
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

 Fenomena bisnis yang muncul saat ini salah satunya mengarah pada 

peningkatan usaha ekonomi produktif yang termasuk kedalam klasifikasi 

industri kreatif. Fenomena tersebut sangat terlihat jelas dengan menyebarnya 

industri kreatif yang tidak hanya tumbuh di kota - kota besar. Perkembangan 

usaha industri kreatif tersebut sejalan dengan dukungan pemerintah melalui 

kebijakan ekonomi yang berpihak pada usaha kecil dan menengah. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat 

seperti ditegaskan dalam Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang 

Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2009-2015 

(http://www.lemhannas.go.id, Nopember 2013: 27).

Kreativitas masyarakat pada bidang usaha ekonomi industri kreatif  yang 

didukung dengan berbagai kebijakan pemerintah tersebut dianggap sebagai 

peluang bagi pelaku-pelaku bisnis untuk melakukan investasi baik dalam  skala 

kecil, menengah maupun besar. Ketertarikan para pelaku bisnis  yang 

melakukan investasi pada usaha ini tentu diimbangi dengan berbagai 

pertimbangan strategi marketing yang komprehensif dengan prediksi peluang 

pasar  dari produk  yang akan dipasarkan. Salah satu jenis usaha industri kreatif  

yang tumbuh subur di kota – kota besar saat ini adalah usaha  clothing.

Salah satu kota besar yang ada di Indonesia dan dikenal sebagai kota jasa 

serta pariwisata dengan tingkat perkembangan usaha industri kreatif yang 

sangat progresif adalah Kota Bandung. Berdasarkan hasil observasi awal 

diperoleh data mengenai jenis usaha clothing di Kota Bandung pada tahun 

2013 sebanyak 135 clothing (Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 

Perdagangan Kota Bandung dalam angka tahun 2013). Jenis usaha kreatif ini 

menjadi icon kota khususnya di Kota Bandung dan menjadi salah satu daya 
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tarik bagi wisatawan lokal ataupun mancanegara dan pengusaha maupun 

investor. 

Salah satu usaha clothing yang cukup terkemuka, bahkan sebagai salah 

satu pelopor usaha clothing yang berdiri pada tanggal 14 Febuari 1997 dan 

telah melakukan ekspansi adalah Airplane Systm Clothing. Usaha clothing ini 

merupakan salah satu produsen yang memiliki konsep casual dengan tetap 

mempertahankan kualitas produk, dengan unggulan merek sebagai icon 

perusahaan dan ide desain produk yang tetap merespons dinamika trend kaula 

muda. Airplane Systm Clothing selalu mempertimbangkan karya seni yang 

terinspirasi dari gejala yang tumbuh pada komunitas luas maupun terbatas. 

Salah satu masalah yang dialami Airplane systm clothing pada beberapa waktu 

belakangan ini adalah penjualan produk yang mengalami penurunan. 

Gambar 1.1

Data hasil penjualan keseluruhan produk (puluhan juta rupiah) di Airplane 
Systm Clothing Bandung dari bulan januari 2013 - maret 2014 

   Sumber : Airplane Systm Clothing Bandung 

Pada gambar di atas terlihat adanya fluktuasi penjualan yang cukup 

signifikan yang dialami Airplane Systm Clothing, hal ini dapat 
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mengindikasikan telah berkurangnya jumlah pembeli. Melalui hasil wawancara 

dan observasi pendahuluan, diperoleh informasi dari manajer perusahaan 

Airplane Systm Clothing, bahwa jumlah penjualan produk yang dipasarkan 

menurun, seperti pada jenis produk : kemeja, celana, kaos dan berbagai 

accecoris yang digemari kaula muda. Hal ini ditambah dengan adanya 

peralihan lokasi toko yang diduga turut menyebabkan turunnya volume 

penjualan  Airplane Systm Clothing dibandingkan sewaktu berada dilokasi toko 

yang terdahulu. Pada awal tahun 2013 Airplane Systm Clothing memindahkan 

lokasi tokonya dari jalan Aceh yang terletak di pusat kota berpindah ke jalan 

Sidomukti. Di lokasi baru ini store atmosphere dibuat berbeda dengan lokasi 

toko sebelumnya yaitu penataan ruang yang cenderung biasa saja, fasilitas 

parkir yang tidak terlalu luas dan jauh dari pusat keramaian.

