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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bisnis merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dikerjakan oleh 

perusahaan untuk mencari keuntungan atau nilai tambah. Saat ini perkembangan 

bisnis di Indonesia sudah semakin berkembang. Perkembangan bisnis tersebut 

juga dialami di kota Malang. Aneka ragam aktivitas bisnis mulai bermunculan 

dan berkembang, mulai dari bisnis properti, bisnis manufaktur dan yang tak kalah 

berkembang adalah bisnis kuliner. Bisnis kuliner merupakan bisnis yang menjadi 

salah satu pilihan para pebisnis untuk dijalankan karena memiliki prospek yang 

baik.  

Perilaku konsumen melibatkan interkasi antara pengaruh afeksi dan kognisi, 

perilaku dan kejadian di sekitar. Untuk memahami konsumen dan 

mengembangkan strategi pemasaran perusahaan harus memahami apa yang 

dipikirkan (kognisi) apa yang dirasakan (afeksi) dan apa yang mereka lakukan 

serta kejadian sekitar yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh apa yang 

dipikirkan, dirasa, dan dilakukan konsumen. Berbagai macam bisnis di bidang 

kuliner mulai dari warung makanan di pinggir jalan, kafe-kafe, hingga resto-resto 

besar, yang tetap ramai dikunjungi pengunjung, artinya adalah persaingan yang 

terjadi di antara pebisnis kuliner itu sendiri akan semakin ketat pula, sehingga 

memaksa mereka untuk memutar otak lebih keras lagi menyiapkan strategi yang 
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tepat demi memenangkan persaingan di pasar. Banyak hal yang harus 

dipersiapkan oleh perusahaan yang ingin memulai ke dunia bisnis ini. Kesiapan 

perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis nantinya akan dapat dilihat dari 

bertahan atau tidaknya bisnis yang dijalankannya.  

Pada dasarnya sebuah bisnis mempunyai tujuan untuk dapat bertahan hidup, 

mendapatkan laba dan berkembang. Hal tersebut tentunya dapat dicapai dengan 

menggunakan strategi yang mampu bersaing dengan bisnis lainnya. Para pelaku 

bisnis harus memikirkan strategi yang tepat dan efektif agar bisnis mereka tetap 

eksis dipasaran bahkan berkembang lebih baik lagi. Perusahaan harus berfokus 

pada konsumen, konsumen adalah bagian terpenting dalam perusahaan. Oleh 

karena itu perusahaan harus mengerti bagaimana konsumennya berperilaku. 

Dalam menarik konsumen untuk melakukan pembelian, bisnis harus mampu 

menerapkan konsep pemasaran yang tepat sesuai dengan kondisi pasar yang ada. 

Konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan 

kebutuhan konsumen.  

Harga dan kualitas pelayanan tidak lagi menjadi bahan pertimbangan utama 

bagi para penikmat kuliner, saat ini atmosphere menjadi faktor penting bagi 

seorang konsumen dalam memilih tempat untuk bersantap. Atmosphere rumah 

makan yang nyaman dengan dekorasi yang unik menjadi daya tarik tersendiri bagi 

sebuah rumah makan yang membuat konsumen memutuskan untuk mengunjungi 

rumah makan tersebut. Bahkan tidak jarang konsumen memutuskan untuk 

mengunjungi suatu rumah makan karena menyukai atmosphere yang ditawarkan 
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rumah makan tersebut. Store atmosphere dapat dikatakan sebagai komponen 

penting dari sebuah toko atau rumah makan dan bisa memberikan efek sensorik 

dominan yang diciptakan dari sebuah desain toko atau rumah makan, maka suatu 

rumah makan harus membentuk suasana terncana yang sesuai dengan pasar 

sasarannya dan dapat menarik konsumen untuk membeli ditoko tersebut (Cox R 

dan Brittain P, 2004). 

Ada berbagai macam rumah makan yang ada di kota Malang. Hal ini di 

buktikan terdapat 105 usaha yang terdapat di Kota Malang 

(http://wisatabatumalang.com). dan nama-nama rumah makan yang terdapat di 

Kota Malang disajikan terlampir. Berdasarkan data terlampir dapat dikatakan 

bahwa persaingan dibidang usaha rumah makan tidak dapat dihindarkan. 

Berbagai upaya pemilik berlomba-lomba menawarkan konsep rumah makan yang 

beragam untuk menarik konsumen agar mengunjungi rumah makan.  

