
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada masa era globalisasi saat ini kemajuan teknologi serta ilmu 

pengetahuan dapat membawa dampak dan pengaruh yang sangat berarti untuk 

perkembangan perekonomian di negara kita dalam bidang usaha, baik secara 

umum maupun pada perusahaan bisnis khususnya. Sejalan dengan hal tersebut 

banyak bermunculan perusahaan dagang yang bergerak pada bidang ritel, pasar 

swalayan dan lain-lain. Agar perusahaan dapat memenangkan persaingan tersebut, 

mereka memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada dan berusaha untuk 

menerapkan strategi pemasaran yang tepat dalam rangka untuk menguasai pasar. 

Perusahaan-perusahaan yang unggul adalah mereka yang dengan cerdik dan 

menyiasati berbagai perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnisnya, serta 

dapat melakukan perubahan yang berarti dalam upaya memuaskan konsumen dan 

membuat konsumen loyal. 

Distro (distribution Outlet) adalah salah satu jenis usaha ritel yang mulai 

banyak digeluti oleh para pengusaha pada saat ini khususnya di kota Bandung 

yang merupakan salah satu pusat fashion di Indonesia. Dari data yang dikutip dari 

situs (www.bandungcreativecity.com) (2015), diketahui bahwa jumlah distro di 

Bandung mencapai 300 distrocontohnya Cosmic, Ouval Research, Blackjack, 

Bloods, Vocuz, Green Light, Badger, hal ini menciptakan persaingan yang 

semakin ketat bagi pengusaha distro. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Jumlah Distro di Kota Bandung Tahun 2013 sampai 2015 

Tahun Jumlah Distro 

2013 172 distro 

2014 255 distro 

2015 300 distro 

Sumber : http://bandung.panduanwisata.id/daftar-distro-di-bandung, (2015) 

http://www.bandungcreativecity.com/
http://bandung.panduanwisata.id/daftar-distro-di-bandung


 
 

 Dari data yang diperoleh penulis dengan semakin banyaknya distro di kota 

Bandung yang bermunculan tiga tahun terakhir ini semakin meningkatnya 

persaingan di industri ritel khususnya distro. Di tahun 2013 ada 172 distro yang 

sudah berdiri di Bandung, di tahun 2014 meningkat 48,2%terus meningkat di 

tahun 2015 sebesar 17,6% distro yang sudah berdiri di Bandung. 

 House Of Smith merupakansalah satu distro yang berdiri pada 8 Januari 

2010 hingga saat ini. House Of Smith tidak hanya menjual produk T-Shirt atau 

jeans tetapi From Top to Bottom kategori, seperti kemeja, sabuk, tas, dompet dan 

sepatu. Di Bandungdistro House Of Smith memiliki 2 toko,yang pertama 

didirikan yaitu yang betempat di Jalan Sultan Agung No.27 terletak di kawasan 

pusat distro kota Bandung. House Of Smith mendirikan cabang pada 1 Oktober 

2014 yang bertempatan di Jalan Buah-Batu No.48. Kedua toko House Of Smith 

berada di pusat perkotaan. Toko  House Of Smith Buah-Batu yang baru didirikan 

memiliki design interior dan store atmosphere yang berbeda dengan toko House 

Of Smith Sultan Agung. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis 

denganStore Manager House Of Smith, toko House Of Smith Buah-Batu 

memiliki ruangan yang tiga kali lebih besar dari toko Sultan Agung. Design 

interior ruangan yang berbeda dengan cat ruangan warna hitam yang didekorasi 

dengan gambar dan tulisan, ruangan toko yang lebih banyak kaca agar toko 

terlihat lebih menarik oleh konsumennya. Namun dari data penjualan setahun 

terakhir volume penjualan House Of Smith Buah-Batu sangat fluktuatif dan lebih 

rendah dari penjualan House Of Smith Sultan Agung. Berikut disajikan volume 

penjualan produk distro House Of Smith Buah-Batu Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 1.2 

