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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

 Penelitian ini juga pernah diangkat sebagai topik penelitian oleh beberapa 

peneliti sebelumnya. Maka peneliti juga diharuskan untuk mempelajari 

penelitian – penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dapat menjadi acuan 

bagi peneliti dalam melakukan penelitan ini. 

1. Purwaningsih (2013). “Pengaruh Suasana Toko terhadap Minat Beli

Konsumen Pada Swalayan Jadi Baru di Kebumen”.

` Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari suasana toko

yang terdiri dari bagian luar toko, bagian dalam toko, tata letak toko, dan

tanda-tanda informasi terhadap Minat Beli Konsumen pada Swalayan Jadi

Baru di Kebumen secara parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah

pengunjung Jadi Baru di Kebumen. Teknik pengambilan sampel dalam

penelitian ini dilakukan dengan teknik Purposive Sampling dengan sampel

sebanyak 100 orang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen 

pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert yang 

sudah diuji cobakan dan telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. 

Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. 
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Berdasarkan hasil perhitungan yang dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis pertama, kedua, ketiga, dan keempat terbukti dimana ada 

pengaruh positif variabel bagian luar toko, bagian dalam toko, tata letak 

toko, dan tanda-tanda informasi terhadap minat beli konsumen. 

2.  Amitasari (2014). “Analisis Pengaruh Store Atmosphere terhadap Minat 

Beli Konsumen pada Pizza Hut Semarang”.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada Pengaruh 

Store Atmosphere Terhadap Minat Beli Konsumen Pada PIZZA HUT yang 

ada di Semarang, pelanggan pizza hut apakah sudah mempunyai minat beli 

terhadap produk tersebut, adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian 

ini adalah 76 konsumen. Metode dalam penelitian ini menggunakan 

analisis kualitatif dan kuantitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: a) exterior mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen, hasil ini 

dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel yaitu 

4.929 > 1,925 atau nilai signifikasi t sebesar 0,002 < 0,05. b) store layout 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen, 

hasil ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel 

yaitu 3.765 > 1,925 atau nilai signifikasi t sebesar 0,003 < 0,05. c) interior 

display mempunyai pengaruh positif dan signifikan minat beli konsumen, 

hasil ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel 

yaitu 4.437 > 1,925 atau nilai signifikasi t sebesar 0,000 < 0,05. Dengan 
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demikian semakin bagus exterior, store layout, interior display akan 

semakin menarik minat konsumen dalam melakukan pembelian terhadap 

produk tersebut. 

3. Imanuel Adimas (2014). “Analisis Pengaruh Store Atmosphere dan 

Kualitas Layanan Toko Terhadap Minat Beli Konsumen Togamas 

Bangkong Semarang”  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh antara store atmosphere dan kualitas layanan toko di Toko Buku 

Togamas. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 100 konsumen toko 

buku Togamas Bangkong di mana metode yang digunakan adalah non 

probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Data 

dikumpulkan menggunakan metode survei. Analisis data menggunakan 

alat analisis uji regresi berganda yang didahului dengan uji asumsi klasik 

yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji 

heteroskedastisitas. Pengujian hipotesa dilakukan dengan menggunakan uji 

F dan uji t. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara simultan store 

atmosphere dan kualitas layanan toko memengaruhi minat beli. Besarnya 

koefisien determinasi (adjusted R square) adalah sebesar 0,493. Hal ini 

berarti bahwa 49,3% variabel dependen yaitu minat beli konsumen dapat 

dijelaskan oleh dua variabel independen yaitu variabel store atmosphere 
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dan kualitas layanan toko, sedangkan sisanya 50,7% minat beli dijelaskan 

oleh variabel atau sebab-sebab lainnya di luar model. 

4. Saidani (2012), “Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Layanan 

Terhadap Kepuasan Konsumen Dan Minat Beli Pada Ranch Market” 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas tentang 

kualitas produk, kualitas layanan, Kepuasan pelanggan dan niat pembelian 

kembali pada pelanggan di Ranch Market Pondok Indah Jakarta Selatan. 

