragam,

fenomena ini akan menimbulkan persaingan yang tinggi diantara usaha kuliner.

Persaingan yang semakin tinggi membuat setiap perusahaan berusaha untuk

menciptakan pelayanan terbaik kepada konsumen. Dengan adanya situasi seperti

ini setiap perusahaan tidak hanya menciptakan pelayanan terbaik saja, disamping

itu akan berusaha untuk menyajikan sajian yang lezat dan strategi pemasaran yang

menarik, untuk meningkatkan minat beli konsumen. Oleh karena itu perusahaan

harus merancang kegiatan usahanya khususnya kegiatan pemasaran dengan baik

secara terorganisir.

Dengan semakin banyaknya jenis usaha, yang bermunculan dapat

menimbulkan persaingan antara perusahaan terutama perusahaan yang bergerak

dibidang sejenis. Hal ini mendorong perusahaan untuk selalu kreatif dan inovatif

agar dapat lebih unggul dibandingkan pesaingnya dengan cara memberikan

kepuasan secara maksimal kepada konsumen baik dalam hal kualitas, nilai guna,
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dan daya tarik. Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan Store Atmosphere dan

service quality merupakan hal yang sangat diperlukan.

De’ Tuik Garden Resto & Cafe merupakan suatu perusahaan jasa restoran

dan cafe baru yang terletak di daerah perbukitan sebelah Timur Bandung. Dalam

area yang luas, De’ Tuik Garden Resto & Cafe atau yang biasa di sebut De’Tuik,

memiliki saung-saung dengan tema yang berbeda-beda, yang dirancang khusus

untuk kenyamanan konsumen menikmati hidangan yang disajikan selain itu De’

Tuik memiliki fasilitas produk jasa seperti area Out Bound, taman bermain, kolam

pancing, track ATV, mini golf, lapangan futsal mini dll.  Dalam melaksanakan

bisnis tersebut, De’ Tuik tidak lepas dari strategi pemasaran yang tentu saja salah

satunya bertujuan untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen.

Suatu strategi pemasaran yang dilakukan oleh De’ Tuik Garden Resto &

Cafe adalah melakukan Store atmosphere (Suasana Toko) yang baik. Hal tersebut

di lakukan oleh De’ Tuik Garden Resto & Cafe untuk menarik minat konsumen

untuk  berkunjung ke De’ Tuik Garden Resto & Cafe dan melakukan proses

keputusan pembelian. Store atmosphere yang nyaman, akan menimbulkan kesan

menarik kepada konsumen, dapat merangsang keinginan membeli yang tidak

direncanakan, dan mempengaruhi proses keputusan pembelian. Untuk dapat

menciptakan atmosphere yang menarik, maka perlu diciptakan Store atmosphere

yang baik, menurut Levy dan Weitz dalam bukunya “Retail Management”

(2007:510) menerangkan bahwa “Atmosphere refers to the design of an

environment through visual communications, lighting, colors, music, and scent to

stimulate customers perceptual and emotional responses and ultimately to affect

their purchase behavior”. Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa

Store atmosphere merupakan suatu karakteristik fisik yang sangat penting dimiliki

oleh suatu bisnis ritel untuk dapat mempertahankan konsumen agar merasa

nyaman dan ingin berlama-lama berada di toko yang dikunjungi sehingga dapat

dengan tenang memilih produk yang dibutuhkan dan juga dapat merangsang

keinginan membeli yang tidak direncanakan.

Store atmosphere sebagai salah satu sarana komunikasi yang dapat

berakibat positif dan menguntungkan di buat semenarik mungkin. Tetapi

Exterior
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sebaliknya mungkin juga dapat menghambat proses pembelian. Menarik

konsumen melakukan pembelian tidak hanya dapat dilakukan dengan memberikan

diskon, door prize, atau kegiatan promosi lainnya. Menarik konsumen untuk

melakukan pembelian juga dapat dilakukan dengan cara memberikan atmosphere

yang menyenangkan bagi kosumen pada saat di dalam toko, karena konsumen

yang merasa senang diharapkan akan melakukan pembelian. Untuk dapat

menciptakan atmosfir yang menyenangkan, maka perlu diciptakan design store

atmosphere yang baik. Design store atmosphere merupakan perpaduan antara

unsur-unsur penampilan dari sebuah toko seperti pencahayaan, warna, musik,

aroma dan komunikasi visual untuk menciptakan suasana yang dapat

mempengaruhi persepsi dan respon konsumen yang berpengaruh terhadap

keputusan pembeliannya.

Setiap konsumen ingin mendapatkan store atmosphere yang baik selama

mereka berkunjung ke rumah makan. Dengan memberikan store atmosphere yang

baik kepada konsumen, maka konsumen akan merasa nyaman di rumah makan

tersebut. Store atmosphere dari suatu rumah makan akan sangat diperhatikan dan

dirasakan oleh konsumen sebagai referensi untuk kedatangan selanjutnya.