Data Penjualan Distro House Of Smith Buah-Batu 

Tahun 2015 

Bulan Data Penjualan Perbulan 

Januari Rp. 30.645.300 

Februari Rp. 27.829.200 

Maret Rp. 37.832.900 

April Rp. 31.436.800 

Mei Rp. 31.037.300 

Juni Rp. 63.371.300 

Juli Rp. 120.741.150 

Agustus Rp. 15.676.500 

September Rp. 20.747.150 

Oktober Rp. 90.892.300 

November Rp. 37.465.800 

Desember Rp. 54.520.700 

Total Penjualan Rp. 449.755.100 

Sumber : Distro House Of Smith, 2015 

 Berdasarkan tabel 1.2, dapat dilihat penjualan produk distro House Of 

Smith Buah-Batu mengalami kenaikan yang sangat besar di bulan Juli 2015 

dengan penjualan Rp. 120.741.150 dan kemudian volume penjualan di House Of 

Smith mengalami penurunan yang sangat derastis pada bulan Agustus 2015 yaitu 

Rp. 15.676.500.Menurut Store Manager yang mengelola toko House Of Smith 

pada saat penulis melakukan wawancara, kenaikan penjualan tersebut terjadi 

dikarenakan musim libur sekolah dan adanya hari raya tertentu. Pada bulan 

Oktober 2015 distro House Of Smith mengalami kenaikan yang cukup besar 

kembali dengan pendapatan Rp. 90.892.300 dan pada bulan November 2015 

penjualan distro House Of Smith mengalami penurunan yang signifikan kembali 

yaitu Rp. 37.465.800, di bulan Desember 2015 penjualannya mengalami kenaikan 

Rp. 54.520.700 walaupun kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan, total 

penjualan produk House Of Smith cabang Buah-Batu selama tahun 2015 yaitu 

sebesar Rp 449.755.100. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis 



 
 

kepada Store Manager House Of Smith total penjualan produk House Of Smith 

Sultan Agung selama tahun 2015 mencapai Rp. 654.670.300, nilainya lebih besar 

dibandingkan House Of Smith cabang Buah-Batu. Berdasarkan tabel 1.1 pada 

tahun 2015, volume penjualan tidak selalu meningkat dari bulan Januari 2015 

sampai Desember 2015 sangat berfluktuasi. Ini menunjukan bahwa adanya 

perbedaan volume penjualan pada sesama distro House Of Smith. Apabila pihak 

Distro House Of Smith tidak mengambil langkah yang tepat dalam 

mengantisipasi, diperkirakan dapat mengakibatkan penurunan penjualan pada 

toko House Of Smith Buah-Batu. 

Hal yang harus diperhatikan dalam menarik konsumen penjual harus 

sanggup menjual kesan yang baik serta lokasi yang nyaman sebelum menjual 

barangnya, hal ini sesuai pendapat Sutisna (2012:64) bahwa suasana toko (store 

atmosphere) juga akan menentukan loyalitas konsumen toko itu sendiri. Jika toko 

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

penggunaan cat dinding yang sejuk, semuanya menunjukkan adanya suasana toko 

yang berkelas. Dengan demikian suasana toko (store atmosphere) dan lokasi yang 

tepat dapat menjadi sarana komunikasi yang positif, menguntungkan dan 

memperbesar peluang untuk mempengaruhi loyalitas konsumennya 

 Dalam wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis pada pihak 

distro House Of Smith bahwa adanya penurunan jumlah konsumen yang 

berkunjung baik hanya untuk melihat-lihat produk ataupun membeli produk distro 

House Of Smith yang terlihat dari sepinya toko dan juga daya beli yang menurun. 

Sehingga membuat penulis tertarik melakikan penelitian yang berkaitan dengan 

suasana toko (store atmosphere), dan lokasi toko penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : 

 “PENGARUH STORE ATMOSPHERE DAN LOKASI TERHADAP 

LOYALITAS KONSUMEN Distro House Of Smith Buah-Batu Bandung” 

 

 

 

 



 
 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggapan responden mengenaistore atmosphere, Lokasi dan 

Loyalitas Konsumen distro House Of Smith Buah-Batu Bandung? 

2. Bagaimana pengaruh store atmospher dan lokasi terhadap loyalitas 

konsumen distro House Of smith Buah-Batu Bandung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah 

1. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai suasana toko (store 

atmosphere) dan lokasi terhadap loyalitas konsumen distro House Of 

Smith Buah-Batu Bandung 

2. Untuk mengetahui pengaruh suasana toko (store atmosphere) dan lokasi 

terhadap loyalitas konsumen House Of Smith Buah-Batu Bandung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi 

pemilik distro House Of Smith dalam mengembangkan strategi dalam 

menghadapi persaingan. 

2. Bagi penulis 

Menambah ilmu pengetahuan dan informasi yang diperoleh penulis selama 

meneliti dan menambah pengalaman dalam meneliti perusahaan. 

3. Bagi penelitian lebih lanjut 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebahai bahan referensi dan studi 

perbandingan untuk penelitian sejenis 

 

 



 
 

1.5 Lokasi Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada Februari 2016. Penelitian 

dilakukan di Distro House Of Smith Jalan Buah Batu No. 48, Jawa Barat. Telepon 

(022) 7302311 

 

 


