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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keputusan pembelian merupakan suatu hal yang penting karena 

berkaitan dengan proses bagaimana seseorang dalam membuat suatu keputusan 

pembelian atas suatu produk barang/jasa. Banyaknya produk yang beredar 

dapat menimbulkan berbagai macam pilihan dan pertimbangan bagi konsumen  

dalam menentukan suatu keputusan pembelian. Munculnya berbagai macam 

pertimbangan sebelum melakukan pembelian membuat konsumen semakin 

pintar dalam membuat suatu keputusan terkait dengan produk barang/jasa yang 

mereka inginkan. 

Keputusan pembelian berkaitan dengan kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan produk barang/jasa, 

pernyataan ini dukung oleh penelitian sebelumnya Nurhayati (2017). 

Persaingan yang cukup ketat membuat konsumen cenderung berubah-ubah 

dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Banyak hal yang dapat 

mempengaruhi sesorang untuk melakukan keputusan pembelian. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Marchall dkk, (2015) keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh store atmosphere. Selain store atmosphere menurut peneliti 

lain oleh Ramadhan (2014) menyatakan bahwa harga dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian.
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Store atmosphere dirancang secara sengaja untuk dapat mempengaruhi 

konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian, pernyataan ini didukung 

oleh penelitian Saputra & Riva’i (2016). Saat ini konsumen tidak hanya 

sekedar berbelanja namun konsumen lebih kritis dalam memilih tempat 

berbelaja, hal ini dikarenakan gaya hidup masyarakat yang semakin modern 

yaitu konsumen lebih menyukai lingkungan atau susana yang nyaman saat 

berbelanja serta kemudahan dalam menemukan produk. Menurut Maulana dkk, 

(2017) lingkungan pembelian yang baik membuat konsumen merasa nyaman 

pada saat berada didalam toko, sehingga konsumen dapat mempertimbangkan 

untuk membeli suatu produk yang diinginkan. Didukung oleh hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Rachma & Hufron (2018), Hanafitrah & Widiartanto, 

(2018) dan Sukma dkk (2012), Widyanto dkk (2014), Hidayat dkk, (2018), 

Marchall dkk, (2015) dan Hanafitrah & Widiartanto (2018) yang menyatakan 

bahwa store atmosphere mempengaruhi keputusan pembelian. Selain store 

atmosphere yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah harga. 

Harga juga merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi konsumen 

dalam mengambil keputusan pembelian didukung oleh hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hanif & Rachma (2017) dan Assiddieqi & Mudiantono (2012), 

Muhammad (2013), Nurhayati (2014), Saputra (2014) yang menyatakan bahwa 

harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Harga merupakan suatu 

nilai yang ditukarkan oleh konsumen atas suatu produk barang/jasa. Penentuan 

harga yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap persepsi konsumen akan 

nilai suatu produk. Harga menjadi sebuah pertimbangan bagi konsumen dalam 
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memilih produk yang akan dibeli (Nurhayati, 2017). Menurut Sumarsono dkk., 

(2018) dalam hasil penelitiannya menyatakan harga yang terjangkau 

mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. 

Store atmopshere dan harga penting untuk diperhatikan bagi pelaku 

usaha untuk menarik konsumen serta mempertahankan eksisistensinya. Saat ini 

tidak sedikit pelaku usaha yang mendirikan bisnis fashion. Hal ini ditandai 

dengan banyaknya produk-produk fashion yang inovatif. Mengingat fungsi 

pakaian sendiri saat ini tidak hanya sekedar menutup dan melindungi tubuh 

akan tetapi sebagai cerminan kepribadian, gaya hidup dan status sosial. Usaha 

fashion sendiri saat ini berkembang sangat pesat diberbagai negara tidak 

terkecuali di Indonesia sendiri. 

Salah satu usaha yang bergerak dibidang fashion ialah distribution outlet 

atau biasa disebut dengan distro yang menjual berbagai macam produk fashion. 