Rumah Makan Inggil merupakan salah satu rumah makan terkenal di Kota 

Malang terletak di jalan Gajahmada No 4 Klojen yang hadir dengan 

menggabungkan konsep resto, museum, pertunjukan seni sekaligus menikmati 

kuliner khas masakan Jawa. Bangunan restoran ditata seperti galeri pameran 

maupun museum dan nuansa khas tempo dulu langsung terasa ketika memasuki 

bangunan resto sekaligus museum Inggil ini, berbagai benda-benda kuno seperti 

sepeda kuno, alat pemutar piringan hitam, telepon jadul, mesin ketik, mesin jahit 

dan radio tertata rapi dan terawat di berbagai sudut rumah makan Inggil.  
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Sensasi tempo dulu di rumah makan Inggil ini memiliki banyak ciri khas 

etnik dari Jawa Timur. Yang didekor mirip seperti galeri di zaman kolonial 

Belanda. Sambil menikmati menu hidangan, lagu-lagu lama dan tembang-

tembang jawa juga akan senantiasa menemani waktu bersantap selama berada 

disana. Jika  datang pada hari libur, terkadang ada pertunjukan Tari Topeng khas 

Malang di panggung khusus di Rumah Makan Inggil yang tentunya pertunjukan 

ini sudah jarang dijumpai di tempat tempat umum. Pengunjung bisa menikmati 

makan sambil melihat pertujukan seni. 

Pengunjung bebas memilih duduk di kursi bersama keluarga atau duduk 

lesehan selonjor. Pramusajinya mengenakan pakaian khas Jawa mengenakan 

pakaian kebaya, sehingga tak salah jika banyak wisatawan asing juga betah duduk 

lama sambil berkeliling restoran melihat aneka benda antik koleksi. Suasana 

Rumah Makan Inggil yang nyaman, asri dengan panorama tempo dulu semakin 

menambah selera makan pengunjung. Rumah Makan Inggil menjadi salah satu 

destinasi para turis, baik asing maupun domestik jika berwisata kuliner di 

Malang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 tingkat kunjungan di inggil dari tahun 

2013-2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan tersebut 

dikarena pelaku usaha selalu menjaga store atmosphere yang membuat 

pengunjung betah berlama-lama dan berdampak pada peningkatan pengunjung. 
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Tabel 1.1 

Jumlah kunjungan di Rumah Makan Inggil  

 

No Tahun Jumlah Kunjungan 

1 2013 18.720 

2 2014 24.120 

3 2015 26.640 

Sumber: Wawancara dengan supervisor rumah makan Inggil 

Salah satu alasan yang mendasari penelitian ini adalah peneliti melihat 

beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh, Goman (2005), Meldarianda 

(2010) dan Putri (2014) berkaitan dengan store atmosphere. Dalam penelitian 

terdahulu oleh Goman (2005) dan Meldarianda (2010) yang digunakan sebagai 

acuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa instore atmosphere lebih memiliki 

pengaruh terhadap keputusan pembelian dibandingkan outstore atmosphere, 

untuk itu peneliti ingin mengetahui apakah dalam penelitian ini instore 

atmosphere mempunyai pengaruh yang lebih dibandingkan dengan outstore 

atmosphere atau bahkan sebaliknya. Berdasarkan latar belakang dan penjelasan 

tersebut peneliti mengambil judul: “Pengaruh Store Atmosphere Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen (Studi pada Konsumen Rumah Makan 

Inggil di Kota Malang)”. 
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B. Perumusan Masalah  

1. Apakah store atmosphere yang terdiri dari instore atmosphere dan outstore 

atmosphere secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Rumah Makan Inggil? 

2. Store atmosphere yang terdiri dari instore atmosphere dan outstore 

atmosphere mana yang berpengaruh dominan terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Rumah Makan Inggil? 

C. Pembatasan Masalah  

Batasan masalah diperlukan dalam penelitian ini agar penelitian fokus pada 

permasalahan yang dibahas, maka peneliti melakukan batasan masalah yaitu Store 

atmosphere (Levi dan Weitz, 2001) yang terdiri dari instore atmosphere dan 

outstore atmosphere dan keputusan pembelian (Kotler, 2008) 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui store atmosphere yang terdiri dari instore atmosphere 

dan outstore atmosphere secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Rumah Makan Inggil. 

2. Untuk mengetahui store atmosphere yang terdiri dari instore atmosphere 

dan outstore atmosphere berpengaruh dominan terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Rumah Makan Inggil. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah ilmu 

pengetahuan yang lebih mendalam pada manajemen pemasaran dan dapat 

mendukung teori-teori yang berkaitan dengan store atmosphere dan 

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan 

untuk lebih memperhatikan store atmosphere. Serta dapat digunakan 

sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang mengadakan penelitian 

dengan tema serupa.  

 


