
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan usaha dalam menciptakan produk di Indonesia yang 

dilakukan para pelaku produsen baik itu berupa barang dan jasa  membuat 

sejumlah persaingan semakin ketat dan setiap perusahaan perlu memasang strategi 

serta menyusun program pemasaran dengan tepat untuk memenangkan persaingan 

tersebut. Perubahan teknologi dan arus informasi yang sangat pesat telah 

mendorong perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan yang dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga konsumen merasa puas 

dengan apa yang telah mereka dapatkan dari perusahaan. Banyak cara yang dapat 

dilakukan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, satu 

caranya adalah melalui store atmosphere dari sebuah tempat atau lokasi makan 

yang dapat berpengaruh terhadap keseluruhan pengalaman yang didapatkan dari 

lokasi yang bersangkutan (Kurniawan dan Kunto, 2013). 

Menurut Berman dan Evans (2010), pengertian store atmosphere adalah 

“Atmosphere refers to the store’s physical characteristics that project an 

image and draw customer”. 

Store Atmosphere merupakan suatu karakteristik fisik yang sangat penting 

dimiliki oleh suatu pelaku usaha untuk dapat mempertahankan konsumen agar 

merasa nyaman dan ingin berlama-lama berada di toko yang di kunjungi, sehingga 

konsumen dapat dengan tenang memilih produk yang dibutuhkan dan juga dapat 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Menurut Kotler 

dan Keller (2008:61) elemen-elemen store atmosphere terbagi ke dalam 5 elemen 

yaitu: exterior, general interior, store layout, interior display, dan design. 
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Seperti halnya kota Bandung merupakan kota yang terkenal dengan kota 

kreatif mulai dari fashion,tempat wisata, terutama kuliner banyak tersedia mulai 

dari pedagang kaki lima hingga cafe dan restoran yang banyak diminati oleh 

wisatawan dan itu dapat dilihat dari data statistik bahwa penyedia akomodasi 

makan minum di kota Bandung menunjukan pertumbukan ekonomi yang 

cenderung terus meningkat setiap tahunnya. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Penyedia Akomodasi Makan dan Minum di Kota 

Bandung 

Tahun Persentase Pertumbuhan 

2011 6,76% 

2012 8,53% 

2013 10,18% 

2014 11,05% 

Sumber: BPS Kota Bandung, data diolah kembali 2016 

 

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi setiap 

tahunnya meningkat dari tahun  2011 hingga 2016. Banyaknya cafe dan restoran 

yang memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri keadaan ini menimbulkan 

persaingan yang ketat dalam dunia usaha dan memaksa perusahaan untuk 

bergerak cepat dan bersifat fleksibel dalam menanggapi perubahan-perubahaan 

yang terjadi. Perusahaan dapat melakukan strategi pemasaran yang berorientasi 

pada konsumen sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi apa yang menjadi 

kebutuhan dan keinginan konsumen dimana tujuan dari pemasaran itu sendiri 

untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Hal tersebut merupakan salah satu yang mempengaruhi keputusan 

pmbelian. Menurut Kotler (2012:166) keputusan pembelian merupakan proses 

keputusan pembelian terdiri dari lima tahap yang dilakukan oleh seorang 

konsumen sebelum sampai pada keputusan pembelian dan selanjutnya pasca 

pembelian. 
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Salah satu usaha di Kota Bandung yang menggunakan store atmosphere 

sebagai bagian utama dari usahanya adalah cafe Koffie Lucky. Koffie Lucky yang 

terbilang cafe baru karena didirikan januari 2015. Bergerak dibidang usaha kuliner 

di Bandung yang menjual produk kopi sebagai menu utamanya selain itu cafe ini 

juga menyediakan menu masakan khas indonesia, cafe ini didirikan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan para pecinta kopi yang berada di Bandung. 

Koffie Lucky dituntut untuk lebih memperhatikan kualitas rasa kopi, dengan 

menetapkan harga yang terjangkau, tidak hanya itu konsep wood garden yang 

diterapkan oleh Koffie Lucky menambah suasana cafe menjadi terasa lebih 

nyaman dan santai, dilengkapi dengan fasilitas wifi untuk mendukung penciptaan 

Store Atmosphere. 

Cafe ini memiliki dua tempat yang berbeda untuk menampung lebih 

banyak konsumen yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu outdoor dan indoor 

dengan konsep kayu pinus yang menambah ke asrian dari tempat tersebut. Koffie 

Lucky memiliki konsep open kitchen yaitu terdapat bar tempat pembuatan kopi 

yang berbeda dibagian indoor dan dekat dengan meja konsumen, agar konsumen 

dapat melihat langsung proses pembuatan minuman. Dibagian outdoor terdapat 

meja yang terbuat dari kayu pinus dan dihiasi dengan tanaman juga pepohonan 

dimana konsumen diajak merasakan minum kopi dengan suasana seperti ditaman 

kayu sesuai konsep yang digunakan Koofie Lucky yaitu wood garden.   

