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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Setiap bisnis retail modern perlu meningkatkan strategi dan kekuatan 

dalam perusahaanya dengan cara memunculkan perbedaan atau keunikan 

yang dimiliki perusahaan untuk dapat menarik minat beli konsumen. Tanpa 

adanya minat beli yang tinggi dari konsumen tidak akan ada keputusan 

pembelian. Menurut Rizky (2014), perilaku pembelian seseorang dapat 

dikatakan sesuatu yang unik, karena preferensi dan sikap terhadap objek 

setiap orang yang berbeda. Selain itu konsumen berasal dari berbagai segmen, 

sehingga apa yang diinginkan juga berbeda. 

Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku dalam 

mengkonsumsi. Menurut Kinnear dan Taylor (1995; dalam Sukmawati dan 

Durianto, 2003) minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku 

konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk 

bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilakukan dilaksanakan.  

Zeithalm el al (1996) menekankan pentingnya mengukur minat beli 

konsumen, yaitu untuk mengetahui keinginan pelanggan yang tetap setia atau 

meninggalkan suatu barang atau jasa. Konsumen yang merasa senang dan 

puas akan barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, minat beli penting 

diteliti.



2 
 

 
 

Untuk menarik minat beli konsumen, peritel yang bermain di bisnis 

dituntut untuk selalu melakukan inovasi yang diharapkan dapat merebut hati 

konsumen. Seperti retailer berusaha menawarkan berbagai rangsangan yang 

mampu menarik minat beli konsumen. Situasi pembelian terutama 

lingkungan fisik seperti warna dinding, pencahayaan, suhu udara, kebersihan 

dan pengaturan ruangan perlu diperhatikan oleh retailer, karena dengan 

adanya lingkungan fisik yang menarik diharapkan mampu menarik konsumen 

untuk melakukan pembelian. (Achmad dalam Purwaningsih, 2013).  

Penciptaan suasana yang menyenangkan, menarik, serta bisa membuat 

konsumen merasa nyaman ketika berada di dalam toko merupakan salah satu 

cara agar bisa menarik konsumen untuk melakukan tindakan pembelian (Levy 

dan Weitz dalam Achmad, 2010). Belanja merupakan kegiatan 

menyenangkan bagi sebagian orang, karena belanja bukan hanya sebagai 

aktivitas rutin untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan, tetapi seringkali 

kegiatan belanja menjadi sarana rekreasi dan hiburan. (Achmad, 2010:3)   

Store atmosphere sebagai salah satu alat komunikasi pemasaran yang 

efektif dalam menarik minat beli konsumen untuk melakukan pembelian 

sekaligus memenuhi kebutuhan dan keinginan akan suasana berbelanja yang 

nyaman, (Purnama, 2011). Menurut Kotler (2006:238), Store atmosphere 

merupakan desain lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, 

warna, musik, dan wangi-wangian untuk merancang respon emosional dan 

persepsi konsumen dan untuk mempengaruhi konsumen dalam membeli 

barang”. 
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Store atmosphere digambarkan sebagai citraan visual dan gambaran 

dari sebuah toko yang memungkinkan mempengaruhi kenyamanan pelanggan 

sebagai orang yang menerima citraan visual dan gambaran dari sebuah toko 

yang memungkinkan memengaruhi kenyamanan pelanggan sebagai orang 

yang menerima citraan visual tersebut. (Adimas 2014). 

Suasana toko yang memiliki keindahan akan membangun citra positif 

di benak konsumen toko tersebut dan secara tidak langsung akan 

menimbulkan daya tarik tersendiri, maka peneliti berpendapat bahwa jika hal 

tersebut berlangsung secara kontinyu, maka kecenderungan konsumen untuk 

memilih toko tersebut sangat tinggi. Sesuai dengan teori perilaku konsumen 

yang menjelaskan tentang keterkaitan antara aspek dan perilaku dalam 

manusia (Kotler, 2007). Dalam teori tersebut dikatakan bahwa perilaku 

muncul akibat dari afektif (perasaan) yang dimiliki oleh konsumen. Mengacu 

pada teori tersebut maka jika konsumen memiliki perasaan terhadap produk 

atau jasa maka terdapat kemungkinan konsumen melakukan pembelian atas 

produk tersebut. 

Selain store atmosphere, kualitas pelayanan juga memiliki peranan 

penting di dalam meningkatkan nilai kepuasan dalam menarik minat beli pada 

toko. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam 

mengimbangi harapan konsumen. Kualitas pelayanan (service quality) dapat 

diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas 

pelayanan yang nyata mereka terima dengan pelayanan yang sesungguhnya 
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mereka inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. 

(Tjiptono, 2007). 

Jika jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai 

dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan 

memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka 

kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika 

jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan buruk. (Tjiptono, 2007). 

Saat ini, Indonesia berada di peringkat 12 dunia dalam Indeks 

Pembangunan Ritel Global (GRDI) 2015 yang dirilis AT Kearney. Ini adalah 

tingkat pertumbuhan retail tertinggi yang pernah dicapai Indonesia dalam 

indeks sejak 2001 (ekbis.sindonews.com). Melihat format retail masa depan 

berkembang pesat seiring dengan dinamika dan permintaan, serta kebutuhan 

konsumen mau tidak mau peritel harus mampu bersaing di tengah persaingan 

yang cukup ketat.  