Tujuan kedua adalah untuk menguji pengaruh kualitas produk dan kualitas 

layanan untuk kepuasan pelanggan dan pembelian kembaliniat. Tujuan 

ketiga adalah untuk menguji pengaruh kualitas produk dan layanan 

kualitas untuk kepuasan pelanggan. Tujuan keempat adalah untuk menguji 

pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan kepada repurchae niat. 

Tujuan kelima adalah untuk menguji pengaruh kepuasan pelanggan untuk 

intetsion pembelian kembali. Penduduk penelitian ini adalah pelanggan 

Ranch Market di Pondok Indah Jakarta Selatan. Contoh berjumlah 160 

responden.  

Hasil analisis deskriptif menunjukkan: a) Kinerja dimensi adalah 

dimensi yang paling dominan dalam variabel kualitas produk, b) Dimensi 

Responsiveness adalah dimensi yang paling dominan dalam kualitas 

pelayanan variabel, c) Atribut yang berhubungan dengan layanan adalah 

dimensi yang paling dominan dalam variabel kepuasan pelanggan, d) 
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Transaksional adalah dimensi yang dominan dalam variabel niat 

pembelian kembali.  

Hasil pengujian hipotesis adalah: 1) produk kualitas dan pelayanan 

qualitry mempengaruhi kepuasan pelanggan dan pembelian kembali niat, 

2) kualitas produk dan layanan berkualitas mempengaruhi pelanggan 

kepuasan, 3) qualityand produk kualitas pelayanan mempengaruhi 

pembelian kembali niat, 4) kepuasan pelanggan mempengaruhi niat 

pembelian kembali. 

5. Abdiyanto (2012). “Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan 

Pada Minat Beli Konsumen Pada Depot Air Isi Ulang Izra Water Medan” 

Tujuan penelitian ini bagaimana Kualitas Produk dan kualitas 

pelayanan dapat mempengaruhi minat beli konsumen. pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan angket yang disebarkan kepada 87 

responden terpilih. Dimana data yang diperoleh dianalisis dan dievaluasi 

dengan bantuan program (SPSS – Ver. 17.0). dan melakukan uji validitas, 

uji reliabilitas serta uji asumsi klasik.  

Hasil analisis pada penelitian ini adalah Kualitas produk dan kualitas 

pelayanan secara serempak (simultant) mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap minat beli konsumen pada Depot air isi ulang Izra 

Water Medan. 
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B. Landasan Teori 

1. Suasana Toko (Store Atmosphere) 

Penampilan toko memposisikan toko dalam benak konsumen. Agar 

dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengertian store 

atmosphere. 

Menurut Berman dan Evans (2001: 576) yaitu, Atmosphere refers to the 

store’s physical characteristics that are used to developed an image and 

draw customers. Dari definisi tersebut dapat diartikan untuk toko yang basic 

retailer atau eceran, suasana lingkungan toko itu berdasarkan pada 

karakteristik fisik yang biasanya digunakan untuk membangun kesan dan 

menarik pelanggan.  

Definisi store atmosphere menurut Kotler (2008:238) adalah desain 

lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, dan 

wangi-wangian untuk merancang respon emosional dan persepsi pelanggan 

dan untuk mempengaruhi pelanggan dalam membeli barang. Sedangkan 

pengertian store atmosphere menurut Lamb, Hair dan Mc Daniel (2001: 

105) adalah suatu keseluruhan yang disampaikan oleh tata letak fisik, 

dekorasi dan lngkungan sekitarnya. 

2. Elemen Store Atmosphere 

  Store atmosphere memiliki elemen-elemen yang semuanya 

berpengaruh terhadap suasana toko yang ingin diciptakan. Elemen-

elemen store atmosphere menurut Berman dan Evans (2004:455), terdiri 

dari exterior (bagian luar toko), general interior (bagian dalam toko), store 
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layout (tata letak toko), dan interior Point Of Purchase displays (area 

pembelian dalam toko). 

a.  Exterior (Bagian luar toko) 

Bagian depan toko adalah bagian yang terkemuka. Maka 

hendaknya memberikan kesan yang menarik. Di samping itu 

hendaklah menunjukan spirit perusahaan dan sifat kegiatan yang 

ada di dalamnya. Karena bagian depan dan eksterior berfungsi 

sebagai identifikasi atau tanda pengenalan maka sebaiknya 

dipasang lambang-lambang.  

b. General interior (Bagian dalam toko) 