Kehadiran distro semakin menggeliat dan berkembang di Indonesia seiring 

dengan berkembangnya trand budaya dan fashion di Indonesia 

(www.distrokaosgrosirmurah.com). Menjamurnya distribution outlet atau 

biasa disingkat dengan nama distro dapat dilihat terutama di kota-kota besar. 

Hal ini menyebabkan banyaknya kompetitor-kompetitor yang bermunculan. 

Untuk menghadapi lingkungan persaingan bisnis yang semakin kuat dan ketat, 

setiap perusahaan harus mampu mengoptimalkan sumberdaya untuk 

meningkatkan daya saing produknya. 

http://www.distrokaosgrosirmurah.com/
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Persaingan bisnis yang cukup ketat dapat dilihat dari banyaknya distro-

distro yang bermunculan terutama dikota-kota besar seperti Kota Malang 

diantaranya adalah Heroine Exp, 3 Second, Inspired, Revolvel 99, Couple, 

Knuckle, Ruang Pamer, Lime Tee Shophouse, Realizm, Insilence, Otherside, 

Redsyif, 4AUL, Bandung Sport, Foolproof, Elevennine, No Way Out, Ecocide, 

Applegate, Second Chance, Death Jhonny, Tee Company, Diery dan Nucleus 

(https://m.kaskus.co.id). 

Melihat banyaknya distro yang ada di kota Malang, tentunya membuat 

persaingan bisnis cukup ketat yang mengharuskan pelaku usaha berfikir kreatif 

dan inovatif agar tidak kalah saing. Persaingan bisnis membuat pelaku usaha 

berlomba-lomba untuk menciptakan atau membuat peluang bisnis yang dapat 

mempengaruhi konsumen melakukan pembelian. Dengan mendirikan cabang 

dibeberapa daerah memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang yang 

diinginkan. Salah satu distro di Kota Malang yang terkenal dan memiliki 

beberapa cabang adalah 3 Second dilansir dari (http://marketeers.com). 

3 Second merupakan distro yang cukup terkenal dikalangan anak muda 

yang bertempat di Jl. Soekarno Hatta Malang yang sudah berdiri sejak tahun 

2011 (www.distrokaosgrosirmurah.com). 3 Second menawarkan beragam 

pilihan produk fashion yang up to date sepertiT-shirt, jeans, topi, jaket, kemeja, 

celana dan sweater. Selain itu 3 Second juga memiliki tampilan toko yang 

menarik dan juga harga yang terjangkau didukung oleh hasil pra-research yang 

dilakukan oleh peneliti pada tanggal 16 Desember 2018, sebanyak 17 dari 30 

responden menyatakan bahwa 3 Second memiliki atmosphere yang baik dan 

https://m.kaskus.co.id/
http://marketeers.com/
http://www.distrokaosgrosirmurah.com/
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nyaman kemudian 13 dari 30 responden menyatakan bahwa harga yang 

ditawarkan oleh 3 Second terjangkau. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Store Atmosphere 

dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Konsumen Distro 3 

Second)”. 

B. Rumusan Masalah     

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah store atmosphere berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

pada 3 Second? 

2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 3 Second? 

3. Variabel store atmosphere atau harga yang berpengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian pada 3 Second?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh store atmosphere terhadap 

keputusan pembelian pada 3 Second. 

b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian pada 3 Second. 
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c. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel store atmosphere atau 

harga yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian pada 

3 Second. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan 

manfaat sebagai berikut:  

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berguna dan bermanfaat bagi peneliti selanjunya sebagai bahan 

referensi study ilmiah serta menambah ilmu pengetahuan.  

b. Manfaat Bagi Perusahaan 

1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan strategi pemasaran. 

2) Diharapkan dapat meningkatkan atau memperbaiki strategi 

pemasaran khususnya terkait dengan apa saja yang 

dipertimbangkan oleh konsumen dalam melakukan keputusan 

pembelian 


