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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab tinjauan pustaka ini terdapat sub bab penelitian terdahulu dan 

landasan teori sebagai acuan bagi peneliti terhadap penelitian yang dilakukan saat 

ini. 

A. Penelitian Terdahulu 

Untuk melakukan suatu penelitian perlu adanya referensi dari penelitian 

terdahulu sebagai pendukung untuk melakukan suatu penelitian. Fungsi 

penelitian terdahulu sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam 

membandingan antar variabel-variabel. Dalam penelitian terdahulu memiliki 

kesamaan maupun perbedaan dalam penelitiannya.  

Dibawah ini adalah beberapa hasil dari penelitian terdahulu: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Judul 

Penelitian 
Variabel Metode Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Store 

Atmosphere 

(Suasana Toko) 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

(Survei Pada 

Konsumen 

Distribution Store 

Inspired27 Kota 

Malang) 

 

Taufik Hidayat, 

Achmad Fauzi Dh 

dan 

Inggang Perwangsa 

Nuralam 

(2018) 

Variabel bebas: 

Store Atmosphere 

yang terdiri dari 

Visual 

Communication 

(X1), Lighting 

(X2), Colors 

(X3), Music (X4) 

dan Scent (X5) 

Variabel Scent 

(X5) 

 

Variabel terikat: 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

 Populasi: 

Konsumen 

Distribution 

Store 

Inspired27 

Kota Malang 

 Sampel: 118 

responden  

 Instrumen: Uji 

t 

 Alat analisis: 

rеgrеsi liniеr 

bеrganda 

 

Store atmosphere 

(Visual 

Communication, 

Lighting,  

Colors, Music,  

Scant) berpengaruh 

signifikan secara 

parsial terhadap 

Keputusan 

Pembelian.  



8 
 

 
 

2. Pengaruh Store 

Atmosphere 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

(Survei pada 

Konsumen Distro 

Planet Surf Mall 

Olympic Garden 

kota Malang) 

 

Achmad Indra 

Widyanto, 

Edy Yulianto dan 

Sunarti 

(2014) 

Variabel bebas: 

Exterior (X1), 

Interior Display 

(X2), Store Layout 

(X3), Interior 

Display (X4) 

 

Variabel terikat: 

Keputusasn 

Pembelian (Y) 

 

 Populasi: 

konsumen 

planet surf 

mog malang 

 Sampel: 116 

orang 

responden  

 Instrumen: 

Uji F, Uji t 

 Alat analisis: 

Regresi Linier 

Berganda 

 

Variabel exterior, 

general interior, 

store layout dan 

interior display 

secara bersama-sama 

berngaruh terhadap 

keputusan 

pembelian. 

3.  Pengaruh Brand 

Equity, Store 

Atmosphere dan 

Sikap Konsumen 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Pakaian 

Fashionable Pada 3 

Second Manado 

Town Square 

 

Maikell Marchall, 

Lisbeth Mananeke 

dan Ferdy Roring 

(2015)  

Variabel bebas: 

Brand equity (X1), 

Store atmosphere 

(X2), Sikap 

konsumen (X3) 

 

Variabel terikat: 

Keputusan 

pembelian (Y) 

 

 

 Populasi: 

seluruh 

konsumen 

yang membeli 

produk dari 

toko 3 Second 

Manado Town 

Square 

 Sampel: 97 

responden 

 Instrumen: Uji 

F dan Uji t 

 Alat analisis: 

Regresi Linier 

Berganda 

Variabel Brand 

Equity ,Store 

Atmosphere  

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian  dan 

Sikap konsumen 

berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian (Y) 

4. Pengaruh Kualitas 

Produk, Store 

Atmosphere, dan 

Discount Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Didistro 

House Of Smith 

Semarang (Studi 

Kasus Pada 

Konsumen Distro 

House of Smith 

Semarang) 

 

Akbar Hanafitrah 

dan Widiartanto 

(2018) 

Variabel bebas: 

Kualitas Produk 

(X1), Store 

Atmosphere (X2), 

Discount (X3) 

 

Variabel terikat: 

Keputusan 

pembelian (Y) 

 

 Populasi: 

konsumen 

produk distro 

House of 

Smith 

Semarang 

 Sampel: 100 

responden 

 Instrumen: Uji 

f dan Uji t 

 Alat analisis: 

regresi linier 

sederhana 

Kualitas produk, 

store atmosphere, 

dan discount sama-

sama berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

variabel keputusan 

pembelian 

5. Pengaruh Store 

Atmosphere, 

Product Dan 

Promotional Mix 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Barang 

Di Distro (Studi 

Variabel bebas: 

Store atmosphere 

(X1), product (X2) 

dan promotional 

mix (X3) 