Di samping store atmosphere yang baik, yang mempengaruhi terhadap

keputusan pembelian yang tidak kalah pentingnya adalah service quality (kualitas

pelayanan). Menurut Kotler (2012:36) kualitas harus dirasakan oleh pelanggan,

usaha kualitas harus dimulai dengan kebutuhan pelanggan dan berakhir dengan

persepsi pelanggan. Suatu kualitas pelayanan akan selalu berubah, sehingga pihak

rumah makan juga harus dapat meningkatkan dan menyesuaikan kualitas

pelayanannya dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Untuk menciptakan

kualitas pelayanan yang baik di benak konsumen, maka setiap rumah makan perlu

bekerja sama dengan para konsumen. Dengan memberikan kualitas pelayanan

yang diharapkan oleh konsumen, maka akan menimbulkan minat pembelian ulang

dari konsumen itu sendiri.

Dalam hal ini suatu kualitas pelayanan yang diberikan serta rasa kepuasan

yang di dapat oleh pelangan, secara langsung maupun tidak langsung akan

mempengaruhi minat pembelian ulang (repurchase intention) pelanggan itu
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sendiri. Repurchase intention merupakan minat beli ulang yang menunjukan

keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian ulang (Assael dalam Tony

Wijaya, 2011).

Konsumen selalu dapat menilai baik-tidaknya suatu pelayanan. Konsumen

menilai pelayanan tersebut dengan cara membandingkan pelayanan yang mereka

terima dengan pelayanan yang mereka harapkan. Konsumen menjadi semakin

kritis terhadap berbagai bentuk jasa pelayanan yang diberikan oleh suatu

perusahaan.  Mereka mengharapkan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan

dapat sesuai dengan yang mereka harapkan. Oleh karena itu rumah makan sebagai

perusahaan jasa menyadari dan harus memahami tentang pentingnya pelayanan

yang prima untuk mencapai kepuasan konsumen agar dapat bertahan dalam bisnis

untuk memenangkan persaingan. Meskipun demikian, tidaklah mudah untuk

mewujudkan kepuasan konsumen secara menyeluruh. Hal ini disebabkan harapan

mereka dipengaruhi oleh pengalaman pembelian sebelumnya. Jika para pemasar

meningkatkan harapan terlalu tinggi, para pembeli kemungkinan besar akan

kecewa. Sebaliknya jika para pemasar menetapkan harapan terlalu rendah, para

pembeli kemungkinan besar akan tidak akan tertarik. Maka idealnya setiap

perusahaan harus meningkatkan harapan yang diikuti dengan kinerja yang

memenuhi harapan tersebut.

Menurut wyckof Yang dikutip oleh Tjiptono (2011;59):

“Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi

keinginan pelanggan”.

Dengan kata lain apabila pelayanan yang diterima/ dirasakan sesuai

dengan yang diharapkan maka kualitas pelayanan dipersepsikan dengan baik dan

memuaskan, dan baik-tidaknya kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan

penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggan.

Dimensi pokok yang terdapat dalam kualitas pelayanan menurut

Parasuramn et.al yang dikutip oleh Rambat dan Hamdani (2006;182) yaitu :

1. Tangible (bukti langsung), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan,

dan sarana komunikasi.



7

2. Reability (keandalan), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.

3. Responsiveness (daya tanggap), yaitu keinginan para staf untuk membantu

pelanggan dan memberi pelayanan yang cepat tanggap.

4. Assurance (jaminan), mencangkup pengetahuan, kemampuan, kesopanan,

dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staff, bebas dari bahaya dan

resiko keragua-raguan.

5. Emphaty (empati), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan yang

baik, perhatian dan memahami kebutuhan para pelanggan.

Dimensi pertama, yaitu tangible,  penting sebagai ukuran pelayanan,

karena pelayanan tidak dapat dilihat dan diraba. Persepsi pelanggan dapat

dipengaruhi oleh tangible yang baik karena merupakan bukti yang dapat dilihat

tanpa fasilitas fisik, kelengkapan yang digunakan, karyawan perusahaan dan

sarana komunikasi yang ada. Kedua yaitu reability, mengukur keadaan

perusahaan dan memberikan pelayanan. Perusahaan yang reliable harus bisa

meminimalisasikan kesalahan sehingga pelangan merasa dipenuhi kebutuhannya

dan merasa puas. Ketiga, yaitu responsiveness, lebih mementingkan segi waktu.

Dengan kemajuan teknologi yang ada, pelanggan menuntut pelayanan yang yang

diberikan lebih mudah dan cepat sehingga waktu yang digunakan lebih singkat.

Keempat assurance, berhubungan dengan kemampuan perusahaan dan perilaku

karyawan dalam menanamkan rasa percaya dan keyakinan pada pelanggannya.

Dimensi terakhir yaitu emphaty sangat memerlukan sentuhan pribadi dan akan

sangat membantu jika perusahaan memiliki sistem database yang efektif.

