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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pariwisata memiliki peran penting dalam peningkatan pendapatan suatu 

daerah atau negara. Selain itu ia juga menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan 

kebudayaan suatu daerah ke daerah lainnya. Industri pariwisata juga memberi andil 

dalam pembangunan sosial dan ekonomi, baik itu di Negara maju maupun 

berkembang. Indonesia merupakan daerah potensial untuk maju dan berkembang dari 

sektor pariwisata karena Indonesia menawarkan tempat–tempat indah untuk dijadikan 

objek wisata unggulan. Luas wilayah yang termasuk dalam salah satu Negara terbesar 

di dunia ditambah dengan kondisi alam yang luar biasa menakjubkan menjadikan 

Indonesia sebagai Negara yang wajib dikunjungi dan didatangi oleh para wisatawan, 

baik domestik maupun wisatawan mancanegara.  

 (http://haluankepri.com/opini-/35210-pengembangan-pariwisata-indonesia.html) 

Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan ke kota Bandung dari tahun ke tahun 

meningkat yang ditunjukan oleh data dari Badan Pusat Statistik. 

Tabel 1. 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Kota Bandung 

Tahun 
Wisatawan 

Jumlah (orang) Kenaikan 
Mancanegara Domestik 

2008 137.268 2.420.105  2.557.373  0 

2009 175.111 4.320.134  4.495.134  75.8 

2010 185.076 7.515.225  7.700.301  71.3 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2011 

Dari data di atas pada tahun 2008 dapat dinyatakan bahwa tidak adanya 

peningkatan dikarenakan jumlah kunjungan yang datang 0%. Pada tahun 2009 

mengalami peningkatan jumlah pengunjung wisatawan ke Kota Bandung yaitu 

75.8%. Untuk tahun 2010 peningkatan yaitu sebesar 71.3%.  Salah satu tujuan objek 

wisata yang biasa menarik wisatawan untuk berkunjung salah satunya adalah wisata 

kuliner yang ditawarkan 

http://haluankepri.com/opini-/35210-pengembangan-pariwisata-indonesia.html
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Di Indonesia, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki daya 

tarik bagi wisatawan lokal dan wisatawan asing untuk berwisata. Salah satu yang 

menjadi tujuan para wisatawan adalah Kota Bandung dalam kunjungan wisata yang 

dipilih untuk dikunjungi. Kota Bandung yang memiliki sejuta pesona dalam 

pariwisata mulai dari, wisata alam, bangunan kuno, belanja, hingga  kuliner. Salah 

satu yang menjadi andalannya adalah  wisata kuliner yang ditawarkan. Salah satunya 

ialah restoran atau cafe yang menyajikan makanan dengan bahan dasar daging 

kambing. Karena dengan bahan dasar daging kambing dapat diolah menjadi berbagai 

macam menu masakan yang dapat disajikan kepada konsumen. 

Perkembangan kuliner di Indonesia khususnya di Bandung yang dikenal 

sebagai Kota wisata kuliner yang sudah terkenal di benak para wisatawan yang 

datang ke Kota Bandung. Hal ini dilihat oleh para wirausahawan yang tertarik untuk 

dijadikan peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Hal dibuktikan dengan banyak 

para wirausahawan yang tertarik pada sektor bisnis kuliner tersebut tepatnya kuliner 

yang berbahan dasar daging kambing. 

 
Tabel 1. 2 Tabel Rumah Makan yang Berbahan Dasar Daging Kambing 

No Nama Alamat 

1 Kambing Bakar Cairo Jl. pelajar pejuang No. 104 

Bandung 

2 Kambing Bakar Zam-Zam  Jl. banteng No. 56 Bandung. Tlp 

022-7323341 

3 Sate dan Gule Kambing H.M Harris Jl. Asia Afrika No. 151 Simpang 

Lima Bandung 

4 Warung Sate Sidareja Pak Gino 

 

Jl Sunda No. 76 Bandung, Telp. 

