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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Inti dari bisnis adalah bagaimana memuaskan konsumen, yakni dengan 

cara memberikan layanan yang berkualitas. Banyak faktor yang mendukung atau 

dapat dikatakan berpengaruh pada kualitas pelayanan. Apabila dikaji lebih dalam, 

kepuasan pelanggan akan berdampak lebih jauh lagi pada kesetiaan konsumen 

terhadap perusahaan. Dengan kesetiaan konsumen, dapat dikatakan bahwa hal 

tersebut adalah wujud nyata dari keberhasilan suatu perusahaan dalam 

menjalankan kegiatannya. 

 Penyampaian layanan yang berkualitas dewasa ini dianggap suatu strategi 

yang esensial agar perusahaan sukses dan dapat bertahan (Reichheld dan Sasser, 

1990 dalam Rusdarti, 2004). Oleh karena itu, perhatian saat ini lebih 

diprioritaskan pada pemahaman dampak kualitas layanan terhadap keuntungan 

dan hasil-hasil finansial yang lain dalam perusahaan (Rusdarti, 2004). 

Kecenderungan yang ada sekarang adalah bahwa kegiatan pemasaran sudah tidak 

lagi ditujukan untuk pertukaran atau transaksi yang terjadi sekali saja, tetapi sudah 

mulai mengarah pada pertukaran yang terus menerus dan berkesinambungan. 

 Sebuah toko harus mampu membuat para konsumennya merasa betah dan 

nyaman selama melakukan aktivitas belanja di toko tersebut. Hal inilah yang 

menyebabkan sebuah toko harus dapat membangun suasana toko (store 

atmosphere) yang baik. Adanya lingkungan toko yang baik akan memperkuat 

posisi toko itu sendiri dimata para konsumennya. Suasana toko (store atmosphere) 

merupakan kombinasi dari elemen-elemen bentuk nyata yang diwujudkan dalam 

bentuk jalan, bangunan, peralatan, dan perlengkapan yang dirangkai untuk 

menciptakan kesenangan dan kenyamanan bagi konsumen dan penjual. 

 Atmosfer kenyamanan adalah efek emosional dan estetika secara 

keseluruhan yang dapat dibuat oleh fasilitas fisikal toko atau pengalaman semua 

indera konsumen yang diciptakan oleh toko eceran. Hal ini dapat dilakukan 

dengan memberikan rangsangan yang menarik terhadap kelima panca indera 
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konsumen yakni indera penglihatan (sight appeal), pendengaran (sound appeal), 

penciuman (scent appeal), perasa (taste appeal), peraba (touch appeal). 

 Samli, Kelly, dan Hunt (1998) menyatakan salah satu faktor yang 

dijadikan dasar oleh konsumen dalam memilih sebuah tempat berbelanja adalah 

faktor atmosfer kenyamanan. Atmosfer kenyamanan dapat ditimbulkan dari 

banyak hal misalnya lokasi, keramahtamahan (hospitality) dan keamanan. 

Atmosfer kenyamanan menjadi faktor penentu terpenting bagi para konsumen 

dalam memilih belanja di suatu toko. Selanjutnya penelitian tersebut juga 

menunjukkan ada beberapa fungsi yang menyebabkan timbulnya unsur atmosfer 

kenyamanan seperti karyawan toko, desain ruangan, suhu, dekorasi, serta warna-

warna yang ada dalam toko tersebut. 

 The Movie Rooms Movie Store salah satu movie store yang berdiri pada 

tahun 2005, toko pertama The Movie Rooms Movie Store berada di jalan Sultan 

Agung no.7 pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, pertengahan tahun 2007 