Berbagai motif konsumen memasuki toko, hendaknya 

memperoleh kesan yang menyenangkan. Kesan ini dapat 

diciptakan misalnya dengan warna dinding toko yang menarik, 

musik yang diperdengarkan, serta aroma/bau dan udara di dalam 

toko. 

c. Store layout (Tata letak) 

Merupakan rencana untuk menentukan lokasi tertentu dan 

pengaturan dari Jalan atau gang di dalam toko yang cukup lebar 

dan memudahkan orang untuk berlalu-lalang, serta fasilitas toko 

seperti kelengkapan ruang ganti yang baik dan nyaman. 

d.  Interior point of purchase display (area pembelian dalam toko) 
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Sangat menentukan bagi suasana toko karena memberikan 

informasi kepada konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk 

meningkatkan penjualan dan laba bagi toko.  

3.  Unsur-unsur store atmosphere 

Menurut Sopiah dan Syihabudhin (2008;148) Jika pihak 

manajemen memiliki tujuan memberitahu, menarik, memikat, atau 

mendorong konsumen untuk datang ke toko dan untuk membeli barang, 

maka suasana atau atmosfer dalam toko berperan penting dalam memikat 

pembeli. Atmosfer tersebut sebaiknya bisa membuat mereka merasa 

nyaman saat memilih barang belanjaan, dan mengingatkan mereka akan 

produk yang perlu dimiliki, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk 

keperluan rumah tangga. Suasana yang dimaksud adalah dalam arti 

atmosfer dan ambience yang tercipta dari gabungan unsur-unsur, yaitu: 

a. Desain Toko 

Desain toko mencakup desain eksterior, layout, dan ambience. 

Desain eksterior mencakup wajah toko atau store front, marquee, 

dan pintu masuk. 

b. Komunikasi Visual  

Komunikasi peritel dengan pelanggannya tidaklah selalu dengan 

media masa, seperti suara radio, tulisan dan gambar, majalah dan 

koran, ataupun media suara dan gambar di televisi. Komunikasi 

bisa terjadi melalui gambaran visual di toko milik peritel. 
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c. Penyajian Merchandise  

Penyajian merchandise berkenaan dengan teknik penyediaan 

barang-barang dalam toko untuk menciptakan situasi dan suasana 

tertentu. Penyajian merchandise seringkali dikaitkan dengan teknik 

visual merchandising. Kedua penyajian tersebut bertujuan memikat 

pelanggan dari segi penampilan, suara, dan aroma, bahkan rupa 

barang yang bisa disentug konsumen. 

Store atmosphere meliputi hal-hal yang bersifat luas seperti halnya 

tersedianya pengaturan udara (AC), tata ruang toko, penggunaan warna cat, 

penggunaan jenis karpet, warna karpet, bahan-bahan rak penyimpan barang, 

bentuk rak dan lain-lain. Ini yang nantinya akan menimbulkan efek 

ambience, atau timbulnya perasaan yang tak ditemukan di tempat sejenis 

dalam diri pelanggan karena berpadunya unsur-unsur tersebut.  

Sebab desain ruang yang tepat akan menentukan penyampaian 

komunikasi visual. Seiring dengan persaingan pasar yang semakin 

kompetitif, pelaku pasar dituntut untuk pintar menawarkan hal lain, tak 

melulu hanya potongan harga, tetapi juga pengalaman membeli suatu 

produk. Penggunaan store atmosphere yang tepat akan menimbulkan kesan 

estetik dan membantu memperbaiki citra sebuah toko di persepsi pelanggan, 

yang tentunya akan mendorong minat beli yang besar. Definisi yang 

mendalam dijelaskan oleh Berman dan Evans (2010:62), mereka 

mendefinisikan store atmosphere sebagai berikut: "atmosphere refers to the 
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store's physical characteristics that are used to developed an image and 

draw customers.” 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bagi sebuah toko, 

penting untuk menonjolkan tampilan fisik, suasana toko berguna untuk 

membangun citra dan menarik minat pelanggan. Banyaknya pengertian dan 

jabaran di atas menunjukkan manfaat dari penataan lingkungan sebuah toko 

yang kaitannya dengan membangun kesan dan kenyamanan pengunjung, 

sebab lingkungan toko yang nyaman pada akhirnya akan menjadi fleksibel 

sebagai media membangun citra toko.  