4222532 

5 Sihono Putro Jl Arcamanik Endah , Arcamanik 
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6 Sate Hadori Jl. Stasiun Timur No. 11-12 

Bandung 

7 Sate Maulana Yusuf Jl Maulana Yusuf No 21. Telp 

4234096 

Sumber: http://kunyahbandung.blogspot.com/search/label/Kambing%20Bakar 

Dengan banyaknya rumah makan yang menyajikan menu masakan yang 

berbahan dasar kambing dan kemungkinan akan semakin menjamur menimbulkan 

persaingan di antara perusahaan dalam bidang kuliner yang sangat ketat, 

mengharuskan perusahaan untuk memilih dan menerapkan strategi yang tepat. Setiap 

perusahaan harus memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. Disini setiap 

perusahaan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang sejenis tetapi 

dengan merek dan keunggulan yang berbeda. 

Kambing Bakar Cairo merupakan salah satu restoran yang menyajikan kuliner 

berbahan dasar daging kambing yang ada di Kota Bandung. Restoran Kambing Bakar 

Cairo yang berlokasi di JL. Pelajar Pejuang No 104 ini berbeda dengan kebanyakan 

restoran yang berbahan dasar kambing lainnya, restoran Kambing Bakar Cairo 

menyajikan menu kambing bakar yang bercita rasa khas Timur Tengah dengan 

mengolah menggunakan berbagai macam rempah-rempah sehingga berbeda dengan 

masakan kambing yang lain.  

Pada fenomena ini peneliti akan mencoba meneliti sebuah fenomena yang 

terjadi pada Restoran Kambing Bakar Cairo. Fenomena yang terjadi pada salah satu 

cabang Kambing Bakar Cairo adalah penjualan yang kurang tinggi di bandingkan 

penjualan pada cabang yang berbeda lokasi dan kondisi toko yang lebih baik. hal ini 

dikarnakan “Store atmosphere”  restoran ini kurang menarik seperti: 

1. Bagian depan toko (Exterior) 

 Bagian depan Restoran Kambing Bakar Cairo yang terletak di jalan 

Pelajar Pejuang terlihat kurang menarik dan terlihat kurang dipelihara, karena 

http://kunyahbandung.blogspot.com/search/label/Kambing%20Bakar
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restoran ini bergabung dengan beberapa store lain, sehingga tidak 

menonjolkan bahwa store tersebut hanya satu yaitu Kambing Bakar Cairo, 

ditambah lahan store yang kecil dan lahan parkir yang kurang luas membuat 

konsumen tidak nyaman untuk mengunjungi store tersebut. Dan papan 

pengumuman yang di buat oleh Kambing Bakar Cairo di Jalan Pelajar 

Pejuang ini kurang besar dan menarik perhatian konsumen. 

2. Bagian dalam toko (General Interior) 

Desain yang di buat di dalam toko tidak nyaman diantaranya jarak 

antara meja ke meja sangat sempit, penerangan yang kurang baik, dan juga 

sirkulasi udara yang ada di bagian dalam toko kurang baik sehingga suhu di 

dalam toko terkadang membuat konsumen merasa tidak nyaman berada di 

dalam toko Kambing Bakar Cairo. 

3. Tata letak (Store Layout) 

Tata letak yang di buat oleh Kambing Bakar Cairo ini kurang baik, 

karena kurang nya petunjuk-petunjuk yang tersedia sehingga membuat 

konsumen merasa kebingungan. Dan juga bagian kasir untuk pembayaran di 

simpan percis dekat pintu masuk dan keluar sehingga sangat mengganggu 

konsumen lain yang akan keluar masuk store. 

4. Papan pengumuman (Interior Display) 

Papan pengumuman yang di buat oleh restoran Kambing Bakar Cairo 

di bagian dalam store tidak jelas, sehingga konsumen kebingungan untuk 

menuju ke tempat yang akan di gunakan konsumen, seperti petunjuk 

toilet,mushola,tempat pembayaran dan lain-lain. 
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Dibawah ini adalah data penjualan Kambing Bakar Cairo: 

Tabel 1. 3 Data Penjualan Kambing Bakar Cairo 

Cabang Restoran 
Penjualan 

2010 2011 2012 

KBC jl. Gegerkalong No. 123 57.600 porsi 61.200 porsi 79.200 porsi 

KBC jl. Pelajar Pejuang No. 104 21.600 porsi 18.750 porsi 14.400 porsi 

Sumber: data penjualan Kambing Bakar Cairo 

 Dilihat dari data penjualan terlihat perbedaan penjualan yang cukup tinggi 

yang dikarenakan kondisi restoran yang kurang baik, lahan restoran yang kecil, lahan 

parkir yang kurang memadai, sehingga kenyamanan konsumen kurang begitu 

terpuaskan pada restoran yang terletak di jalan Pelajar Pejuang No 104. Berbeda 

dengan kondisi toko yang terletak di jalan Gegerkalong yang secara keseluruhan toko 

tersebut bisa di katakana lebih baik di bandingkan dengan toko yang berada di jalan 

Pelajar Pejuang. sehingga penjualan di cabang gegerkalong lebih tinggi. 