The Movie Rooms Movie Store berpindah lokasi ke jalan Wira Angun-angun no.4 

dengan design toko yang lebih besar dan design toko yang diperbaharui, di awal 

tahun 2012 The Movie Rooms Movie Store berpindah lokasi untuk keduakalinya 

ke jalan Ciliwung no.1 – 3 dengan design toko yang lebih dengan atmosphere 

toko yang lebih luas dan nyaman, dengan beberapa kali perpindahan tersebut dan 

diiringi dengan perkembangan toko pengunjung semakin ramai datang member 

tetap The Movie Rooms Movie Store  meningkat sampai dengan kisaran 4000 

member dari member sebelumnya pada tahun 2009 hanya ada 2000 member 

(Sumber: wawancara dengan Widya Astuti, Store Manager The Movierooms 

Movie Store).   
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Tabel 1.1 

Perkembangan Toko The Movierooms Movie Store 

Tahun Letak Toko Luas Tanah 

Toko 

Jumlah Member 

Toko 

Fasilitas 

2005 Sultan Agung 

no.7 

4m x 8m 1000 3 dvd player 

dan 3 LCD 

2008 Wira Angun-

angun no.4 

6m x 10m 2800 5 dvd player 

dan 5 LCD 

2012 Ciliwung no.1-3 12m x 10m 4000 8 dvd player 

dan 8 LCD 

Sumber: Wawancara dengan Widya Astuti, Store Manager The Movie Room 

 

 The Movie Rooms Movie Store sadar betul jika tempatnya bukan 

diposisikan sebagai tujuan membeli dvd/cd film semata, melainkan juga sebagai 

tempat yang nyaman untuk meluangkan waktu, dengan menambah atau berkerja 

sama dengan cafe yang bertempat disebelah The Movie Rooms untuk membuat 

suatu akses keluar masuk antara The Movie Rooms Movie Store dan cafe tersebut 

supaya pengunjung bisa meluangkan waktunya di cafe tersebut.  

 Store Atmosphere sebagai salah satu sarana komunikasi dapat berakibat 

positif dan menguntungkan dibuat sedimikian menarik. Tetapi sebaliknya 

mungkin dapat menghambat. Suatu proses pemasaran yang dilakukan retail 

karena konsumen akan merasa nyaman berbelanja jika store atmosphere atau 

suasana lingkungan tokonya mendukung, minimal konsumen atau calon 

konsumen akan merasa betah berlama-lama berbelanja di dalam toko dan semakin 

memperbesar peluang konsumen untuk melakukan pembelian. Artinya bahwa 

store atmosphere dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian, proses 

keputusan pembelian terdiri dari : pengenalan masalah, pencarian informasi, 

evaluasi alternarif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian. 
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Gambar 1.1 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pelaksanaan store atmosphere yang dilakukan The Movie 

Rooms Movie Store sebagai satu bentuk komunikasi pemasaran agar konsumen 

tertarik melakukan pembelian sekaligus memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen akan suasana berbelanja yang enak dan nyaman. Maka di dalam 

menyusun skripsi penulis mengambil judul : “ Pengaruh Store Atmosphere 

Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada The Movie Rooms Movie 

Store Bandung.” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Melihat betapa pentingnya store atmosphere bagi perusahaan retail maka 

penulis berusaha merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan store atmosphere pada The Movie Rooms Movie 

Store ? 

2. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap store atmosphere pada The 

Movie Rooms Movie Store ? 

3. Apakah pengaruh store atmosphere terhadap pengenalan masalah ? 

 

Store Atmosphere 

Pengenalan masalah 

Pencarian Informasi 

Evaluasi alternatif 

Keputusan pembelian 

Perilaku pasca pembelian 
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4. Apakah pengaruh store atmosphere terhadap pencarian informasi ? 

5. Apakah pengaruh store atmosphere terhadap evaluasi alternatif ? 

6. Apakah pengaruh store atmosphere terhadap keputusan pembelian ? 

7. Apakah pengaruh store atmosphere terhadap perilaku pasca pembelian ? 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan 

data, mengolah, menganalisis serta menginterpretasikan data sebagai 

informasi yang dibutuhkan guna menyusun skripsi yang merupakan salah satu 

syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada fakultas bisnis manajemen 

jurusan manajemen di Universitas Widyatama. Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan store atmosphere pada The Movie Rooms 

Movie Store. 

2. Untuk mempelajari bagaimana tanggapan konsumen terhadap pelaksanaan 

store atmosphere pada The Movie Rooms Movie Store. 

3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh store atmosphere terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada The Movie Rooms Movie Store. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan dapat memberikan 

manfaat bagi: 

1. Penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam kejelasan penerapan 

ilmu, terutama bidang pemasaran khususnya mengenai store atmosphere 

dan bahan perbandingan antara teori yang di dapat dalam perkuliahan 

dengan praktek nyata dalam perusahaan. 

