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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Landasan Penelitian Terdahulu 

1.  Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Arum  (2010) yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh faktor-faktor bauran pemasaran yaitu produk, harga, 

promosi dan distribusi terhadap keputusan pembelian ulang (repurchase 

decisions) baik secara simultan maupun parsial terhadap keputusan 

pembelian ulang pada sepeda motor Honda di Kecamatan Laweyan 

Surakarta. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. 

Hasil dari penelitian ini adalah bauran pemasaran sama-sama berpengaruh 

terhadap repurchase decisions secara signifikan. Dan variabel yang paling 

berpengaruh adalah produk. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Syafik (2011) bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis pengaruh store atmosphere  terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Eva Bakey Gresik. Alat analisis yang 

digunakan adalah dengan regresi linear berganda dengan hasil dari 

penelitiannya yaitu, store atmosphere  yang terdiri dari : exterior, interior, 

store lay out, dan display interior berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Eva Bakery gresik. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ariyan (2011) bertujuan 

untuk melihat pengaruh brand awareness dan kepercayan konsumen atas 
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merek terhadap keputusan pembelian ulang minuman Aqua di kota Padang. 

Alat analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda dengan hasil 

brand awareness berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

ulang minuman Aqua di kota Padang. 

Penelitian yang sekarang berjudul “pengaruh store atmosphere 

terhadap keputusan pembelian pada cafe New Aquanos”. Yang 

membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah 

objek penelitian dan alat analisis. Pada penelitian terdahulu, objek 

penelitiannya dilakukan di dealer Honda dan toko kue, sedangkan pada 

penelitian yang sekarang dilakukan pada cafe New Aquanos. Serta alat 

analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah regresi linear 

berganda sedangkan pada penelitian yang sekarang menggunakan analisis 

regresi logistik. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

sekarang adalah variabel yaitu terdiri dari Eksterior, General Exterior, Store 

Layout, Store Layout. 

 

B.  Tinjauan Teori 

a. Perilaku Konsumen 

Menurut Mowen dan Minor (2002:10) perilaku konsumen adalah studi 

tentang unit pembelian dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, 

konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman serta ide-ide. Menurut 

Prasetijo dan Ihalauw (2005:9) perilaku konsumen adalah studi tentang 

bagaimana pembuat keputusan, baik individu, kelompok, ataupun organisasi, 
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membuat keputusan-keputusan beli atau melakukan transaksi pembelian 

suatu produk dan mengkonsumsinya. 

Sedangkan menurut Lamb, Hair dan McDaniel (2001:188) 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. 

Menurut Mangkunegara (2002:4) perilaku konsumen didefinisikan 

sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sekelompok atau organisai 

yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam 

mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat 

dipengaruhi lingkungan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimoulkan bahwa 

perilaku konsumen merupakan semua kegiatan, tindakan serta proses 

psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, 

ketika membeli, pada saat menggunakan produk dan jasa, dan setelah 

melakukan hal-hal tersebut disebut dengan kegiatan mengevaluasi. 

Menurut Mangkunegara (2002:4) terdapat tiga variabel dalam 

mempelajari perilaku konsumen, seperti pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 1.1 Hubungan antara variabel dalam perilaku konsumen 

 

 

Sumber: Mangkunegara (2002:4) 

1) Variabel Stimulus 

Merupakan variabel yang berada diluar dari individu (faktor Eksternal) 

yang sangat berpengaruh dalam proses pembelian. 

Contoh: merek dan jenis barang, iklan, pramuniaga, penataan barang dan 

ruangan toko 

2) Variabel Intervening 

Merupakan variabel antara stimulus dan respons. Variabel ini merupakan 

faktor internal individu, termasuk motif-motif, sikap terhadap suatu 

peristiwa, dan persepsi terhadap suatu barang. Peranan variabel 

intervening adalah untuk memodifikasi respons 

3) Variabel Respons 

merupakan hasil aktivitas individu sebagai reaksi dari variabel stimulus. 

Variablel respons sangat bergantung pada faktor individu dan kekuatan 

stimulus. 

