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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kondisi persaingan dalam dunia bisnis menuntut setiap pengusaha untuk 

mampu dan bertahan melawan competitor. Banyaknya perusahaan yang 

berlomba untuk mendapatkan konsumen menjadikan kondisi kompetisi antar 

perusahaan berlangsung semakin ketat. Kondisi tersebut menuntut para 

pengusaha untuk dapat menetapkan strategi yang tepat dalam menjaga 

continuitas konsumen sehingga dengan demikian mampu bertahan dan 

berkembang. 

Ada berbagai macam bisnis yang bisa menjadi peluang usaha, salah 

satunya adalah bisnis cafe. Saat ini sudah semakin banyak produsen cafe  yang 

terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen dalam hal 

kuliner. Hal tersebut membuat pengusaha cafe harus berupaya untuk 

memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar sasaran. Lokasi dari 

cafe tersebut berada di Jl. Soekarno Hatta yang merupakan lokasi paling 

strategis di kota Malang. Sehingga banyak para pelaku usaha yang mendirikan 

cafe di lokasi tersebut. 

Selain dikenal sebagai kota pendidikan, Malang juga memiliki banyak 

tempat wisata. Hampir di setiap sudut kota Malang banyak ditemukan cafe  

yang menawarkan berbagai makanan dan minuman. Sehingga pemilik harus 

selalu berupaya secara maksimal untuk memberikan yang terbaik kepada para 
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konsumen. Sehingga setiap pelaku usaha harus berupaya untuk mendapatkan 

perhatian serta ketertarikan khalayak ramai (dalam hal ini calon konsumen), 

karena mereka bersaing dengan perusahaan yang memiliki produk serupa. 

Maka dari itu setiap pengusaha dengan jenis produk serupa harus memikirkan 

cara untuk memenangkan pasar. 

Keputusan pembelian merupakan hak dari konsumen. konsumen bebas 

memilih produk dan merek yang akan dibelinya. Konsumen akan berusaha 

membuat keputusan terbaik dan cenderung setia kepada produk yang sudah 

dipilihnya. Seorang konsumen menentukan jenis cafe atau toko yang akan 

dikunjunginya atau memilih barang yang akan dibelinya, dengan cara 

mengevaluasi alternatif dan saluran pemasaran lain agar dapat memenuhi 

kebutuhannya.para pemilik cafe tersebut harus berusaha untuk mempengaruhi 

konsumen agar melakukan atau memutuskan untuk membeli pada tempat 

tersebut. 

Strategi pemasar yang tepat merupakan hal penting yang dapat 

mendukung pelaku bisnis untuk mampu bersaing dengan pesaingnya, sehingga 

hal tersebut dapat meningkatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan 

serta dapat memuaskan keinginan konsumen. Mengingat kebutuhan akan 

relaksasi merupakan hal yang utama dalam kehidupan masyarakat kota yang 

sibuk sudah tentu banyak pengusaha dibidang ini dan semakin banyak pula 

pesaing yang dihadapi. 

Terdapat beberpa hal yang menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam 

memilih suatu cafe. Salah satu faktor yang diharapkan oleh konsumen adalah 
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faktor kenyamanan, dimana konsumen dapat merasakan suasana yang tenang, 

santai dan nyaman saat berkunjung ke suatu cafe. Oleh Karena itu, sangatlah 

penting bagi sebuah cafe untuk mempertimbangkan dan mendesain suasana di 

dalam cafe tersebut sehingga tercipta suatu suasana yang nyaman dan dapat 

mengungguli cafe lain yang sejenis. 

Salah satu yang patut diperhatikan dalam bidang usaha cafe adalah 

dengan kreatifitas penciptaan suasana tempat atau disebut juga dengan store 

atmosphere. Suasana merupakan salah satu strategi yang penting dalam hal 

menciptakan suasana yang nyaman, dapat menimbulkan kesan yang baik, dan 

akhirnya akan mempengaruhi emosi konsumen untuk berbelanja atau makan 

ditempat tersebut. 

Suasana dapat digambarkan sebagai perubahan terhadap perencanaan 

lingkungan pembelian yang menghasilkan efek emosional khusus yang dapat 

menyebabkan konsumen melakukan tindakan pembelian ulang. Cafe-cafe baru 

yang bermunculan sekarang mempunyai suasana yang menarik dan nyaman. 