Persaingan industri clothing di Kota Bandung saat ini sangat ketat  dengan  

produk dan harga yang ditawarkan setiap clothing cenderung sama. Para 

pesaing menciptakan suasana toko yang unik serta memiliki lokasi yang 

strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. Beberapa perusahaan pesaing 

Airplane Systm Clothing yang memiliki brand dan icon cukup terkenal, 

misalnya Cosmic clothing memiliki letak toko yang strategis dan berada di 

pusat kota yaitu di Jalan Trunojoyo. Selain itu Ouval Research clothing, Evil

dan banyak lagi clothing lainnya memiliki lokasi toko yang strategis sehingga 

dapat memudahkan konsumen berbelanja yaitu di jalan Sultan Agung 

Bandung. Setiap toko yang dimiliki oleh para pesaing tersebut memiliki store 

atmosphere menarik dan masing-masing brand memiliki perbedaan konsep 

toko tersendiri sesuai dengan ciri khas brand tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pelaksanaan Store Atmosphere yang dilakukan oleh Airplane 

Systm Clothing Bandung dalam usaha meningkatkan proses keputusan 

pembelian konsumen. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Store Atmosphere

Terhadap Proses Keputusan Pembelian Konsumen Pada Airplane Systm 

Clothing Bandung”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Untuk mempermudah dan memberikan arah dalam analisis masalah 

penelitian ini , peneliti mengemukakan identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pelaksanaan Store atmosphere pada Airplane Systm 

Clothing Bandung ? 

2. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai Store atmosphere pada 

Airplane Systm Clothing Bandung ? 

3. Bagaimana proses keputusan pembelian konsumen pada Airplane 

Systm Clothing Bandung ? 

4. Seberapa besar pengaruh store atmosphere terhadap keputusan 

pembelian  pada  Airplane Systm Clothing Bandung  ? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan  

seberapa besar pengaruh store atmosphere terhadap proses keputusan 

pembelian  konsumen pada Airplane Systm Clothing Bandung  adapun tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan store atmosphere pada Airplane Systm

Clothing Bandung.

2. Untuk mengetahui tanggapan konsumen mengenai store atmosphere

pada Airplane Systm Clothing Bandung.

3. Untuk mengetahui bagaimana proses keputusan pembelian konsumen 

pada Airplane Systm Clothing Bandung. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh store atmosphere terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada Airplane Systm Clothing 

Bandung.
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak berikut : 

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang konsep manajemen pemasaran khususnya store 

atmosphere sebagai dimensi teoritis yang dapat dipertimbangkan 

dalam praktek pemasaran.

2. Bagi kepentingan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu manajemen khususnya pada 

konsentrasi manajemen pemasaran. 

3. Bagi perusahaan khususnya Airplane Systm Clothing, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran sebagai alternatif 

dalam menciptakan store atmosphere  untuk menarik konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian produk yang dipasarkan. 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Persaingan yang saat ini semakin ketat dalam bidang usaha industri 

clothing  mengakibatkan para perusahaan perlu meyakinkan konsumennya agar 

dipercaya dapat memberikan sesuatu yang menarik bagi konsumen sehingga 

konsumen mau mengunjungi dan melakukan pembelian. Salah satunya dengan 

menciptakan store atmosphere yang kreatif. Store Atmosphere menurut Krutz 

dan Boone, yang dikutip oleh Buchari Alma (2005:60) adalah : 

“Store Atmosphere is a combination of physical store characteristics and 
amenities provided by the retailer that result in developing a ritail image 
and attracting customers” 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa suasana toko 

adalah kombinasi dari karakteristik fisik toko dan fasilitas yang disediakan oleh 

pengecer yang mengakibatkan mengembangkan citra ritel dan menarik 

pelanggan. Banyak calon pembeli menilai suatu toko hanya berdasarkan 

penampilan luarnya untuk kemudian memutuskan apakah konsumen tersebut 
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akan masuk pada toko atau tidak, berdasarkan persepsi yang didapatnya. 

Berbagai ciri di dalam desain seperti layout lokasi toko, desain bangunan dan 

penempatan fasilitas-fasilitas pendukung yang akhirnya akan mempengaruhi 

perilaku pembeli. 

Dengan peranan store atmosphere menjadi sesuatu yang sangat penting 

untuk mendapatkan pelanggan loyal. Store atmosphere memiliki elemen-

elemen yang semuanya berpengaruh terhadap suasana toko yang ingin 

diciptakan. Berman dan Evan (2010:545) mengemukakan pula pendapatnya 

mengenai elemen-elemen store atmosphere  sebagai berikut : 

1. Bagian depan toko (Exterior) 
Bagian depan toko merupakan keseluruhan physical exterior dari 
sebuah toko. 

2. Bagian dalam toko (General Interior) 
Perasaan dan emosi konsumen di dalam sebuah toko dipengaruhi oleh 
general interior dari toko tersebut. 