Contoh: keputusan membeli barang, memberi penilaian terhadap barang, 

perubahan sikap terhadap suatu produk. 
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Gambar 1.2 Perilaku Konsumen 

 

Sumber : Kotler dan Keller (2000) 

 

  Banyak dimensi yang mempengaruhi konsumen, dimensi-dimensi 

tersebut digabungkan dalam satu model mengenai bagaimana konsumen 

mengambil keputusan. Pada gambar 1.2 menunjukan bahwa rangsangan 

pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen, dan 

sekelompok proses psikologis digabungkan dengan karakteristik 

konsumen tertentu menghasilkan proses pengambilan keputusan dan 

keputusan akhir pembelian. 
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Menurut Kotler (2000:50) ada 9 tahapan pertumbuhan atau pembentukan 

seseorang menjadi konsumen yang loyal, yaitu: 

Gambar 1.3 Tahapan Pertumbuhan Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler (2000:50) 

a. Suspect Adalah setiap orang yang mempunyai kemungkinan untuk 

membeli produk atau jasa yang kita hasilkan. Karena dipercaya mereka 

ada kemungkinan untuk membeli, tetapi belum dapat diketahui secara 

pasti. 

b. Prospect Adalah seseorang telah memiliki kebutuhan akan produk atau 

jasa kita, dan mempunyai kemampuan untuk membelinya, walaupun 

seorang prospect belum tentu membeli dari kita, tetapi telah ada yang 

merekomendasikan tentang kita. 
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c. Disqualified Prospect Adalah prospect yang telah cukup kita pelajari 

dan mereka membutuhkan atau tidak mempunyai kemampuan untuk 

membeli produk kita. 

d. First Time Customer Adalah mereka yang baru pertama kali membeli 

dari kita. Mereka ini termasuk konsumen kita tetapi masih menjadi 

konsumen pesaing. 

e. Repeat Customer Adalah mereka yang telah melakukan pembelian dua 

kali atau lebih. Mereka sudah biasa diklasifikasi sebagai konsumen. 

f. Client Seorang client membeli dari kita produk yang kita tawarkan yang 

mungkin dapat dipergunakan atau sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Mereka membeli secara regular, sehingga kita dituntut untuk terus 

berusaha menciptakan hubungan yang baik agar mereka tidak tertarik 

pada pesaing. 

g. Member Biasanya dimulai dengan adanya penawaran program 

keanggotaan, dimana dengan menjadi anggota akan memperoleh 

seluruh keuntungan atau manfaat yang akan didapat dibandingkan bila 

tidak menjadi anggota. 

h. Advocate Seorang advocate membeli semua produk atau jasa dan 

membelikan secara regular, seorang advocate akan melakukan 

pemasaran kita dan membawa konsumen baru kepada kita. 

i. Partner Suatu tahapan terakhir dimana perusahaan bersama pelanggan 

secara aktif melakukan kerjasama yang saling menguntungkan  
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Menurut Kotler (2008:159), perilaku konsumen dipengaruhi oleh 

faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Faktor budaya 

Faktor budaya mempunyai pengaruh yang luas dan mendalam pada perilaku 

konsumen. komponen-komponen yang membentuk kebudayaan, yaitu: 

a) Budaya 

Serangkaian nilai, persepsi, keinginan, dan perilaku dasar yang dipelajari 

oleh anggota masyarakat dari keluarga dan instansi penting lain. Setiap 

kelompok atau masyaraat mempunyai budaya, dan pengaruh budaya pada 

perilaku pembelian sangat beranekaragam. Kegagalan menyesuaikan 

keanekaragaman ini dapat menghasilkan pemasar yang tidak efektif. 

Pemasar selalu mencoba menemukan pergeseran budaya agar dapat 

mengetahui produk baru yang mungkin diinginkan. 

b) Sub budaya 

Kelompok orang yang memiliki sistem nilai yang sama berdasarkan 

pengalaman dan situasi kehidupan yang serupa. Sub budaya termasuk 

nasionalitas, agama, kelompok ras, dan pemasar sering kali merancang 

produk dan program pemasar yang disesuaikan dengan kebutuhan. 

c) Kelas sosial 

Pembagian kelompok masyarakat yang relatif permanen dan relatif teratur 

dimana anggota memiliki nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Kelas 

sosial menunjukkan pemilihan produk dan merek tertentu dalam bidang-

bidang seperti pakaian, mobil, dan termasuk juga ponsel. 
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2) Faktor sosial 