Dengan segala keunikan dan keunggulan, maka Restoran Kambing Bakar 

Cairo perlu membuat suasana belanja yang Menarik. Hal ini dilakukan untuk 

menimbulkan kesan yang menarik bagi konsumen dan mempengaruhi konsumen 

untuk menikmati hidangan di Restoran Kambing Bakar Cairo. Dalam hal ini maka 

perusahaan perlu menciptakan store atmosphere yang baik, menurut Levy dan Weitz 

dalam bukunya “Retail Management” (2012:490) menerangkan bahwa “In 

addiction to these interactive technologies, retailers use lighting, colors, music, 

and scent to stimulate customers perceptual and emotional responses and 

ultimately affect their purchase behavior”. Dari pengertian di atas penulis 

menyimpulkan bahwa store atmosphere merupakan suatu karakteristik fisik yang 

sangat penting dimiliki oleh suatu perusahaan untuk dapat membuat konsumen 

nyaman berada di tempat tersebut yang sangat berpengaruh dalam pembentukan agar 

konsumen ingin membeli di tempat tersebut. Strategi tersebut perlu diterapkan guna 

menghadapi persaingan industri kuliner di Kota Bandung. 
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Store atmosphere tidak hanya dapat memberikan suasana lingkungan pembelian yang 

nyaman dan menyenangkan saja, tetapi juga membuat konsumen memutuskan 

pembelian di toko tersebut, menurut Utami dalam bukunya “Manajemen Ritel”, 

(2008;168) menerangkan bahwa “Store atmosphere adalah desain lingkungan 

melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, music, dan wangi-wangian 

untuk merancang respon emosional dan persepsi pelanggan dan untuk 

mempengaruhi pelanggan dalam membeli barang”. Dari penjelasan diatas penulis 

menyimpulkan bahwa Store atmosphere pun adalah faktor penting untuk 

mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian barang yang menjadi 

pertimbangan dalam melakukan pembelian, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: 

 “HUBUNGAN STORE ATMOSPHERE TERHADAP PROSES KEPUTUSAN 

PEMBELIAN PADA RESTORAN KAMBING BAKAR CAIRO (CABANG 

JALAN PELAJAR PEJUANG BANDUNG)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan masalah pokok yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

yaitu mengenai hubungan store atmosphere dengan proses keputusan pembelian, 

maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan store atmosphere yang dilakukan Restoran Kambing 

Bakar Cairo. 

2. Bagaimana proses keputusan pembelian konsumen Restoran Kambing Bakar 

Cairo. 

3. Seberapa besar hubungan store atmosphere Restoran Kambing Bakar Cairo 

terhadap proses keputusan pembelian konsumen. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 

1. Persepsi konsumen mengenai store atmosphere Restoran Kambing Bakar 

Cairo. 

2. Proses keputusan pembelian konsumen produk Restoran Kambing Bakar 

Cairo. 

3. Seberapa besar hubungan store atmosphere Restoran Kambing Bakar Cairo 

terhadap proses keputusan pembelian konsumen. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di Restoran Kambing Bakar Cairo, 

diharapkan berguna untuk:  

1. Bagi Penulis 

Agar dapat lebih memahami ilmu manajemen pemasaran khususnya mengenai 

hubungan store atmosphere terhadap proses keputusan pembelian konsumen. 

Untuk mengetahui implementasi dari teori yang didapat selama masa 

perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan tentang store 

atmosphere terhadap proses keputusan pembelian konsumen. 

 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat lebih memberi manfaat berupa masukan bagi 

perusahaan yaitu untuk membantu perusahaan guna menunjang 

perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. 