Sehingga para pemilik cafe harus selalu mengevaluasi dan meningkatkan 

suasana yang ada di dalam cafe tersebut agar para konsumennya tidak 

berpindah ke cafe lain. 

 

Tabel 1.1 Daftar cafe sejenis di Jl. Soekaro Hatta dan tahun berdirinya 

Nama Cafe Tahun Berdirinya 

Cafe New Aquanos 

Cafe Racel Ricol 

Topping 

Mochi Macho 

2007 

2014 

2013 

2014 

Sumber : Survey 
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Berdasarkan pada tabel di atas maka secara langsung persaingan antar 

cafe di kota Malang khususnya di Jl. Soekarno Hatta tidak dapat dihindari. 

Untuk menghadapi persaingan yang semakin meningkat tersebut, perusahaan 

atau pelaku bisnis perlu membuat dan menetapkan strategi-strategi yang tepat 

dengan tujuan untuk menghadapi persaingan dan meraih laba. Tujuan tersebut 

diwujudkan dengan melakukan pengembangan yang berkelanjutan, salah 

satunya dengan memperhatikan lingkungan dan suasana yang ada di dalam 

cafe tersebut. 

Salah satu cara untuk memenangkan persaingan adalah dengan membuat 

sesuatu yang berbeda. Store atmosphere bisa menjadi alternatif untuk 

membedakan cafe yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan diperlukan 

karena dari setiap bisnis pasti didapati produk yang serupa dengan harga yang 

berkisar beda tipis bahkan sama. Store atmosphere bisa menjadi alasan lebih 

bagi konsumen untuk tertarik dan memilih dimana ia akan berkunjung dan 

membeli lagi. 

Pada cafe-cafe tersebut, mereka menawarkan desain interior dan 

eksterior yang menarik. Sehingga menyebabkan konsumen menarik dan ingin 

mencobanya. Tentunya pemilik dari masing-masing cafe tersebut sudah 

memikirkan dan merencanakan secara matang dan detail untuk membuka 

sebuah cafe yang baru. Karena lokasinya yang strategis, maka hal ini 

merupakan hal yang terpenting dalam mempertahankan konsumen. Di dalam 

sebuah cafe tidak hanya menjual kopi atau makanannya saja. Sebagian orang 

justru saat ini mencari kenyamanan dalam mnghabiskan waktu luang mereka 
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di dalam cafe. Jika cafe mempunyai suasana yang nyaman dan menarik 

konsumen akan puas dan akan memutuskan untuk membeli kembali pada 

waktu yang akan mendatang. 

Seperti halnya pada cafe Racel Ricol, cafe ini di desain dengan sangat 

menarik. Penataan layout, desain interior, penataan cahaya lampu, dan alunan 

music yang dengan sengaja dibangun membuat konsumen merasa betah dan 

nyaman berada di cafe tersebut. Meskipun cafe ini tergolong cafe yang baru 

muncul tetapi keberadaannya sudah mampu menyaingi cafe yang sudah lama 

berdiri. Cafe Mochi Macho sengaja di desain dengan desain dan warna dinding 

yang menarik. Selain produk yang ditawarkan juga unik dan menarik, desain 

dinding juga merupakan faktor yang membuat konsumen memutuskan 

pembelian. Hal ini dikarenakan dinding tersebut bisa dijadikan obyek untuk 

berfoto dengan rekannya. 

Untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang konsumen hal 

pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengetahui perilaku konsumen. 

Menurut Perilaku konsumen merupakan suatu proses seorang pelanggan dalam 

membuat keputusan membeli, juga untuk menggunakan dan membuang 

barang-barang dan jasa yang dibeli, juga termasuk faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk. Dengan 

mengetahui perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen maka akan membantu 

produsen untuk menciptakan suatu produk yang sesuai dengan yang diinginkan 

oleh konsumen sehingga membuat konsumen tersebut memilih toko, rumah 

makan, atau cafe yang disukai dan melakukan pembelian. 
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Store atmosphere merupakan kombinasi dari hal-hal yang bersifat 

emosional. Store atmosphere mempengaruhi keadaan emosional pembelanja, 

yang kemudian mendorong untuk meningkatkan atau mengurangi belanja 

Dampak dari store atmosphere bisa menciptakan kesan yang membuat pembeli 

akan meningkatkan pembeliannya atau hanya membeli secukupnya dan 

kemungkinan tidak berniat kembali lagi untuk membeli di tempat tersebut. 