Individu pada dasarnya sangat nebdapatkan pengaruh dari orang-orang 

disekitarnya saat membeli barang. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh 

faktor sosial seperti: 

a) Kelompok acuan 

Dua atau lebih sekelompok orang yang berinteraksi untuk memenuhi 

tujuan individu atau tujuan bersama. Kelompok yang mempunyai 

pengaruh langsung dan seseorang yang menjadi anggotanya disebut 

kelompok keanggotaan. Sedangkan kelompok acuan merupakan acuan 

langsung atau tidak langsung dalam membentuk sikap atau tingkah laku. 

b) Keluarga 

Dua orang atau lebih yang dipersatukan oleh hubungan darah, pernikahan 

ataupun adopsi, yang hidup bersama. Anggota keluarga dapat sangat 

mempengaruhi tingkah laku pembeli. Pemasar tertarik dalam peran dan 

pengaruh suami, isteri, dan anak-anak pada pembelian berbagai produk 

dan jasa. 

c) Peran dan status 

Peran terdiri dari sejumlah aktivitas yang diharapkan untuk dilakukan 

menurut orang-orang di sekitarnya. Tiap peran membawa status yang 

menggambarkan penghargaan umum terhadap peran tersebut oleh 

masyarakat. 
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3) Faktor pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti 

diantaranya yaitu: 

a) Umur dan tahap siklus hidup 

Kebutuhan dan selera seseorang akan berubah sesuai dengan usia individu 

mengalami beberapa tahapan dalam siklus hidupnya. Berbagai tahapan 

dalam membutuhkan produk dan jasa yang berbeda-beda. Pemasar 

seringkali menentukan sasaran pasar dalam bentuk tahap daur hidup dan 

mengembangkan produ yang sesuai serta rencana pemasaran setiap tahap. 

b) Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. 

Dengan demikian pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-

kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap produk 

dan jasa tertentu. 

c) Keadaan ekonomi 

Keadaan ekonomi seseorang terdiri dari pendapatan pribadi, tabungan, dan 

tingkat bunga. Bila indicator ekonomi menunjukkan resesi, pemasar dapat 

mengambil langkah-langkah untuk merancang ulang, memposisikan 

kembali, dan mengubah harga produknya. 

d) Gaya hidup 

Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang tergambarkan pada 

aktivitas, interest, dan opinion orang tersebut. Gaya hidup mencakup 

sesuatu lebih dari sekedar kelas sosial atau kepribadian seseorang. Gaya 
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hidup menampilkan pola beraksi dan berinteraksi seseorang secara 

keseluruhan di dunia. 

e) Kepribadian dan konsep diri 

Kepribadian merupakan karakteristik psikologis yang unik yang 

menimbulkan respon relative konstan terhadap lingkungan sendiri. 

Konsep diri merupakan kepemilikan seseorang yang dapat menyumbang 

dan mencermikan ke identitas diri mereka. 

4) Faktor psikologis 

Selanjutnya pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor 

psikologis utama, yaitu: 

a) Motivasi 

Kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat mencari kepuasan atas 

kebutuhan tersebut. Kebutuhan berubah menjadi motif kalau merangsang 

sampai tingkat intensitas yang mencukupi. Motif adalah kebutuhan yang 

cukup menekan mengarahkan seseorang mencapai kepuasan. 

b) Persepsi 

Proses menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan informasi guna 

membentuk gambaran yang berarti tentang dunia. Bagaimana orang 

bertindak dipegaruhi oleh persepsinya mengenai sesuatu. Dua orang 

dengan motivasi yang sama dan dalam situasi yang sama mungkin 

mengambil tindakan yang jauh berbeda karena mereka memandang situasi 

secara berbeda. 
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c) Pembelajaran 

Perubahan perilaku seseorang karena pengalaman. Kebanyakan perilaku 

manusia dipelajari. Teori pembelajaran percaya bahwa pengetahuan 

dihasilkan memalui dorongan, rangsangan, petunjuk, respon, dan 

penguatan kembali. 

d) Keyakinan dan sikap 

Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dipertahankan seseorang 

mengenai sesuatu. Sikap merupakan evaluasi, perasaan dan 

kecenderungan yang konsisten atas suka atau tidak suka seseorang 

terhadap suatu obyek atau ide. 

Titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah model respons 

rangsangan. Rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran 

konsumen, dan sekelompok proses psikologis digabungkan dengan 

karakteristik kosumen tertentu menghasilkan proses pengambilan keputusan 

dan keputusan akhir pembelian. 

 

b. Keputusan Pembelian 

Schiffman dan Kanuk (2002:289) menyebutkan bahwa suatu keputusan 

adalah tindakan pemilihan dua atau lebih pilihan alternatif. Sedangkan menurut 

Amirullah (2002:62) keputusan pembelian adalah proses yang dilakukan oleh 

konsumen dalam memberi penilaian pada alternatif pilihan, dan memilih salah 

satu atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan pertimbangan tertentu. 
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Proses keputusan pembelian merupakan suatu perilaku konsumen untuk 

menentukan suatu proses pengembangan keputusan dalam membeli produk. 

Menurut Kotler (2005:223) tahap evaluasi alternatif dan keputusan pembelian 

terdapat minat membeli awal, yang mengukur kecenderungan pelanggan untuk 

melakukan suatu tindakan tertentu terhadap produk secara keseluruhan. 

 

c. Repurchase Decisions (Keputusan Pembelian Ulang) 

Proses keputusan pembelian ulang merupakan suatu perilaku konsumen 

untuk menentukan suatu proses pegembangan keputusan dalam membeli 

produk. Sedangkan menurut Ma’ruf (2006:14) proses keputusan konsumen 

bukanlah berakhir dengan pembelian, namun berlanjut hingga pembelian 

tersebut menjadi pengalaman bagi konsumen dalam menggunakan produk 

yang dibeli tersebut. Pengalaman itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk 

pengambilan keputusan pembelian di masa depan. 

Menurut Kotler dan Keller (2007:193), keputusan pembelian ulang 

merupakan keputusan yang dilakukan oleh seorang pelanggan yang awalnya 

ditetapkan sebagai calon pelanggan yang paling mungkin, yang kemudian 

menjadi pelanggan yang membeli ulang dan kemudian menjadi klien (orang-

orang yang diperlakukan oleh perusahaan secara sangat istimewa dan dipahami 

secara penuh). Terdapat kemungkinan yang dapat menyebabkan seseorang 

melakukan pembelian kembali suatu produk, yaitu konsumen merasa puas 

dengan pembelian yang mereka lakukan. Konsumen yang puas dapat 

melakukan pembelian ulang pada waktu yang akan datang dan 
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memberitahukan kepada orang lain atas kinerja produk atau jasa yang 

dirasakan. 

Jika suatu produk dibeli dengan percobaan ternyata memuaskan atau 

lebih memuaskan dari merek sebelumnya, maka konsumen berkeinginan untuk 

membeli ulang atau pembelian ulang menunjukkan pembelian yang terjadi 

setelah konsumen mempunyai pengalaman dengan produk maupun, 

perusahaan (Schiffman dan Kanuk, 2007:3). 

Menurut Simamora (2003:28), apabila seseorang sudah pernah 

melakukan pembelian terhadap suatu produk dan dia akan melakukan 

pembelian ulang terhadap produk tersebut maka perilaku yang akan mungkin 

ditunjukkan ada dua, yaitu: 

1) Pemecahan masalah berulang 

Alasan melakukan pemecahan masalah dalam pembelian ulang disebabkan 

oleh beberapa kemungkinan: 

a) Konsumen tidak puas dengan produk sebelumnya, sehingga memilih 

alternatif lainnya. 

b) Pembelian pertama sudah lama akibatnya saat ingin melakukan 

pembelian ulang produk yang sudah mengalami banyak perubahan. 

2) Perilaku karena kebiasaan 

Perilaku ini tampak pada seseorang yang membeli merek/produk yang sama 

berulang-ulang. Perilaku tersebut dapat terjadi karena dua hal: 

a) Pengaruh loyalitas, dimana seseorang tersebut loyal terhadap 

merek/produk tersebut. 
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b) Karena kemasan, dimana seseorang membeli produk/merek yang sama 

karena malas mengevaluasi alternatif-alternatif yang tersedia. 