 

3. Bagi Kalangan Akademisi 

Sebagai dokumentasi untuk melengkapi saran yang dibutuhkan dalam 

penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk 
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mengetahui hubungan store atmosphere terhadap proses keputusan pembelian 

konsumen. Dan juga dapat dijadikan perbandingan atau bahan masukann bagi 

penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

store atmosphere dan proses keputusan pembelian. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Dalam menghadapai persaingan bisnis industri kuliner, yang harus dilakukan 

perusahaan adalah memberikan sesuatu yang menarik konsumen agar mau 

mengunjungi toko, melakukan pembelian ulang. Salah satunya adalah dengan cara 

menampilkan store atmosphere yang kreatif yang merupakan perpaduan unsur-unsur 

tampilan di dalam maupun luar toko dengan segala suasananya. Diharapkan 

konsumen akan datang dan tidak akan beralih pada pesaing. 

Dalam upaya memuaskan kebutuhan pada suatu toko, konsumen tidak hanya 

merespon terhadap produk yang ditawarkan, tetapi juga memberikan responnya 

terhadap lingkungan tempat pembelian, seperti yang dikemukakan dalam 

“Manajemen Ritel”, Utami (2008;168) bahwa: 

 “Store atmosphere adalah desain lingkungan melalui komunikasi visual, 

pencahayaan, warna, music, dan wangi-wangian untuk merancang 

respon emosional dan persepsi pelanggan dan untuk mempengaruhi 

pelanggan dalam membeli barang .” 

Menurut Berman dan Evan dalam bukunya “Retail Management (strategic 

approach)” (2010:545) membagi elemen-elemen store atmosphere ke dalam empat 

elemen, yaitu: 

1. Bagian depan toko (Exterior) 

Bagian depan toko merupakan keseluruhan physical exterior dari sebuah toko, 

didalamnya termasuk pintu masuk, jendela, teras, papan nama toko, dan 
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konstruksi material lainnya. Terkadang konsumen menilai sebuah toko dari 

bagian exteriornya.  

2. Bagian dalam toko (General Interior) 

Perasaan dan emosi konsumen di dalam sebuah toko dipengaruhi oleh general 

interior dari toko tersebut, maka hendaknya dapat diciptakan kesan yang 

nyaman dan menyenangkan kesan ini dapat diciptakan, misalnya dengan 

gang-gang yang cukup lebar untuk menampung lalu lintas konsumen, 

penerangan yang baik, loteng yang cukup tinggi, dan pajangan yang 

berwarna-warni. Berpengaruh disini adalah cat lantai, peralatan, dan 

perabotan toko termasuk penerangan tangga berjalan dan lain-lain. 

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 (Interior Display) 

Sangat menentukan bagi suasana toko karena memberikan informasi kepada 

konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan dan laba 

bagi toko. Yang termasuk interior display ialah: poster, tanda petunjuk lokasi, 

display barang-barang pada hari-hari khusus seperti hari raya dan tahun baru. 
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Gambar 1. 1 Elemen-elemen Store Atmosphere 

 
 

 

 

Sumber: Berman and Evans dalam bukunya “Retail Manajemen” (2010:509) 

 Kepuasan store atmosphere yang dibuat oleh perusahaan dapat dijadikan 

salah satu kegiatan pemasaran produknya untuk mengkomunikasikan store 

atmosphere yang sesuai di mata konsumen, dilihat dari faktor-faktor store 

atmosphere (exterior, general interior, store layout, interior displays). Atmosfer yang 

dibuat oleh Restoran Kambing Bakar Cairo merupakan salah satu variabel yang 

berada diluar individu yang dapat berpengaruh dalam proses keputusan pembelian. 

 Akibat adanya faktor yang mempengaruhi konsumen, maka keinginan dan 

kebutuhan konsumen pun akan berubah, sehingga para pemasar akan sulit 

menghadapi selera dan kebutuhan konsumen akan suatu produk. Untuk mencapai 

keberhasilan, perusahaan harus melewati berbagai macam pengaruh yang 

mempengaruhi pembeli dan mengembangkan pemahaman mengenai bagaimana 

konsumen melakukan proses keputusan pembelian. 

Adapun pengertian keputusan pembelian menurut Suharno (2010:96) : 

“Keputusan pembelian adalah tahap dimana pembeli telah menentukan 

pilihannya dan melakukan pilihannya dan melakukan pembelian 

produk, serta mengkonsumsinya.” 
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Sebagai pemasar juga harus bisa mengidentifikasikan siapa yang mempe 

ngaruhi keputusan pembelian, jenis-jenis keputusan pembelian, dan langkah-langkah 

dalam proses pembelian. 