Selain itu, penataan store atmosphere dapat menimbulkan beberapa 

manfaat, antara lain: membantu mengarahkan perhatian konsumen (dalam 

hal ini erat kaitannya dengan memperbesar ketertarikan mereka), 

menggerakkan reaksi dan emosi konsumen, dan memerhatikan konsumen 

seperti apa yang disasar agar bisa menentukan positioning sebuah toko.   

Hal yang perlu diingat adalah ketika memasuki sebuah toko, seluruh 

indera konsumen akan langsung berinteraksi dengan suasana toko. Atmosfer 

toko yang memiliki keindahan akan membentuk citra positif di benak 

konsumen terhadap toko tersebut dan menimbulkan daya tarik tersendiri, 

maka peneliti berpendapat bahwa jika hal tersebut berlangsung lama dan 

kontinyu, maka kecenderungan konsumen untuk memilih toko tersebut 

sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan teori perilaku konsumen yang 
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menjelaskan tentang keterkaitan antara aspek afektif 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  

4. Kualitas Pelayanan Toko  

Kualitas layanan toko adalah mutlak bagi sebuah perusahaan agar 

dapat memenangkan persaingan, namun banyak perusahaan yang masih 

menganggapnya remeh sehingga tanpa disadari banyak pelanggan yang 

beralih kepada pesaing karena masalah itu. Menurut American Society for 

Quality Control, kualitas layanan toko adalah keseluruhan ciri-ciri dan 

karakteristik dari suatu toko dalam hal kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat paten.  

Menurut Parikh (2008), kualitas layanan toko merupakan sesuatu 

yang dipersepsikan oleh pelanggan. Pelanggan akan menilai kualitas sebuah 

jasa yang dirasakan berdasarkan kesan yang timbul dalam benak mereka. 

Ditambahkannya, kualitas layanan merupakan tingkat keunggulan 

(excellence) yang diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut 

untuk memenuhi keinginan pelanggan. Ini dapat diasumsikan bahwa 

kualitas pelayanan toko yang tepat bisa menjadi semacam alat kontrol tak 
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sadar untuk memengaruhi minat beli konsumen dan memperbaiki relasi 

antara sebuah perusahaan dan konsumennya. 

5.  Dimensi Kualitas Pelayanan 

(Parasuraman dkk, 1998) mengidentifikasikan lima dimensi kualitas 

dalam jasa pelayanan, yaitu: 

a. Berwujud (tangibles), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan 

dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang 

dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan 

bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. 

Hal ini meliputi fasilitas fisik (contoh: gedung, gudang, dan lain-

lain), perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi), 

serta penampilan pegawainya. 

b. Reliabilitas (reliability), yaitu kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan kinerja pelayanan yangdijanjikan secara akurat 

dan pasti. Hal ini berarti bahwa pelayanan harustepat waktu dan 

dalam spesifikasi yang sama, tanpa kesalahan, kapanpun 

pelayanan tersebut diberikan. 

c. Ketanggapan (responsiveness), yaitu suatu kebijakan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) 

dan tepat kepada pelanggan, dengan menyampaikan informasi 
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yang jelas. Membiarkan pelanggan menunggu menciptakan 

persepsi yang negative dalam kualitas pelayanan. 

d. Jaminan dan kepastian (assurance), yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan pelanggan para pegawai 

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan 

kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen seperti 

komunikasi (communication), kredibilitas (credibilitas), 

keamanan (security), kompetensi (competence), dan sopan 

santun (courtesy).  

e. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan 

dengan berupaya memahami keinginan mereka. Hal ini 

mengharapkan bahwa suatu perusahaan memiliki pengertian dan 

pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan 

pelanggan secara spesifik, serta memiliki wartu 

pengoperasianyang nyaman bagi pelanggan.  

Pelayanan toko adalah tindakan dalam berbagai macam cara yang 

diberikan sebuah toko atau perusahaan yang pada dasarnya tidak berwujud 

dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Dalam konteks sebuah 

retail atau toko eceran, persepsi sebuah layanan adalah proses akumulatif. 

