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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Persaingan bisnis ritel dimasa sekarang ini sangatlah ketat, 

perkembangannya pesat, terutama pengusaha ritel modern. Pada tahun 2016, 

menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terjadi peningkatan 

penjualan sekitar 10 persen pada industri ritel nasional. Peningkatan ini terjadi 

sejalan dengan perbaikan perekonomian Indonesia, total nilai penjualan ritel 

pada 2015 sebesar Rp 181 triliun, sedangkan pada tahun 2016 tembus Rp 200 

triliun. (Julianto, 2016).  

Perusahaan ritel perlu menyiapkan strategi yang berhubungan guna 

meningkatkan kekuatan yang ada dalam perusahaannya dengan cara 

memunculkan diferensiasi atau keunikan yang dimiliki perusahaan 

dibandingkan dengan pesaing untuk dapat menarik pelanggan agar dapat 

melakukan keputusan pembelian. Menarik pelanggan untuk dapat melakukan 

keputusan pembelian dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya 

dengan cara yang telah banyak diterapkan oleh para pebisnis dalam usahanya 

yaitu strategi harga. Namun selain harga, menarik pelanggan untuk melakukan 

pembelian juga dapat dilakukan dengan cara menyajikan atmosfir yang 

menyenangkan bagi pelanggan pada saat berada di toko, karena nantinya 

pelanggan yang merasa senang dan nyaman diharapkan akan memicu minat beli 

pada dirinya dan dapat melakukan pembelia
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Sering ditemui banyak toko ritel yang mengalami perkembangan bisnis seperti 

Fajar Toserba, Surya Toserba, Yogya Toserba, Hero, dan lain-lain. Fajar Toserba 

salah satu perusahaan ritel yang fokus pada departement store yang berdiri pada 

tahun 2005. Fajar Toserba Mandirancan mengalami penurunan penjualan dari tahun 

2014 hingga tahun 2016, didapatkan data penjualan dari Fajar Toserba 

Manadirancan tahun 2014, 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini 

: 

Tabel 1.1 

Data Penjualan Fajar Toserba 

Tahun 2014, 2015 & 2016 

Sumber : Fajar Toserba Mandirancan 

Dari tabel 1.1 menunjukan penjualan pada tahun 2014, 2015 dan 2016. 

Terlihat Fajar Toserba Manadirancan mengalami trend penurunan penjualan, 

dari tahun 2014 hingga 2015 Fajar Toserba Mandirancan mengalami penurunan 

sebesar 14%, kemudian dari tahun 2015 hingga 2016 mengalami penurunan 

penjualan sebesar 10%. 

Bulan 2014 2015 2016 

Januari Rp 654.891.137 Rp 596.955.504 Rp 564.245.453 

Februari Rp 523.248.022 Rp 454.861.096 Rp 444.795.410 

Maret Rp 541.682.476 Rp 500.978.669 Rp 489.380.427 

April Rp 499.022.577 Rp 489.714.598 Rp 474.751.762 

Mei Rp 602.433.281 Rp 563.189.250 Rp 596.917.685 

Juni Rp 784.892.557 Rp 529.116.408 Rp 924.444.246 

Juli Rp 2.154.466.250 Rp 1.777.704.171 Rp 1.530.465.577 

Agtustus Rp 771.669.522 Rp 619.388.106 Rp 466.821.230 

September Rp 762.654.410 Rp 681.411.087 Rp 474.022.323 

Oktober Rp 657.821.348 Rp 557.891.137 Rp 342.248.273 

Nopember Rp 600.433.585 Rp 529.628.438 Rp 361.564.379 

Desember Rp 622.589.807 Rp 595.245.476 Rp 451.130.199 

Total Rp 9.175.805.072 Rp 7.896.083.940 Rp 7.102.786.964 

Pertumbuhan (%)  -14% -10% 
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Tidak sedikit pelanggan yang tidak melakukan pembelian ulang di Fajar 

Toserba Mandirancan, kenyamanan berbelanja pelanggan pada Fajar Toserba 

Mandirancan terbilang buruk karena tidak adanya pendingin ruangan pada Fajar 

Toserba Mandirancan, pencahayaan yang kurang terang, label harga banyak 

yang tidak tertera dan tidak teratur. Perbedaan harga antara Fajar Toserba 

Mandirancan dengan pesaing seperti Surya Toserba terbilang relatif lebih mahal 

Dalam survei awal yang dilakukan peneliti, peneliti melakukan 

wawancara kepada 20 pelanggan Fajar Toserba Mandirancan. Dari 20 

pelanggan Fajar Toserba Mandirancan yang telah diwawancarai, 13 pelanggan 

menyatakan bahwa suasana toko merupakan salah satu hal penting untuk 

membuat pelanggan merasa puas dan melakukan pembelian. Sedangkan 17 

pelanggan dari total 20 pelanggan yang diwawancarai menyatakan bahwa 

harga juga berpengaruh terhadap tingkat keputusan pembelian. 