Menurut Kotler & Keller (2009;185) bahwa tahapan proses pembelian suatu 

produk bila digambarkan adalah sebagai berikut: 

Gambar 1. 2  Proses Keputusan Pembelian 

 

1. Pengenalan Masalah 

 Tahap pertama proses keputusan pembelian dimana konsumen mengenali 

permasalahan atau kebutuhan. 

2. Pencarian Informasi 

Tahap proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen tergerak untuk 

mencari informasi tambahan, konsumen mungkin sekedar meningkatkan 

perhatian atau mungkin pula mencari informasi secara aktif. 

3. Pengevaluasian Alternatif 

Tahap proses keputusan pembelian dimana konsumen menggunakan informasi 

untuk mengevaluasi berbagai merek alternatif didalam serangkaian pilihan. 

4. Keputusan Pembelian 

 Tahap proses keputusan dimana konsumen secara aktual melakukan pembelian 

produk. 

5. Perilaku Setelah Pembelian 

Tahap proses keputusan pembeli konsumen melakukan tindakan lebih lanjut 

setelah pembelian berdasarkan pada kepuasan atau ketidakpuasan mereka. 
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Proses diatas merupakan proses dari respon konsumen terhadap store 

atmosphere yang nantinya akan melakukan pengunjungan ke Restoran Kambing 

Bakar Cairo sebagai dampak dari penataan yang baik dalam store atmosphere yang 

dilakukan oleh Restoran Kambing Bakar Cairo. Berdasarkan kerangka pemikiran 

mengenai store atmosphere dan proses keputusan pembelian diatas, maka diajukan 

paradigma penelitian yang tertera pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 1. 3  Paradigma Penelitian 

 
 

Kreativitas dan ketepatan dalam penataan toko dapat  mempengaruhi proses 

keputusan pembelian konsumen. Apabila restoran ditata dengan kreativitas yang baik, 

interior displays yang tepat, desain bangunan yang menarik, pemilihan warna dan 

pencahayaan yang pas, maka akan menciptakan suasana yang tidak hanya akan 

memberikan nilai tambah bagi produk yang dijual tetapi juga dapat menciptakan 

suasana pembelian yang menyenangkan, dan menarik perhatian sehingga akan 

mempengaruhi dalam melakukan proses keputusan pembelian. 
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Penjelasan diatas maka store atmosphere berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen seperti yang dilakukan oleh Gilbert, yang dikutip oleh Bob 

Foster (2008;61) menjelaskan bahwa : 

“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 khusu yang dapat menyebabkan konsumen 

melakukan tindakan pembelian.” 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis berikut : 

“ Store atmosphere berpengaruh positif terhadap proses keputusan pembelian 

pada Restoran Kambing Bakar Cairo” 

 

1.6 Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif. 

Menurut Nazir (2011:54) dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” metode 

penelitian adalah sebagai berikut : 

“Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti sekelompok manusia, 

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang”. 

Disamping itu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Penelitian lapangan (field research) 

Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan turun 

langsung untuk meninjau dan mewneliti ke perusahaan yang diteliti oleh 

penulis serta melakukan : 
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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 

sehingga diharapkan data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya. 

b. Wawancara 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan 

langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat 

diperoleh keterangan dan data-data yang diperlukan. 

c. Kuesioner 

Data diperoleh dengan cara menyebarkan suatu daftar 

pertanyaan/peryataan yang cukup terperinci dan lengkap tetang obyek 

yang diteliti pada responden. 

 

2. Penelitian pustaka (library research) 

Dalam mengumpulkan data ini penelitian memperoleh data melalui litelatur 

yang sesuai dengan pokok-pokok masalah untuk mendapatkan landasan teori 

sebagai dasar dalam melakukan penelitian. 

 

1.7 Lokasi dan waktu penelitian 

Tempat dilaksanakannya penelitian adalah di Restoran Kambing Bakar Cairo 

yang beralamatkan di Jl. Pelajar Pejuang No. 104 Bandung. Sedangkan waktu 

penelitian dilaksanakan mulai bulan Juni 2013 sampai dengan selesai.