Artinya, hubungan pelanggan dengan sebuah perusahaan merupakan 

kelanjutan dari berbagai macam interaksi baik dulu, sekarang, bahkan 
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nanti.menilai layanan sebuah toko, pelanggan akan membandingkan 

layanan yang mereka terima dengan apa yang mereka harapkan. Jika 

sesuai tentu akan menimbulkan kepuasan yang pada akhirnya bisa 

berujung pada tingginya minat beli di kemudian hari. 

 Kualitas layanan di retail berbeda dari lingkungan produk / 

layanan lain. Dalam sistem pelayanan toko, pelanggan cenderung 

menitikberatkan fokus penilaian pada kualitas layanan yang lebih dari 

pada kualitas produk. Mempertahankan kualitas pelayanan prima dalam 

toko bukanlah tugas sederhana karena membutuhkan pengukuran yang 

berkesinambungan untuk memantau standar kualitas pelayanan. Terkait 

fasilitas gerai, dapat digolongkan menjadi: jasa pengantaran yang tepat 

waktu, gift terapping, gift certificate (voucher), jasa purna beli, misalnya 

penyampulan buku, cara pembayaran dengan kredit card atau debit card, 

fasilitas kenyamanan dan keamanan berupa tangga jalan dan tangga 

darurat, dan lain-lain.  

Kualitas pelayanan toko adalah berbagai bentuk aktivitas, yang 

dilakukan oleh toko guna memenuhi harapan juga kebutuhan konsumen. 

Pelayanan yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan 

dan keramahtamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam 

memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan 

toko (quality of store service) dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang diterima 
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dengan pelayanan yang sesungguhnya diharapkan terhadap atribut-atribut 

pelayanan suatu perusahaan.  

Hubungan antara produsen dan konsumen menjangkau jauh 

melebihi dari waktu pembelian ke pelayanan purna jual, jadi berlangsung 

selama beberapa waktu kepemilikan produk. Anggapan pembeli sebagai 

raja yang harus dilayani dengan baik memang benar adanya, mengingat 

layanan yang baik akan menimbulkan kesan yang berbeda dan 

berpengaruh terhadap keberlangsungan minat beli sendiri.  

Jika ditarik lebih jauh, pelayanan juga merupakan karakteristik dari 

perilaku produsen.  Secara sederhana, pelayanan yang bertaraf tinggi dan 

baik akan meningkatkan minat beli pelanggan. Elemen yang meliputi 

kualitas pelayanan toko haruslah meliputi harapan pelanggan, antara lain 

mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan secara 

keseluruhan, sebab kualitas adalah kondisi yang selalu berubah dan susah 

mencapai kestabilan. 

6.  Minat Beli 

Menurut ensiklopedia Britania Ready Refrence (2004), kata minat 

berasal dari bahasa inggris “interest” timbul karena pengalaman individu 

yang memuaskan dan bila minat telah terbentuk pada diri individu maka 

akan cenderung untuk perhatian khusus pada suatu objek atau kelompok 

objek. Minat timbul karena pengalaman yang memuaskan dan bila minat 

telah terbentuk pada diri individu maka akan cenderung untuk menetap 

sepanjang obyek minat obyektif bagi individu.  
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Selanjutnya, Jones menyatakan bahwa minat sebagai sesuatu perasaan 

suka pada suatu benda atau situasi yang dapat diwujudkan dalam bentuk 

reaksi yang nyata atau hanya berupa organ-organ saja, sedangkan Marx 

berpendapat bahwa minat seseorang diikuti perasaan senang dan 

kecenderungan mencari obyek yang disenangi itu. (Mouly dalam Atkinson, 

2007). 

Minat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap 

objek yang menunjukkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian 

(Kotler 2002: 15). Beberapa pengertian dari minat beli adalah sebagai 

berikut: 

a.  Minat dianggap sebagai sebuah ‘perangkap’ atau perantara antara 

faktor-faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku. 

b.  Minat juga mengindikasikan seberapa jauh seseorang mempunyai 

kemampuan untuk mencoba. 

c.  Minat menunjukkan pengukuran kehendak seseorang. 

d.  Minat berhubungan dengan perilaku yang terus-menerus. 