Melihat kondisi tersebut, Fajar Toserba Mandirancan perlu menyiapkan 

strategi yang berhubungan guna meningkatkan kekuatan yang ada dalam 

perusahaannya dengan cara memunculkan diferensiasi atau keunikan yang 

dimiliki perusahaan dibandingkan dengan pesaing untuk dapat menarik 

pelanggan agar dapat melakukan keputusan pembelian.  

Menarik pelanggan untuk dapat melakukan keputusan pembelian dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara yang telah banyak 

diterapkan oleh para pebisnis dalam usahanya yaitu strategi harga. Namun 

selain harga, menarik pelanggan untuk melakukan pembelian juga dapat 

dilakukan dengan cara menyajikan suasana yang menyenangkan bagi 
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pelanggan pada saat berada di toko, karena nantinya pelanggan yang merasa 

senang dan nyaman diharapkan akan memicu minat beli pada dirinya dan dapat 

melakukan pembelian. 

Menurut Mowen & Minor (2002), salah satu faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian pelanggan adalah lingkungan fisik pelanggan, yaitu 

termasuk store atmosphere. Store atmosphere merupakan salah satu elemen 

penting dari bauran eceran yang mampu mempengaruhi proses keputusan 

pembelian pelanggan, seperti dalam penelitian Syahputra (2015) keputusan 

pembelian pelanggan tidak hanya memberi respon terhadap barang dan jasa 

yang ditawarkan oleh pengecer, tetapi juga memberikan respon terhadap 

lingkungan pembelian yang menyenangkan bagi pelanggan, sehingga 

pelanggan tersebut memilih toko yang disukai dan melakukan pembelian. 

Mengetahui dan memahami suasana toko bukanlah hal yang mudah karena 

suasana toko merupakan kombinasi dari hal-hal yang bersifat emosional. 

Selain strategi penerapan store atmosphere yang menarik perlu juga 

diterapkannya strategi lain yang dirasa dapat menarik pelanggan untuk 

melakukan pembelian. Strategi tersebut dapat berupa harga yang lebih 

terjangkau agar memberikan stimulus bagi pelanggan. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Amir (2015) mengungkapkan bahwa faktor harga berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian. Harga yang dapat diterima pelanggan 

akan mempengaruhi keputusan pelanggan saat membeli, karena pelanggan akan 

mempertimbangkan harga dengan barang yang diterima. 
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Berdasarkan uraian tersebut maka  peneliti akan melakukan studi dalam 

penelitian yang berjudul: Pengaruh Store Atmosphere dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian pada Fajar Toserba Mandirancan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas. Perlu diadakan 

penelitian pengaruh variabel apa saja yang mempengaruhi pertimbangan 

keputusan pembelian pada Fajar Toserba Mandirancan agar tetap dapat 

mempertahankan dan meningkatkan penjualan. Berdasarkan latar belakang 

yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu : 

1. Apakah store atmosphere dan harga berpengaruh parsial terhadap 

keputusan pembelian pelanggan Fajar Toserba Mandirancan? 

2. Apakah store atmosphere dan harga berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap keputusan pembelian pelanggan Fajar Toserba Mandirancan? 

3. Variabel manakah yang lebih berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

pada Fajar Toserba Mandirancan? 

 

C.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh dan menganalisis store atmosphere dan harga 

berpengaruh parsial terhadap keputusan pembelian. 
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2. Mengetahui  dan menganalisis pengaruh store atmosphere dan harga 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap.  

3. Mengetahui variabel yang dominan berpengaruh di antara variabel store 

atmosphere dan harga terhadap keputusan pembelian. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk : 

a.  Bagi pemilik ritel 

Sebagai bahan masukan untuk Fajar Toserba Mandirancan untuk dapat 

menentukan strategi perusahaan termasuk store atmosphere dan harga. 

b.  Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan 

yang dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya khususnya 

mengenai store atmosphere dan harga terhadap keputusan pembelian. 

 

E. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan dimensi store atmosphere yang 

terdiri dari 4 dimensi yaitu exterior, general interior, store layout, store display 

(Berman & Evan 2004), harga, dan keputusan pembelian (Schiffman & Kanuk 

2007) dengan menggunakan metode regresi linier berganda pada teknik analisis 

datanya. 

 