2. The Movie Rooms Movie Store 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu The Movie Rooms Movie Store 

dalam menghadapi masalah-masalah yang ada hubungannya dengan store 

atmosphere terhadap keputusan pembelian konsumen dan membantu 

dalam pemecahan masalah tersebut. 
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3. Pihak Lain 

Khususnya kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan perbandingan atau referensi dalam melakukan penelitian 

yang lebih mendalam. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

 Dalam mengahadapi persaingan di bisnis retail, salah satu yang harus 

dilakukan perusahaan adalah memberikan sesuatu yang menarik konsumen 

agar mau mengunjungi toko dan melalukan pembelian. Salah satunya adalah 

cara menampilkan store atmosphere yang kuat dan kreatif merupakan 

perpaduan unsur-unsur tampilan di dalam maupun di luar toko dengan segala 

suasananya. Diharapkan konsumen akan datang  dan tidak beralih pada 

pesaing. 

 Suasana lingkungan dapat digunakan sebagai alat untuk membedakan 

antara satu retailer dengan retailer lainnya dan untuk menarik kelompok yang 

spesifik dari konsumen yang mencari keinginannya melalui suasana 

lingkungan toko yang menyenangkan. 

 Memuasakan konsumen merupakan hal yang penting bagi pengecer, 

pengecer yang baik akan lebih memfokuskan kegiatan penjualan pada 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Lagi pula bila dilihat dari 

perspektif jangka panjang, biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan 

konsumen yang sudah ada adalah lebih kecil dari pada mencari dan menarik 

konsumen baru. 

 Menurut Lamb, Hair dan Mcdaniel (2001;96), para pengecer 

menggabungkan unsur-unsur bauran eceran untuk menciptakan suatu metode 

tunggal untuk menarik pasar sasaran. Bauran eceran (retailing mix) terdiri 

dari: 

1. Produk (Keluasan dan kedalaman keragaman produk) 

2. Promosi (Periklanan, publisitas, dan hubungan masyarakat) 

3. Tempat / Distribusi (Lokasi dan jam) 
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4. Harga 

5. Presentasi (Tata letak dan suasana) 

6. Personalia (Pelayanan pelanggan dan penjualan pribadi) 

 

 The Movie Rooms Movie Store salah satu jenis industri eceran yang 

menawarkan barang-barang seperti DVD, CD, dan CD Music yang 

berhadapan langsung dengan konsumen akhir. Oleh karena itu, perusahaan 

harus mengenal dan memahami keinginan dari konsumen sasarannya. 

Harapan memperoleh sesuatu yang lebih untuk ditawarkan, agar konsumen 

tertarik untuk memilih tempat berbelanja. 

 Store Atmosphere merupakan salah satu elemen penting dari retailing mix  

yang mampu mempengaruhi proses keputusan pembelian konsumen, karena 

dalam proses keputusan pembeliannya konsumen tidak hanya memberi respon 

terhadap barang dan jasa yang ditawarkan oleh pengecer, tetapi juga 

memberikan respon terhadap lingkungan pembelian yang diciptakan oleh 

pengecer, seperti yang dikemukakan oleh Levy dan Weiz (2001;556) : 

Customer purchasing behavior is also influeced by he store 

atmosphere. 

 Sedang definisi store atmosphere itu sendiri menurut Levy dan 

Weitz (2001;576) mengatakan bahwa : 

Atmospherics refers to the design of an environment via visual 

communications, lighting, colors, music dan scent to stimulate 

customers’ perceptual and emotional responses and ultimately to 

affect their purchase behavior. 

 

 Berdasarkan dari definisi di atas dapat disimpulkan: store atmosphere 

adalah penciptaan suasana toko melalui visual, penataan cahaya, musik dan 

aroma yang dapat menciptakan lingkungan pembelian yang nyaman sehingga 

dapat menciptakan lingkungan pembelian yang nyaman sehingga dapat 

mempengaruhi persepsi dan emosi konsumen untuk melakukan pembelian. 
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 Pengertian atmosphere sangat luas seperti tersedianya pengaturan udara 

(AC), tata ruang toko, penggunaan cat warna, penggunaan jenis karpet, warna 

karpet, bahan-bahan rak penyimpanan barang, bentuk rak dan lain-lain. 