Minat beli erat kaitannya dengan perilaku konsumen sebab tinggi 

rendahnya minat beli sangat bergantung kepada perilaku dan kebiasaan 

calon konsumen tersebut. Perilaku konsumen adalah tindakan yang 

langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan 

produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan 
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menyusuli tindakan ini. Tetapi untuk ke fase bertindak, seorang konsumen 

perlu punya motivasi yang kuat yang mengarahkannya.  

Maka menurut Schiffman dan Kanuk (2007:72), motivasi adalah 

kekuatan dorongan dari dalam diri individu yang memaksa mereka untuk 

melakukan tindakan. Dorongan-dorongan tersebut memuat banyak hal, 

antara lain latar belakang, budaya, preferensi, dan sebagainya. Alhasil, jika 

ada kesesuaian antara banyaknya faktor tersebut dengan produk yang 

dmimpikan, maka efeknya dalam pemasaran adalah adanya kemungkinan 

orang tersebut berminat untuk membeli produk atau merek yang ditawarkan. 

           Jadi, minat beli konsumen merupakan suatu keadaan dimana 

konsumen merasa tertarik akan suatu produk dan berkeinginan untuk 

memilikinya dengan cara membeli setelah adanya usaha-usaha pemasaran 

yan telah di lakukan oleh pemasar. 

           Pada saat konsumen akan membeli produk pasti akan memperhatikan 

dengan seksama perihal produk yang akan di belinya. Hal- hal yang di 

perhatikan misalnya mengenai prodauk itu sendiri, merk, harga, dan 

kemasan dari produk tersebut. 

7. Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen 

Kotler (2009) mengemukakan bahwa perilaku minat beli dipengaruhi 

oleh faktor utama, yaitu: 

a. Budaya (culture, sub culture, dan kelas ekonomi) 

b. Sosial (kelompok acuan, keluarga serta peran dan status) 
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c. Pribadi (usia dan tahapan daur hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, 

gaya hidup, serta kepribadian, dan konsep diri). 

d. Psikologis (motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap). 

8. Unsur-unsur minat beli 

Unsur-unsur yang meliputi minat beli konsumen adalah sebagai 

berikut: 

a. Pendapatan 

Yaitu hasil dari perolehan yang di dapatkan melalui usaha yang 

dilakukan oleh seseorang, yang biasanya berbentuk nilai materil 

yang dapat di ukur, pendapatan merupakan hal yang sangat 

penting di dalam melakukan suatu pembelian, karena apabila 

pendapatan tidak sesuai dengan yang diinginkan maka tidak 

akan terjadi transaksi pembelian. 

b.   Tersedianya Ruang dan waktu (Convenienct Location and 

Hours) 

Yaitu tingkat kemudahan konsumen untuk menjangkau lokasi 

toko dan waktu berbelanja. Bagi konsumen yang sibuk mereka 

berharap efisien waktu berbelanja yang dapat meminimalkan 

waktu seperti fast check outs (proses pembayaran cepat), 

kemudahan dalam memarkir kendaraan, mendapatkan 

pertolongan yang lebih dari petugas penjualan dan katalog 

service center. 
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c.    Suasana Toko (Store Atmosphere) 

Yaitu kesadaran penjual yang dirasakan konsumen pada saat 

berbelanja sehingga diharapkan menumbuhkan minat beli. 

Suasana yang tepat mempengaruhi konsumen untuk berbelanja, 

artinya ada kesesuaian antara barang yang dijual dengan interior 

ruangan dan perbedaan suasana antar satu bagian dengan bagian 

yang lain. 

d.    Barang Dagangan (Merchandise) 

Yaitu kesesuaian kebutuhan konsumen dengan barang yang 

ditawarkan penjual. Konsumen biasanya menginginkan variasi 

atau adanya pilihan dari perbedaan macam-macam barang sesuai 

dengan tujuan dan pilihan konsumen. Konsumen berharap tidak 

hanya menemukan variasi dari perbedaan tipe barang, tetapi 

juga menemukan bermacam-macam perbedaan warna, merek, 

style, mode, dan ukuran untuk masing-masing penilaian dan 

pilihan individu. 

e.     Harga (Price) 