Pada tema penelitian ini penulis mengambil objek penelitian berupa 

toko buku. Karena lokasi penelitian itu sendiri berdekatan dengan lingkungan 

aktivitas perkuliahan. Toko buku dalam retail termasuk ke dalam toko khusus 

(specialty store), yaitu toko yang menjual jenis barang tertentu dengan 

berbagai macam variannya dengan jumlah persediaan barang dagangan yang 

cukup. 
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Kota Malang merupakan salah satu kota pendidikan yang ada di 

Indonesia, sehingga kehadiran toko buku di kota Malang sangat cocok 

dengan kebutuhan siswa atau mahasiswa yang notabene sebagai pelajar. 

Terdapat sejumlah pilihan toko buku mulai dari yang menjual buku baru 

sampai buku yang bekas yang tersedia di kota Malang. Dengan demikian, 

kondisi persaingan yang dihadapi sebuah toko buku tidak hanya dengan toko 

buku yang menjual buku-buku terbitan baru namun juga dengan toko buku 

bekas.  

Dari beberapa pilihan yang ada, banyak hal yang menjadi bahan 

pertimbangan konsumen dalam memilih toko buku tertentu. Masing-masing 

konsumen memiliki harapan yang berbeda mengenai buku apa yang akan 

dibeli, dimana mereka akan membelinya, dengan harga berapa buku tersebut 

dibeli, dan store atmosphere bagaimana yang mereka harapkan (Mowen dan 

Minor, 2002; Mudie dan Cottarn, 1993 dalam Fuad, 2012) 

Bookstore UMM dikenal sebagai toko buku yang direkomendasikan 

oleh Universitas Muhammadiyah kepada mahasiswanya. Sebagai salah satu 

unit bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam masa beroperasi 

Bookstore UMM telah mengalami perkembangan dari berbagai sisi meskipun 

dalam masa perkembangannya masih terdapat banyak kekurangan, terdapat 

beberapa kendala yang begitu mempengaruhi kinerja Bookstore UMM sejak 

beroperasi selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan. (http://bookstore.umm.ac.id) 
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Bookstore UMM telah berupaya meningkatkan promosi dan penjualan 

dengan cara melakukan pameran, potongan harga, dan lomba melukis tingkat 

Sekolah Dasar yang baru-baru ini dilaksanakan. Namun pengelola toko 

mengatakan masih banyak kendala yang masih dirasakan sampai sekarang. 

Berdasarkan wawancara kepada pengelola Bookstore UMM, jumlah mobilitas 

penjualan toko kurang stabil. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai 

berikut : 

Tabel 1.1 
Laporan data pembeli di Bookstore UMM (Bulan Juli – Desember 2016) 

Bulan Jumlah 

Juli 1730 

Agustus 2309 

September 3157 

Oktober 2684 

November 2109 

Desember 1346 

   Sumber : Bookstore UMM 2016 

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara pada pihak admin 

Bookstore UMM mengenai store atmosphere, dan kualitas pelayanan toko di 

Bookstore UMM. Menurut Novi Bookstore UMM, konsep store atmosphere 

yang diusung dalam toko ini menggunakan konsep yang minimal dan 

sederhana. Tampak pada penataan display buku yang sederhana dan 

kurangnya pencahayaan toko. 

Pramuniaga toko juga kurang mengetahui hal-hal apa saja yang harus 

diperhatikan terkait kualitas pelayanannya kepada konsumen. Pelayanan yang 
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diberikan oleh Bookstore UMM hanya menyesuaikan kemampuan 

pramuniaga karena minimnya sistem manajemen dalam toko. Karena menurut 

kepala toko Bapak Wahyu konsep toko akan diperbaiki bila penjualan toko 

maksimal dan meningkat. Jadi kepada karyawan dituntut untuk bekerja keras 

karena Bookstore UMM ini sendiri memiliki tujuan yang mandiri dan tidak 

bergantung pada Universitas Muhammadiyah Malang. 

Berdasarkan uraian di atas maka menarik untuk melakukan penelitian 

tentang bagaimana pengaruh suasana toko (store atmosphere) dan kualitas 

pelayanan pada Bookstore UMM dapat berperan positif sebagai salah satu 

strategi pemasaran yang efektif dalam menarik minat beli konsumen. Oleh 

sebab-sebab tersebut, penulis akan mengambil judul “Pengaruh Store 

Atmosphere dan Kualitas Pelayanan Toko Pada Minat Beli di Bookstore 

UMM” 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah store atmosphere berpengaruh pada minat beli konsumen 

Bookstore UMM? 

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh pada minat beli konsumen 

Bookstore UMM?   

C.  Tujuan Penelitan  

Berdasarkan rumusan diatas, dapat diambil tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh store atmosphere pada minat beli 

konsumen di Bookstore UMM.  

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pada minat beli 

konsumen di Bookstore UMM.  

D.  Manfaat Penelitian 

Sedangkan untuk kegunaannya sendiri, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:  

1. Bagi Pengelola Bookstore UMM 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Bookstore UMM sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan beberapa faktor di atas ke 

depannya. Diharapkan kesadaran yang timbul dari pihak perusahaan 
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dapat memacu peningkatan minat beli konsumen yang berguna bagi 

kepentingan perusahaan sendiri. 

2.  Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan 

bagi peneliti lain. Penulis berharap semoga di hari-hari berikutnya hasil 

penelitian ini benar-benar berguna bagi keperluan banyak pihak yang 

berkepentingan dengan penelitan yang mengambil garis besar penelitian 

ini. 

 