 Toko dilengkapi dengan pengaturan ruangan yang nyaman dan artistic, 

penggunaan warna cat dinding ruangan yang sejuk, semua itu menunjukan 

adanya atmosfir kemewahan, dan berkelas. Jika di dalam toko terasa panas 

dan pengap, produk yang dipajang tidak tertata rapih, penggunaan warna cat 

yang berselera rendah, lantai yang tidak bersih maka hal itu akan 

menimbulkan atmosphere yang akan mencitrakan toko sebagai toko untuk 

kalangan yang berselera rendah, seperti yang dikemukakan oleh Sutisna ( 

2002;164 ) : “Atmosphere toko juga akan menentukan citra toko itu sendiri.” 

Menurut Berman ( 2001;604 ) membagi elemen-elemen store atmosphere 

ke dalam 4 elemen yang masing-masing terdapat sub elemen, yaitu: 

1. Exterior / bagian depan toko. 

 Bagian depan toko adalah bagian yang termuka, maka ia 

hendaknyalah memberikan kesan yang menarik. Dengan 

mencerminkan kemantapan dan kekokohan, maka bagian depan dan 

bagian luar ini dapat menciptakan kepercayaan dan goodwill. Di 

samping itu hendaklah menunjukan spirit perusahaan dan sifat 

kegiatan yang ada di dalamnya. Karena bagian depan eksterior  

berfungsi sebagai identifikasi atau tanda pengenalan maka sebaiknya 

dipasang lambang-lambang juga perlu diperhatikan pemeliharaan 

bagian depan ini dari kerusakan karena sinar matahari. 

2. General Interior 

 Berbagai motif konsumen memasuki toko, hendaknyalah 

memperoleh kesan yang 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 di sini adalah cat lantai, 

peralatan dan perabotan toko termasuk penerangan tangga berjalan, 

dan lain-lain. 
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3. Store layout / tata letak 

 Merupakan rencana untuk menentukan lokasi tertentu dan 

pengaturan dari peralatan barang dagangan di dalam toko serta fasilitas 

toko. 

4. Interior Point of Purchase Display 

 Sangat menentukan bagi suasana toko karena memberikan 

informasi kepada konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk 

meningkatkan penjualan dan laba toko. Yang termasuk interior display 

ialah : poster, tanda petunjuk kategori film, display barang-barang new 

release. 

 

Gambar 1.2 

Elemen-elemen Store Atmosphere 

 

  

 

 

 

 

 

 Sumber: Berman & Evan ( 2007; 545) 

 

 Store Atmosphere juga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku 

pekerja pada suatu toko, seperti mood, komitmen, dan tingkat 

keterampilan, dan juga seperti yang telah disinggung sebelumnya dapat 

juga mempengaruhi niat beli, seperti kenyamanan, lamanya waktu 

berkunjung pada suatu toko, niat beli, keputusan pembelian, dan kepuasan 

konsumen. Gambaran tersebut dapat dibuktikan dengan gambar sebagai 

berikut yang juga dipergunakan penulis sebagai kerangka pemikiran:

Exterior Store 
Layout 

General 
Interior 

Exterior 

Store Atmosphere 
Created by  The 

Retailer 
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                                                  Gambar 1.3 

Store atmosphere and store behavior 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: “Consumer Behavior”, Hawkins, Mothersbaugh, Best 

(2007;624) 

 Keputusan pembelian menurut Kotler dan Armstrong (2004:227) adalah: 

 “Keputusan pembelian adalah tahap proses keputusan dimana konsumen 

secara aktual melakukan pembelian produk”. 
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Sedangkan menurut Alma (2004:105), keputusan pembelian adalah: 

“Keputusan membeli adalah tahap yang harus diambil setelah melalui tahapan 

pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, dan pengevaluasian alternatif”. 

Selain melakukan penetapan produk yang tepat, perusahaan harus mengetahui 

siapa pasar sasarannya, dan bagaimana perilakunya untuk mencapai 

tujuannya, karena terdapat berbagai faktor yang akan mempengaruhi suatu 

proses keputusan pembelian konsumen (Simamora, 2004:1). Adapun 

beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi perilaku konsumen, yakni: 

Menurut Kotler dan Amstrong (2004:199), perilaku konsumen adalah: 

“Perilaku konsumen adalah perilaku pembelian konsumen akhir –individu dan 

rumah tangga- yang membeli barang atau jasa untuk konsumsi pribadi”. 