Pelayanan yang berempati akan mudah diciptakan apabila karyawan mengerti

kebutuhan spesifik pelanggannya dan selalu berusaha memberikan pelayanan

lebih baik kepada mereka .

Kualitas pelayanan yang baik mampu menciptakan kepuasan yang

diharapkan oleh konsumen, dengan begitu ada dari keinginan konsumen untuk

merasakan kembali kepuasaan yang sama  yang pernah diterima atau

dirasakannya pada saat pembelian sebelumnya sehingga selama tidak ada

kepuasaan dari rumah makan lain yang mampu memberikan pelayanan lebih baik
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dari De’ Tuik Garden Resto & Cafe, konsumen cenderung untuk tidak akan

beralih dan ingin mengunjungi kembali tempat yang dirasa mereka telah dapat

memenuhi kebutuhannya.

Kini De’ Tuik Garden Resto & Cafe dihadapkan pada adanya beberapa

‘complain’  dan penurunan jumlah kedatangan pada bulan-bulan terakhir, jika

tidak segera dibenahi hal ini akan berlanjut pada bulan-bulan berikutnya jelas

dengan begitu akan mengurangi pendapatan rumah makan. Dalam menjalani

aktivitas bisnisnya De’ Tuik Garden Resto & Cafe tidak melakukan kegiatan

promosi ataupun periklanan maka dari itu dikhawatirkan Store atmosphere yang

tidak prima menjadi salah satu penyebab masalah tersebut muncul. Kendala Store

atmosphere De’ Tuik Garden Resto & Cafe saat ini salah satunya adalah tidak

terdapatnya AC (Air Conditioning) dan kurangnya pencahayaan di ruangan utama,

sehingga ketika pengunjung penuh, maka ruangan menjadi terasa panas.

Pencahayaan ruangan yang kurang membuat konsumen merasa kurang nyaman

untuk berlama-lama berada di restoran tersebut. Kendala yang lain dimana

pelayanan rumah makan saat ini salah satunya adalah karena pekerja rata-rata

yang didominasi oleh kaum lelaki, ada saat dimana hari dan jam tertentu mereka

harus meinggalkan Rumah Makan untuk menjalankan ibadah wajib sehingga

pelayanan kepada konsumen sedikit terganggu dan pada jam makan siang dimana

rumah makan banyak dikunjungi oleh konsumen walaupun pekerja sudah cukup

memadai pada saat dimana mereka menjadi kewalahan dan efeknya terjadi

kebingungan kerja, hal tersebut ditakutkan pihak rumah makan tidak dapat

sepenuhnya melayani konsumen dengan cepat.
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Tabel 1.2

Jumlah Kunjungan Konsumen De’ Tuik Garden Resto & Cafe 6

bulan terakhir Tahun 2015

Jumlah Kunjungan Konsumen Rumah Makan per bulan

Bulan Jumlah Kunjungan

Maret 1332

April 1564

Mei 1477

Juni 1345

Juli 1326

Agustus 1291

Sumber : De’ Tuik Garden Resto & Cafe

Meningkatkan kembali jumlah kedatangan berarti butuh menumbuhkan

kembali minat beli ulang pada konsumen, dengan begitu Store atmosphere dan

kualitas pelayanan yang kini diterapkan oleh De’ Tuik Garden Resto & Cafe perlu

untuk dibenahi dan ditelaah lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

tentang pelaksanaan store atmosphere dan service quality yang dilakukan oleh

De’ Tuik Garden Resto & Cafe dalam menarik konsumen untuk melakukan

pembelian. Penelitian ini berjudul : “Pengaruh Store Atmosphere dan Service

Quality Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada De’ Tuik Garden

Resto & Cafe”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas

maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan store atmosphere dan Service Quality yang dilakukan

oleh De’ Tuik Garden Resto & Cafe?



10

2. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap keputusan pembelian pada De’

Tuik Garden Resto & Cafe?

3. Bagaimana pengaruh store atmosphere dan Service Quality terhadap

keputusan pembelian konsumen pada De’ Tuik Garden Resto & Café baik

secara simultan maupun secara parsial?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai

sejauh mana store atmosphere dan Service Quality berpengaruh terhadap

keputusan pembelian, sedangkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan store atmosphere dan Service Quality yang

dilakukan oleh De’ Tuik Garden Resto & Cafe.

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keputusan

pembelian pada De’ Tuik Garden Resto & Cafe.

3. Untuk mengetahui pengaruh store atmosphere dan Service Quality terhadap

keputusan pembelian konsumen pada De’ Tuik Garden Resto & Café baik

secara simultan maupun secara parsial

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, Service Quality dan

keputusan pembelian serta dapat 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 Service Quality yang dilakukan

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

peneliti lain yang meneliti pada bidang usaha yang sama maupun

khalayak umum menambah pengetahuannya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini, penulis

mengadakan penelitian pada De’ Tuik Garden Resto & Cafe Bandung yang

terletak di Jalan Bojong Koneng Atas Kampung Haur Manggung Bandung.

Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2015 sampai

dengan selesai.