Yaitu harga jual yang diinginkan konsumen sesuai dengan nilai 

barang dan jasa yang ditawarkan penjual. Suatu barang 

dipandang mahal atau murah oleh konsumen ataupun penjual 

tergantung kepada kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh 

masing-masing pihak, sehingga untuk mendapatkan harga yang 
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tepat bagi kedua belah pihak perlu penyesuaian harga dengan 

nilai barang yang dijual. Karena itu konsumen mengharapkan 

harga jual yang ditawarkan penjual sesuai dengan nilai barang 

yang dibelinya. Nilai sangat berkaitan dengan utilitas produk, 

kualitas produk, harga produk, pelayanan, serta manfaat 

sehingga dapat menciptakan suatu minat beli konsumen. 

f.   Informasi dan Interaksi Pribadi (Information and Personal 

Interaction) 

Yaitu informasi tentang barang yang ditawarkan sesuai dengan 

kebutuhan dan hubungan sumber daya manusia yang dimiliki 

penjual dengan konsumen berlangsung dengan baik. Sebagian 

konsumen menginginkan penjual menyediakan informasi yang 

mendetail mengenai produk, karakteristik, dan penggunaannya. 

g.     Pelayanan (Service) 

Yaitu jenis kegiatan pelayanan penjual yang diinginkan 

konsumen sesuai dengan barang dan transaksi, misalkan: 

memberikan kredit, pengantaran barang, pemasangan, dan cara-

cara lain yang ditujukan supaya lebih menarik bagi konsumen. 

            Minat beli berbeda dengan keputusan pembelian. Perbedaan tersebut 

secara sederhana dapat dikatakan dalam setiap keptusan pembelian adanya 

suatu minat beli. Sedangkan dalam minat beli belum tentu berakhir dengan 
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keputusan pembelian. Jadi suatu minat beli dapat berakhir dengan keputusan 

pembelian atupun juga tidak. 

           Jika seseorang akan membeli produk, maka dengan sendirinya akan 

memasuki tahap-tahap model respon AIDA yaitu Attention (perhatian), 

Interest (minat), Desire (keinginan), dan Action (tindakan). 

9.  Indikator Minat Beli 

Menurut Ferdinand (2009) dalam Faishal (2016) indikator minat beli 

sendiri adalah: 

a. Minat eksploratif, yaitu keinginan konsumen untuk mencari 

informasi tentang produk. 

b. Minat refrensial, yaitu kesedian konsuen untu merekomendasikan 

produk kepada orang lain 

c. Minat transaksional, yaitu kesediaan konsumen melakukan 

tindakan pembelian. 

d. Minat prefensial, yaitu perilaku konsumen yang menjadikan  

produk sebagai pilihan utama. 

11. Tahap - tahap Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Konsumen 

Ada beberapa tahap yang harus diperhatikan dalam membuat suatu 

proses pengambilan keputusan. Tahapan tersebut diawali dengan 

pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian dan hasil pembelian konsumen terhadap produk yang telah di 
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beli. Menurut Kotler (2007:200), tahap-tahap proses keputusan pembelian 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Tahap-tahap Proses Keputusan Pembelian 

 

 

 

 

Sumber: Kotler (2007:202) 

a. Pengenalan Masalah  

Proses pembelian diawali dengan adanya masalah atau 

kebutuhan kebutuhan yang belum terpuaskan dan dapat dirasakan 

oleh konsumen. Konsumen mempersiapkan perbedaan antara yang 

diinginkan dengan situasi saat ini guna membangkitkan dan 

mengaktifkan proses keputusan. Kebutuhan itu mungkin sudah 

dikenal dan dirasakan konsumen jauh-jauh dari sebelumnya.  

b. Pencarian Informasi 

Setelah konsumen menyadari adanya kebutuhan suatu barang 

atau jasa, selanjutnya konsumen mencari informasi, baik yang 

disimpan dalam ingatan maupun informasi yang didapat dari 

lingkungan luar. Sumber informasi konsumen digolongkan ke 

dalam empat kelompok, yaitu : 

a. Sumber pribadi yaitu: teman, tetangga, kenalan.  