Berdasarkan wawancara kepada Nosa Pratama selaku pemilik dari Koffie 

Lucky pada tanggal 18 juni 2016 mengatakan bahwa konsep cafe dengan 

menerapkan tema wood garden salah satu resiko besarnya adalah pada letak 

outdoor yang tidak bisa dipakai saat musim hujan dan menikmati kopi di tempat 

indoor namun ruangan bagian indoor yang tidak begitu luas membuat konsumen 

terkadang tidak mendapatkan tempat duduk sehingga sering kali konsumen 

menunggu hingga ada bangku yang kosong tidak sedikit pula konsumen yang 

mengurungkan niatnya untuk tidak membeli kopi tersebut. Dengan store 

atmosphere yang kurang baik, penjualan di Koffie Lucky tetap ada peningkatan 

walaupun terjadi beberapa penurunan yang tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat 

dilihat dari grafik 1.1 
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Grafik 1.1 

Tingkat Penjualan Koffie Lucky di Tahun 2015  

Dalam jutaan rupiah  

Sumber: Koffie Lucky Management 2015 

Dari grafik 1.1 diatas menunjukan jumlah konsumen di Koffie Lucky yang 

semakin menurun dari bulan ke bulannya. Dari 11 kali kejadian kenaikan atau 

penurunan jumlah pembelian dalam satu tahun tabel diatas menunjukan lima kali 

penurunan yaitu bulan maret, april, mei, juli, september dan november, dan 

kenaikan pada bulan february, juni, agustus, september, oktober, dan desember. 

Atmosphere berperan penting untuk sebuah cafe sperti Koffie Lucky 

karena dapat mempengaruhi suasana pada diri konsumen ketika menikmati 

produk yang disediakan oleh Koffie Lucky , suasana tersebut dapat mendatangkan 

reaksi emosi dari konsumen. Store Atmosphere tidak hanya dapat memberikan 

suasana lingkungan pembelian yang menyenangkan saja, tetapi juga memberikan 

nilai tambah terhadap produk yang dijual. Store Atmosphere melibatkan status 

emosi dalam toko yang mungkin tidak disadari sepenuhnya oleh konsumen ketika 

sedang menikmati koffie, yang mana, pada akhirnya mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen.  
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Mengingat Store Atmosphere merupakan salah satu faktor penting untuk 

mempengaruhi konsumen melakukan keputusan pembelian, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitan dengan judul: “PENGARUH STORE 

ATMOSPHERE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN 

PADA KOFFIE LUCKY CAFE BANDUNG”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Store Atmosphere merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam 

sebuah cafe untuk memberikan rasa nyaman kepada konsumen dan membuat 

konsumen ingin berlama-lama didalam cafe sehingga konsumen dapat melakukan 

keputusan pembelian terhadap produk yang telah disediakan oleh setiap cafe, 

namun tidak dengan Koffie Lucky dimana pemiliknya mengusung tema wood 

garden pada kenyataannya masih banyak beberapa kekurangan dan perlu ada 

perbaikan dan penambahan dari  Store Atmosphere di Koffie Lucky sehingga cafe 

tersebut belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemiliknya. Banyaknya 

kekurangan Store Atmosphere di Koffie Lucky tidak membuat keputusan 

pembelian konsumen menurun, yang terjadi peningkatan penjualan yang ada di 

Koffie Lucky sesuai data yang diperoleh dan diolah sebelumnya pada akhir tahun 

Koffie Lucky memperoleh peningkatan yang signifikan terjadi dibulan  juni, 

agustus, oktober, november dan desember  hal ini membuat penulis tertarik 

melakukan penelitan terhadap apa yang terjadi di Koffie Lucky.     

1.3 Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Store Atmosphere dan keputusan pembelian konsumen  di Koffie 

Lucky ? 

2. Bagaimana pengaruh Store Atmosphere terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Koffie Lucky? 
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1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi 

yang memberikan gambaran tentang pelaksanaan Store Atmosphere dan pengaruh 

terhadap keputusan pembelian di Koffie Lucky. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana  Store Atmosphere dan keputusan pembelian 

konsumen di Koffie Lucky. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Store Atmosphere terhadap 

keputusan pembelian konsumen  di Koffie Lucky secara simulatan. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Dengan melakukan peneliataian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian 

lebih lajut dalam penelitian tentang manajemen pemasaran, khususnya yang 

berkaitan dengan store atmosphere terhadap keputusan pembelian. 

2. Bagi Penulis 

Penulisan ini merupakan lanjutan dari proses belajar mengajar dalam rangka 

mencoba menerapkan ilmu yang pernah diterima dengan keadaan yang ada 

dilapangan, sehingga penulis harapkan dengan penelitian ini dapat menjadi 

pengalaman praktis dan mengetahui sejauh mana kemampuan teoritis tersebut 

dapat diterapkan dalam praktek sehari-hari. 

3. Bagi Pihak Lain 

Memalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan mengungkapkan masalah yang timbul serta saran-saran untuk 

memecahkannya. Sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat kepada 

perusahaan, karyawan dan pembaca yang ingin melakukan penelitian lebih jauh. 

1.6 Waktu dan Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan penulis di Koffie Lucky yang beralamat di jalan 

Ambon No.21, Bandung 08562022134. Adapun waktu pelaksanaan penelitian 

pada bulan februari 2016 sampai waktu yang telah ditentukan. 