 Sedangkan menurut Engel, Balackwell, dan Miniard seperti yang dikutip 

oleh Saladin (2002:2), perilaku konsumen adalah: 

Consumer behavior is defined as the acts individuals directly involved in 

obtaining and using economic good services including the decision processes 

that precede and determine these acts. 

Artinya: Perilaku konsumen adalah sebagai tindakan individu yang secara 

langsung terlibat upaya memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa 

ekonomi termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan 

menentukan tindakan-tindakan tersebut.  

 Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen 

adalah suatu proses bagaimana individu/konsumen mengambil keputusan, 

baik dalam pre-purchase, purchase, maupun post purchase. 

 Menurut Simamora (2004:7-14) terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu: 

1. Faktor Kebudayaan (Cultural Factors), yang terdiri dari: 

a. Budaya (Culture) 

b. Subbudaya (Subculture) 

c. Kelas Sosial (Social Class) 
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2. Faktor Sosial (Social Factors), yang terdiri dari: 

a. Kelompok Referensi (Referensi Groups) 

b. Keluarga (Family) 

c. Peranan dan Status (Roles and Statuses) 

3. Faktor Pribadi (Personal Factors), yang terdiri dari: 

a. Usia dan Tahap Daur Hidup (Age and Life-Cycle Stage) 

b. Pekerjaan (Occupation) 

c. Keadaan Ekonomi (Economic Circumtances) 

d. Gaya Hidup (Life Style) 

e. Kepribadian dan Konsep Diri (Personality and Self-Concept) 

4. Faktor Psikologis (Psychological Factors), yang terdiri dari: 

a. Motivasi (Motivation) 

b. Persepsi (Perception) 

c. Belajar (Learning) 

d. Kepercayaan dan Sikap (Beliefs and Attitudes) 

  

 Suatu proses keputusan pembelian bukan sekedar mengetahui berbagai 

faktor yang akan mempengaruhi pembeli, tetapi berdasarkan pula pada 

peranan dalam pembelian dan keputusan untuk membeli.  

 Menurut Saladin (2004:58), dalam memahami perilaku pembelian 

terdapat lima pelaku yang berperan dalam keputusan membeli, yaitu:  

a) Pengambilan Inisiatif (Initiator) 

 Yaitu orang yang pertama yang menyarankan gagasan membeli. 

b) Orang yang Mempengaruhi (Influencer) 

 Yaitu seseorang yang memberikan pengaruh yang diperhitungkan 

 nasihatnya. 

c) Pembuat Keputusan (Decider’s) 

 Yaitu seseorang yang pada akhirnya menentukan sebagian atau 

 keseluruhan pengambilan keputusan. 

d) Pembeli (Buyer) 

 Yaitu seseorang yang melakukan pembelian yang sebenarnya. 
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e) Pemakai (User) 

 Yaitu seseorang atau beberapa orang yang menikmati atau 

memakai  produk atau jasa itu. 

 

 Menurut Simamora (2004:15), ada lima tahapan yang dilalui konsumen 

dalam proses pembelian, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku  pascapembelian. 

Model ini menekankan bahwa proses pembelian bermula sebelum pembelian 

dan berakibat jauh setelah pembelian. Setiap konsumen tentu akan melewati 

kelima tahap ini untuk setiap pembelian yang mereka buat. Dalam pembelian 

yang lebih rutin, mereka membalik tahap–tahap tersebut.  

 

Gambar 1.4.  

Proses Keputusan Pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler (2005:224) 
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1. Pengenalan Masalah (Problem Recognition) 

Proses dimulai saat pembeli menyadari adanya masalah atau kebutuhan. 

Pembeli merasakan adanya perbedaan antara yang nyata dan diinginkan. 

Kebutuhan ini disebabkan karena adanya rangsangan internal maupun 

eksternal. Dari pengalaman sebelumnya orang telah belajar bagaimana 

mengatasi dorongan ini dan dimotivasi ke arah produk yang diketahui 

akan memuaskan dorongan ini. 