Setiap kali pelanggan membeli, ia akan bergerak  melalui siklus 

pembelian. Pembeli pertama akan melalui beberapa langkah, yang pertama 

menyadari produk, kedua melakukan pembelian awal, kemudian, pembeli 

bergerak melalui dua tahap pembentukan sikap, yang disebut evaluasi pasca 

pembelian lalu yang lainnya disebut keputusan membeli kembali. Urutan 

dari pembelian, evaluasi pasca pembelian, dan keputusan membeli kembali 

akan berulang beberapa kali, atau bahkan beberapa ratus kali, selama terjalin 

hubungan antara pelanggan dengan perusahaan dan produk serta jasanya. 

 

d. Store Atmosphere 

Menurut Levy & Weitz (2001:576) store atmosphere  adalah suasana 

yang mengacu pada desain lingkungan melalui komunikasi visual, 

pencahayaan, warna, musik, dan aroma untuk merangsang pandangan 

pelanggan dan tanggapan emosional dan akhirnya mempengaruhi perilaku 

pembelian. 

Sedangkan menurut Gilbert dalam Foster (2008:61) menyatakan bahwa 

suasana cafe atau store atmosphere  merupakan kombinasi dari pesan secara 

fisik yang telah direncanakan, store atmosphere  dapat digambarkan sebagai 

perubahan terhadap perencanaan lingkungan pembelian yang menghasilkan 

efek emosional khusus yang dapat menyebabkan konsumen melakukan 

tindakan pembelian. 
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Store Atmosphere memiliki elemen-elemen yang semuanya berpengaruh 

terhadap suasana cafe yang ingin diciptakan. Menurut Berman dan Evan 

(2001:604) elemen-elemen Store Atmosphere diantaranya adalah: 

1) Eksterior (bagian depan) 

Bagian depan (eksterior) adalah bagian depan toko atau cafe yang 

terkemuka. Eksterior sebuah cafe mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 

image cafe dan harus direncanakan secara matang. Konsumen terkadang 

menilai sebuah cafe dari tampilan depannya saja. Bagian depan sebuah cafe 

merupakan keseluruhan phsycal exterior sebuah cafe, dan konstruksi 

material lainnya. Bagian depan dan luar ini dapat menciptakan kepercayaan 

karena bagian depan berfungsi sebagai identifikasi atau tanda pengenalan 

cafe tersebut. Yang termasuk exterior cafe adalah pintu masuk cafe, pintu 

masuk cafe harus memperlihatkan tiga hal utama, yaitu: 

a) Jumlah pintu masuk yang dibutuhkan, sebuah cafe diharapkan harus bisa 

mengatur antara pintu keluar dan pintu masuk. Hal ini di maksudkan agar 

pengunjung bisa lebih leluasa ketika akan memasuki cafe tanpa 

berdesak-desakan dengan pengunjung lain karena pintu cafe yang 

sempit. Tipe dari pintu masuk yang dipilih. Pintu yang digunakan 

sebaiknya menggunakan pintu dari kaca yang transparan dan tembus 

pandang. Sehingga pengunjung bisa melihat interior di dalam cafe yang 

juga bisa berguna untuk menarik pelanggan baru. 

b) Kemudian selanjutnya yang termasuk dalam exterior cafe adalah etalase. 

Etalase ini bertujuan sebagai identifikasi dari sebuah cafe dan sebagai 
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alat untuk menarik orang agar masuk kedalam toko. Untuk 

merencanakan etalase membutuhkan perencanaan yang lebih matang 

lagi. Karena dari beberapa macam kasus, tercapainya tujuan dari store 

atmosphere  adalah melalui penataan yang unik dan menarik perhatian. 

c) Bagian depan cafe yang berbeda dan unik, papan nama yang menarik, 

sirkulasi udara yang baik, dekorasi etalase yang menarik dan bangunan 

dari cafe yang tidak biasa adalah merupakan kelengkapan yang dapat 

menarik perhatian pelanggan. Fasilitas parkir juga berpengaruh terhadap 

atmosphere. Tempat parkir yang luas dan nyaman adalah salah satu yang 

di cari oleh pelanggan. Jika cafe yang di bangun menarik tetapi tempat 

parkirnya kurang memadai pasti akan menurunkan minat beli konsumen. 

2) General Interior (interior umum) 

Saat konsumen berada dalam sebuah toko, maka banyak elemen-

elemen yang mempengaruhi persepsi mereka. Lampu yang terang dengan 

warna lampu yang terang nyaman akan memberikan kontribusi terhadap 

atmosphere yang berbeda dari pada penerangan dengan lampu yang remang. 