Akan tetapi cafe New Aquanos tidak mengembangkan atau tidak 

menciptakan store atmosphere dengan baik, yang menyebabkan konsumen 

akan berpindah ke cafe baru yang lebh menarik. Cafe New Aquanos sudah 

terbilang cafe yang sudah lama berdiri. Cafe New Aquanos dahulu adalah 

tempat yang ramai dan sering dikunjungi oleh berbagai konsumen dari 

bermacam-macam kalangan. Dengan beriringnya waktu, cafe New Aquanos 

mengalami setiap tahunnya, karena hal ini disebabkan salah satunya adalah 

karena cafe New Aquanos kalah bersaing dengan cafe baru yang berada di satu 

lokasi. 

Tabel 1.2 Pendapatan cafe New Aquanos per tahun 

2011 2012 2013 2014 

Rp 772.876.000 Rp 796.500.500 Rp 690.060.000 Rp 545.500.000 

Sumber : Cafe New Aquanos 

Cafe New Aquanos berdiri selama 9 tahun. Pada tabel di atas dapat 

terlihat bahwa pendapatan cafe New Aquanos yang setiap tahun mengalami 

kenaikan kecuali 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 dan 2014 mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena munculnya cafe 
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baru sejenis yang lokasinya berdekatan dengan cafe New Aquanos, dengan 

suasana yang lebih nyaman dan interior yang lebih unik. Jika store atmosphere 

bisa memberikan pengaruh yang positif maka akan memperkuat keputusan 

pembelian dan konsumen akan memutuskan untuk melakukan pembelian ulang 

pada cafe New Aquanos. Akan tetapi jika store atmosphere memberikan 

pengaruh negatif maka akan semakin memperlemah keputusan pembelian dan 

konsumen tidak akan membeli lagi pada cafe New Aquanos. 

Pembelian ulang merupakan pembelian yang pernah dilakukan oleh 

pembeli terhadap suatu produk yang sama dan akan membeli lagi kedua atau 

ketiga kalinya. Konsumen mendapatkan informasi tentang preferensi atau 

keinginan mereka untuk membuat keputusan terakhir apakah membeli atau 

tidak dan akan membeli secara berulang-ulang atau tidak. 

Mengingat sebagian besar pelanggan cafe adalah kaum muda sehingga 

mereka lebih tertarik dengan konsep dan suasana yang baru dan nyaman. Cafe 

New Aquanos yang dahulunya menjadi tempat yang selalu dituju dan selalu 

ramai oleh para pelanggan, akan tetapi konsep dan suasana yang dimiliki oleh 

cafe tersebut tidak dikembangkan. Sehingga cafe yang seharusnya bisa 

bersaing akan semakin redup karena pelanggannya lebih memilih tempat yang 

mempunyai suasana dan interior yang lebih nyaman. Berdasarkan uraian dan 

fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Store Atmosphere Terhadap Repurchase Decisions Pada Cafe 

New Aquanos”. 
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B.  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini rumusan 

masalahnya yaitu: 

1. Apakah variabel store atmosphere berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap repurchase decisions? 

2. Apakah variabel store atmosphere berpengaruh parsial terhadap 

repurchase decisions? 

3. Diantara variabel pada store atmosphere mana yang memberikan 

kontribusi terbesar terhadap repurchase decisions? 

 

C. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian diperlukan dalam penelitian ini agar tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian maka peneliti melakukan batasan yaitu 

dalam penelitian ini subyeknya adalah para konsumen cafe New Aquanosteori 

yang digunakan adalah perilaku konsumen, keputusan pembelian, store 

atmosphere dan repurchase decisions, dengan menggunakan metode regresi 

logistik pada teknik analisis datanya. Dasar empiris yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu hasil penelitian Putri (2013), Widyanto (2012) dan Rianti 

(2013). 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

1.  Tujuan penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menguji variabel store atmosphere berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap repurchase decisions. 

b. Untuk menguji variabel store atmosphere berpengaruh secara simultan 

terhadap repurchase decisions. 

c. Untuk mengetahui pada variabel store atmosphere yang memiliki 

kontribusi terbesar terhadap repurchase decisions. 

2. Kegunaan penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk : 

a. Sebagai bahan referensi serta untuk menambah wawasan pengetahuan 

dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

b. Sebagai tambahan informasi dan evaluasi tambahan untuk perusahaan 

dalam rangka agar mengetahui tingkat kualitas produk dan kepuasan 

konsumen. 

 