3. Tata letak (Store Layout) 
Merupakan rencana untuk menentukan lokasi tertentu dan pengaturan 
dari peralatan barang dagangan di dalam toko serta fasilitas toko. 

4. Papan pengumuman (InteriorDisplay) 
Sangat menentukan bagi suasana toko karena memberikan informasi 
kepada konsumen. 

Gambar 1.2 

Elemen-elemen Store Atmosphere

Sumber : Berman dan Evans (2010:545) 
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Dengan melihat uraian di atas dapat dipahami bahwa menyediakan toko 

dengan suasana yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam 

pemasaran. 

   Atmosphere yang baik akan menentukan citra yang baik. Store 

atmosphere juga menentukan citra dari sebuah toko. Jika suatu toko dilengkapi 

dengan sebuah penyejuk udara, pengaturan ruangan yang nyaman dan artistik, 

penggunaan warna cat dinding yang menarik, semua ini menunjukan adanya 

atmosphere yang dapat mencitrakan kemewahan dan berkelas. Sementara 

apabila ruangan toko terasa pengap dan panas, maka ruangan yang ada tidak 

tertata dengan rapih, pemilihan cat yang kurang bagus, dan lantai yang tidak 

cukup bersih, maka hal ini akan menimbulkan atmosphere  yang mencitrakan 

toko bagi orang yang beselera rendah. Dari pernyataan di atas dapat 

disimpulkan bahwa store atmosphere bertujuan untuk menarik perhatian 

konsumen untuk berkunjung, memudahkan mereka untuk membuat 

perencanaan secara mendadak, mempengaruhi mereka untuk melakukan 

pembelian. Untuk pengaruhnya terhadap pandangan konsumen kepada 

perusahaan atau dalam kata lain store atmosphere akan menentukan citra toko  

itu sendiri. Pendapat Foster (2008;61)  mengenai Store atmosphere adalah :  

“Atmosphere toko merupakan kombinasi dari pesan secara fisik yang telah 
direncanakan, atmosphere toko dapat digambarkan sebagai perubahan 
terhadap perancangan lingkungan pembelian yang menghasilkan efek 
emosional khusus yang dapat menyebabkan konsumen melakukan 
tindakan pembelian”. 

Dapat dipahami bahwa keterkaitan antara store atmosphere dengan 

keputusan pembelian begitu erat. Definisi dari proses keputusan pembelian 

konsumen menurut Kotler dan Keller (2009:226) adalah :  

“Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara 
terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang di 
tawarkan”.

Seperti dikemukakan Kotler dan Keller (2009:185) tahap-tahap proses 

keputusan pembelian konsumen bahwa keputusan pembelian memiliki 

beberapa proses sebagai berikut: 
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1. Pengenalan Masalah 
2. Pencarian Informasi 
3. Evaluasi Alternatif 
4. Keputusan Pembelian 
5. Perilaku Pasca Pembelian 

          Tahapan proses keputusan pembelian tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

Gambar 1.3 

Proses Keputusan Pembelian 

Sumber: Kotler dan Keller (2009:185) 

Dari jalinan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa penyediaan suasana 

toko yang baik dan nyaman untuk konsumen melalui store atmosphere

merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi konsumen untuk keputusan 

pembelian terhadap produk yang dipasarkan.

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa store atmosphere yang 

nyaman dapat membuat pembeli santai dan dapat berfikir mengenai  barang 

apa yang dibutuhkannya, bahkan dapat merangsang konsumen untuk 

melakukan keputusan pembelian terhadap barang atau jasa yang tidak di 

butuhkan atau tidak direncanakan sebelumnya. Dengan demikian dapat 

dipahami bahwa terdapat keeratan antara Store atmosphere dengan sikap 

konsumen dalam keputusan pembelian. 

. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil suatu hipotesis sebagai 

berikut: “Store Atmosphere berpengaruh positif terhadap Proses 

Keputusan Pembelian Konsumen”. 
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1.6. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif-verifikatif. Metode ini menurut  Nazir (2011;54) “Metode deskriptif 

adalah metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang”. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam peyusunan skripsi ini 

peneliti melakukan penelitian di Airplane Systm Clothing yang beralamat 

kantor di Jl. Batik Rengganis No.13 dan toko Sidomukti No.19 Bandung. 

Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2013 sampai dengan 

bulan April 2014.  