Terdapat dua kondisi di dalam mengenali kebutuhan, yaitu: 

a) Keadaan Aktual 

Dimana konsumen mempunyai masalah ketika suatu produk atau jasa 

tidak dapat memuaskan kebutuhannya. 

b) Keadaan yang Diinginkan 

Dimana konsumen menemukan sesuatu yang baru yang dapat menuju 

pada proses keputusan. Kebutuhan itu bersifat biogenik atau kebutuhan 

yang terpendam sampai ia terangsang oleh rangsangan yang berasal dari 

luar, seperti iklan. 

 

2. Pencarian Informasi (Information Searching) 

Pencarian informasi dimulai ketika konsumen merasakan adanya 

kebutuhan yang mungkin dapat dipenuhi. Konsumen akan memerlukan 

adanya informasi yang akan menjadi dasar dalam pilihan. Pengalaman 

masa lalu yang diingat kembali mungkin akan memberikan informasi yang 

mampu membantu untuk membuat pilihan saat ini sebelum mencari 

sumber lain. Jika konsumen tidak mempunyai pengalaman, mereka akan 

mencari informasi dari luar lingkungan luar untuk dasar pilihannya. 

Pencarian informasi terdiri dari dua jenis menurut tingkatannya. Yang 

pertama adalah perhatian meningkat, yang ditandai dengan pencarian 

informasi yang sedang–sedang saja. Kedua, pencarian informasi secara 

aktif yang dilakukan dengan mencari informasi dari segala sumber.  
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Sumber–sumber informasi konsumen menurut Kotler (2005:225), terbagi 

ke dalam empat kelompok, yaitu: 

a) Sumber Pribadi (keluarga, teman, tetangga, dan kenalan) 

b) Sumber Niaga (periklanan, petugas penjualan, penjual, pameran dan 

sebagainya) 

c) Sumber Umum (media masa dan organisasi konsumen) 

d) Sumber Pengalaman (pernah menanggani, menguji, dan menggunakan 

produk) 

Melalui usaha pencarian informasi ini, konsumen akan mengenal sejumlah 

pilihan merek yang tersedia di pasaran beserta keunggulannya. 

 

3. Evaluasi Alternatif (Evaluating Alternative) 

Dalam tahap ketiga ini, konsumen memproses informasi tentang pilihan 

merek untuk membuat keputusan terakhir. Tahap ini meliputi proses 

penilaian terhadap sifat dan ciri produk, manfaat produk, kepercayaan 

terhadap produk dan terbentuknya sikap konsumen terhadap beberapa 

pilihan merek. Identifikasi pembelian sangat tergantung dari sumber yang 

dimiliki dan adanya resiko kesalahan dalam penilaian.  

 

4. Keputusan Pembelian (Purchase Decision) 

Pada tahap evaluasi keputusan, konsumen membentuk suatu 

kecenderungan di antara sejumlah merek dalam sejumlah pilihan. 

Konsumen juga membentuk kecenderungan untuk membeli dan mengarah 

pada pembelian merek yang paling disukai. Ada dua faktor yang bisa 

mempengaruhi kecenderungan untuk membeli dan keputusan membeli, 

yaitu: 

a) Sikap Orang Lain (Attitudes of Other) 

b) Faktor–faktor Situasi yang Tidak Terduga 

c) Faktor Situasional yang Tidak Terantisipasi (Unanticipated Situasional 

Factors) 
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Jika konsumen memutuskan untuk membeli, maka konsumen tersebut 

akan membuat lima sub-keputusan, yaitu: 

a) Keputusan Merek yang Dipilih (Brand Decision) 

b) Keputusan Toko yang Dipilih (Vendor Decision) 

c) Keputusan Mengenai Jumlah (Quantity Decision) 

d) Keputusan Mengenai Waktu Pembelian yang Akan Dipilih (Time 

Decision) 

e) Keputusan Mengenai Cara Pembayaran (Payment Method Decision)  

 

5. Perilaku Pasca Pembelian (Post Purchase Behavior) 

Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengalami suatu tingkat 

kepuasan atau ketidakpuasan. 