Pengenalan 
Kebutuhan 

Perilaku Pasca 
Pembelian 

Keputusan 
Pembelian 

Pengenalan 
Informasi 

Evaluasi 
Arternatif 
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b. Sumber komersial yaitu: iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan.  

c. Sumber publik yaitu: media massa, organisasi penentu 

peringkat  konsumen. 

d. Sumber pengalaman penanganan yaitu: pengkajian, pemakai 

produk. 

c. Evaluasi Alternatif  

Setelah informasi diperoleh konsumen mengevaluasi 

berbagai alternatif pilihan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, 

seperti : 

1)  Kamera : Ketajaman gambar, hasil warna, harga,  

2)  Toko : Lokasi, kebersihan , harga, kelengkapan barang 

3)  Buku : Isi, harga, penulis. 

Menurut Kotler, Bowen dan Makens (1999:156) mengenai 

minat beli : minat beli timbul setelah adanya proses evaluasi 

alternatif dan di dalam proses evaluasi, seseorang akan membuat 

suatu rangkaian pilihan mengenai produk yang hendak dibeli atas 

dasar merek maupun minat. 

d. Keputusan Pembelian 

Apabila tidak ada faktor lain yang mengganggu setelah 

konsumen menentukan pilihan yang telah ditetapkan, pembelian 

yang aktual adalah hasil akhir dari pencarian dan evaluasi. 
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e. Perilaku Pasca Pembelian  

Secara umum, apabila individu merasakan ketertarikan yang sangat 

atau kepuasan dalam memenuhi kebutuhan, biasanya akan terus 

mengingat hal tersebut. Perilaku pasca pembelian meliputi 

kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan 

pemakaian produk pembelian.  

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan antara store atmosphere pada minat beli  

Atmosfer toko yang memiliki keindahan akan membentuk citra 

positif di benak konsumen terhadap toko tersebut dan menimbulkan daya 

tarik tersendiri, maka peneliti berpendapat bahwa jika hal tersebut 

berlangsung lama dan kontinyu, maka kecenderungan konsumen untuk 

memilih toko tersebut sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan teori perilaku 

konsumen yang menjelaskan tentang keterkaitan antara aspek afektif 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. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karmela dan Junaedi pada 

Toserba Griya Kuningan di tahun 2009 juga menyatakan bahwa variabel 

store atmosphere berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen.  

 



34 
 

 
 

2. Hubungan kualitas pelayanan pada minat beli  

Menurut Parikh (2008), kualitas layanan toko merupakan sesuatu 

yang dipersepsikan oleh pelanggan. Pelanggan akan menilai kualitas 

sebuah jasa yang dirasakan berdasarkan kesan yang timbul dalam benak 

mereka. Ditambahkannya, kualitas layanan merupakan tingkat keunggulan 

(excellence) yang diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut 

untuk memenuhi keinginan pelanggan.Ini dapat diasumsikan bahwa 

kualitas pelayanan toko yang tepat bisa menjadi semacam alat kontrol tak 

sadar untuk memengaruhi minat beli konsumen dan memperbaiki relasi 

antara sebuah perusahaan dan konsumennya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2011) membuktikan bahwa 

kualitas pelayanan toko berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. 

Sebab realita yang sesuai dengan harapan konsumen pada sebuah toko 

selalu bisa menimbulkan ketertarikan, pada akhirnya membentuk persepsi 

bahwa sebuah toko punya cara yang berbeda dalam memperlakukan 

konsumennya yang implikasinya berujung pada minat beli. Persepsi positif 

inilah yang menjadi penghubung antara kedua variabel ini  

D. Kerangka Pemikiran Teoritis  

Agar lebih mengetahui konsep penulisan dari penelitian ini dan lebih 

memahami variabel – variabel dasar, sehingga dapat ditarik suatu pengertian 

tentang variabel tersebut sebagaimana tertulis dalam kerangka konsep, dalam 

penelitian ini menjelaskan variabel store atmosphere dan kualitas pelayanan 

dapat mempengaruhi minat beli di Bookstore UMM. Berdasarkan landasan 
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teori dan penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu, dapat disusun 

kerangka pemikiran untuk penelitian seperti yang disajikan dalam gambar 

berikut ini: 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

  

 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Store atmosphere berpengaruh pada minat beli konsumen 

Bookstore UMM. 

2. Kualitas pelayanan berpengaruh pada minat beli konsumen 

Bookstore UMM. 

 

Store atmosphre 
(X1) 

Kualitas 
Pelayanan (X2) 

Minat Beli 
Konsumen (Y) 