Suara dan aroma dapat mempengaruhi perasaan konsumen. 

Perlengkapan di dalam cafe dapat direncanakan berdasarkan 

kegunaan dan estetikanya. Meja, rak barang, merupakan bagian dari 

dekorasi interior. Ruangan yang luas dan nyaman dapat menciptakan 

suasana yang berbeda dengan ruangan yang sempit dan padat. Konsumen 

akan berlama-lama apabila mereka tidak terganggu oleh orang lain. Cafe 

dengan bangunan dan desain yang modern serta fasilitas-fasilitas yang baik 
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akan mendukung atmosphere. Salah satu hal yang penting adalah 

bagaimana cara merawat fasilitas atau barang-barang yang sudah ada agar 

tetap bersih dan tetap bisa digunakan oleh konsumen dalam jangka panjang. 

3) Store Layout (tata letak) 

Layout dari cafe akan mengundang masuk atau justru akan 

menyebabkan pelanggan pergi ketika konsumen melihat bagian dalam cafe 

melalui jendela atau dari pintu masuk. Layout yang baik akan mampu 

mengundang konsumen untuk betah lebih lama dan membelanjakan 

uangnya lebih banyak. Elemen yang perlu di dalam layout ialah: 

a) Furniture 

Pemilihan furniture yang unik akan sangat membantu untuk menarik 

minat konsumen untuk semakin memperhatikan ke dalam cafe. 

b) Placement of Cash Register 

Pengalokasian layout kasir pun tidak boleh dianggap remeh. Sebisa 

mungkin kasir ditempatkan di posisi yang mudah di jangkau oleh para 

pelanggan. 

4) Interior Display (tampilan interior) 

Setiap jenis interior display menyediakan informasi pada 

pelanggan untuk mempengaruhi suasana lingkungan cafe. Tujuan utama 

interior display adalah untuk meningkatkan penjualan dan laba cafe 

tersebut. Interior Display  terdiri dari: 
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a) Wall Decorations 

Dekorasi dan warna yang menarik akan sangat meningkatkan emosi 

konsumen pada saat berada di dalam cafe tersebut. 

b) Themesetting 

Dalam satu musim atau peringatan hari tertentu, cafe bisa di desain 

sedemikian rupa untuk menarik perhatian konsumen. 

 

e. Hubungan antara store atmosphere dengan repurchase decisions 

(keputusan pembelian ulang) 

Store Atmosphere merupakan salah satu elemen penting yang mampu 

mempengaruhi proses keputusan pembelian konsumen, karena dalam proses 

keputusaan pembeliannya konsumen tidak hanya memberi respon terhadap 

barang dan jasa yang ditawarkan oleh pengecer, tetapi juga memberikan respon 

terhadap lingkungan pembelian yang diciptakan oleh pengecer. 

Menurut Mowen dan Minor (2002:139) 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. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian ini secara lengkap dapat disajikan pada 

gambar sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

Gambar 1.4 Kerangka Pikir penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat diketahui bahwa keputusan 

pembelian dapat diciptakan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan 

melalui Store Atmosphere. Menurut Berman dan Evan (2001:604) Store 

Atmosphere memiliki elemen-elemen yang semuanya berpengaruh terhadap 

suasana cafe yang ingin diciptakan. 

Menurut Levy dan Weitz (2011:434) Suasana adalah rancangan dan 

suatu desain lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, 

music dan penciuman untuk merangsang persepsi, emosi serta konsumen yang 

akhirnya memengaruhi perilaku pembelanjaan mereka. Suasana tempat dapat 

digambarkan sebagai perubahan terhadap perencanaan lingkungan pembelian 

yang menghasilkan efek emosional khusus yang dapat menyebabkan 

konsumen melakukan tindakan pembelian ulang. 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dibuat, peneliti dapat 

merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Variabel Store Atmosphere berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap repurchase decisions (keputusan pembelian ulang). 

2. Variabel Store Atmosphere berpengaruh secara parsial terhadap repurchase 

decisions (keputusan pembelian ulang). 

3. Variabel pada interior display yang mempunyai kontribusi terbesar 

terhadap repurchase decisions (keputusan pembelian ulang). 

 

 