Terdapat tiga langkah yang menyangkut perilaku pasca pembelian 

menurut Kotler (2005:228), yaitu: 

a) Kepuasan Pascapembelian (Post Purchase Satisfaction) 

Kepuasan pembeli adalah fungsi seberapa dekat harapan pembeli atas 

suatu produk dengan kinerja produk yang dirasakan pembeli.  

b) Tindakan Pascapembelian (Post Purchase Actions) 

Kepuasan dan ketidakpuasan pembeli atas suatu produk akan 

mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen merasa puas, 

untuk selanjutnya ia akan memperlihatkan peluang untuk melakukan 

pembelian berikutnya dan juga akan mempromosikannya kepada orang 

lain. Sebaliknya, jika konsumen tidak merasa puas terhadap 

pembeliannya, maka ia akan beralih kepada merek lain. 

c) Pemakaian dan Pembuangan Pascapembelian (Post Purchase Use and 

Disposal) 

Tingkat kepuasan konsumen merupakan suatu fungsi dari keadaan 

produk yang sebenarnya dengan keadaan produk yang diharapkan 

konsumen. Kepuasan atau ketidakpuasan akan mempengaruhi aktivitas 

konsumen berikutnya, rasa puas akan mempengaruhi konsumen untuk 
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melakukan pembelian berikutnya, tetapi jika konsumen merasa tidak 

puas, konsumen akan beralih kepada merek lain. 

  

 Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

membuat hipotesis terhadap masalah penelitian, bahwa : 

H1 : terdapat hubungan antara store atmoshphere dengan pengenalan 

masalah 

H2 : terdapat hubungan antara store atmoshphere dengan pencarian 

informasi 

H3 : terdapat hubungan antara store atmoshphere dengan evaluasi   

alternatif  

H4 : terdapat hubungan antara store atmoshphere dengan pengambilan 

keputusan pembelian konsumen 

H5 : terdapat hubungan antara store atmosphere dengan perilaku pasca 

pembelian konsumen . 

 

1.6. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang dilakukan oleh penyusun dalam penyusunan 

laporan ini adalah metode deskriptif analisis dan jenis penelitian yang digunakan 

adalah survei.  

 Adapun pengertian metode survei deskriptif menurut Riduwan 

(2008:217) adalah: 

“Metode survei deskriptif adalah suatu metode penelitian yang mengambil sampel 

dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data”.  

  Dalam penelitian ini, data dan informasi dikumpulkan dari responden 

dengan menggunakan kuesioner. Setelah data diperoleh kemudian hasilnya akan 

dipaparkan secara deskriptif dan pada akhir penelitian akan dianalisis untuk 

menguji hipotesis yang diajukan pada awal penelitian ini (Effendi, 2003:3), 

dengan jenis studi kasus sebagai berikut: 

a) Pengumpulan data  :  

Mengumpulkan data yang dibutuhkan dari objek yang diteliti. 
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b) Penyajian data  :  

Menyajikan data yang didapat dari objek yang di teliti. 

c) Penganalisaan data  :  

Menganalisa data yang didapat dari objek yang diteliti dalam 

penelitian.  

 Dari hal tersebut di atas dapat memberikan gambaran yang cukup jelas 

mengenai objek yang diteliti dan akan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian 

yang telah dilakukan.  

 Sedangkan teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penyusun 

adalah: 

 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu pengamatan langsung ke obyek penelitian untuk mendapatkan data 

primer yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a) Kuesioner 

Yaitu penulis memberikan formulir-formulir yang berisi pertanyaan-

pertanyan yang dijawab oleh pengunjung atau pelanggan yang 

bersangkutan dalam objek penelitian. Pengisisan kuesioner ini 

didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman pihak yang bersangkutan 

sesuai dengan penelitian yang dibutuhkan. 

b) Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

melakukan tanya jawab secara langsung kepada manajemen The 

Movie Rooms untuk memperoleh keterangan dan data-data yang 

diperlukan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan ini nantinya akan 

diikutsertakan dalam analisis maupun sebagai dasar untuk menyusun 

kuesioner. 
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2. Studi Kepustakaan 

Yaitu teknik pengumpulan data teoritis yang berkaitan dengan variabel-

variabel yang diteliti dalam skripsi ini melalui sumber bacaan guna 

mendapatkan data-data sekunder untuk dijadikan sebagai landasan teori. 

 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di The Movie Rooms, yang berlokasi di JL. Ciliwung 

no 1 – 3, Bandung. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2012 

sampai dengan selesai. 