 

Variabel terikat: 

 Populasi: 

konsumen 

Nolsy Clothing 

Malang 

 Sampel: 90 

responden 

 Instrumen: 

Uji f dan Uji t 

Store atmosphere, 

product dan  

promotional mix 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

barang di distro 
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Kasus Pada Nolsy 

Clothing Malang) 

 

Fatkhul Akmal 

Maulana, Rois 

Arifin dan A. Agus 

Priyono 

(2017) 

Keputusan 

pembelian (Y) 

 

 

 Alat analisis: 

regresi linier 

berganda 

6.  Pengaruh Kualitas 

Produk, Harga, 

Citra Merek Dan 

Desain 

Produk Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Di 

Distro Indigo 

Jombang 

 

Achmad Fikri 

Hanif  dan N. 

Rachma (2017) 

 

Variabel bebas: 

Kualitas (X1), 

Harga (X2), Citra 

Merek (X3) dan 

Desain Produk 

(X4)   

 

Variabel terikat: 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

 

 Populasi: 

konsumen 

produk 

Indigo27 di 

Distro Indigo 

Store Jombang 

 Sampel: 100 

responden 

Instrumen: Uji 

f dan Uji t 

 Alat analisis: 

regresi linier 

berganda 

Variable kualitas, 

harga, citra merek, 

dan desain produk 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

7.  Pengaruh Kualitas 

Produk, Harga, Dan 

Citra Merek 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Produk 

Madlyson Di Distro 

Aztekline 

Tulungagung 

 

Rizkhi Sumarsono, 

Achmad 

Firdiansjah dan 

Harianto Respati 

(2018) 

 

Variabel bebas: 

Kualitas Produk 

(X1), Harga (X2), 

Dan Citra Merek 

(X3) 

 

Variabel terikat: 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

 

 Populasi: ini 

yang menjadi 

populasi adalah 

konsumen 

yang 

berkunjung dan 

membeli 

produk di 

Aztekline 

 Sampel: 60 

responden 

 Instrumen: Uji 

f dan Uji t 

 Alat analisis: 

Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

 

Kualitas roduk, 

harga dan citra 

merek berpengaruh 

signifikan terhadap 

terhadap keputusan 

pembelian produk 

madlyson di distro 

aztekline 

tulungagung 

8. Analisis Pengaruh 

Harga, Desain 

Produk Dan Citra 

Merek Terhadap 

Keputusan 

Pembelian (Studi 

Kasus Pada Produk 

Crooz Di Distro 

Ultra Store 

Semarang) 

 

Fuad Asshiddieqi 

dan Mudiantono 

(2012) 

 

Variabel bebas: 

Harga (X1), 

Desain Produk 

(X2) Dan Citra 

Merek (X3) 

 

Variabel terikat: 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

 Populasi:  

 Sampel: 100 

responden 

 Instrumen: Uji 

f dan Uji t  

 Alat analisis: 

regresi linier 

berganda 

Harga, Desain 

Produk Dan Citra 

Merek berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 
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9. Analisis Pengaruh 

Desain Produk,  

Kualitas Produk, 

Harga Kompetitif 

Dan Citra Merek 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian (Studi 

Kasus Pada 

Konsumen Distro 

N19AB 

Karangploso 

Malang) 

 

Mq Agung, N. 

Rachma Dan M. 

Hufron  

(2018) 

Variabel bebas: 

Desain Produk 

(X1), Kualitas 

Produk (X2), 

Harga Kompetitif 

(X3) Dan Citra 

Merek (X4) 

 

Variabel terikat: 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

 Populasi: 

konsumen 

Distro N19AB 

Karangploso 

Malang 

 Sampel: 75 

responden 

 Instrumen: Uji 

f dan Uji t 

 Alat analisis: 

regresi linier 

berganda 

Desain Produk, 

Kualitas Produk, 

Harga Kompetitif 

Dan Citra Merek 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

10. Pengaruh 

Bauran Pemasaran 

Dan Pelayanan 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

(Studi Pada Distro 

Panser Biru Kota 

Semarang) 

 

Dimas Nugraha Aji 

Saputra (2014) 

Variabel bebas: 

Produk (X1) harga 

(X2) promosi (X3) 

lokasi (X4) dan 

pelayanan (X5)  

 

 

 

Variabel terikat: 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

 Populasi: 
konsumen 

distro panser   

biru Di kota 

Semarang 

 Sampel: 100 

responden 

 Instrumen: Uji 

F dan Uji t  

 Alat analisis: 

regresi linier 

berganda 

Bauran pemasaran 

(produk, harga, 

promosi, lokasi) dan 

pelayanan 

berpengaruh  

signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian 

 

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

saat ini adalah: 

1. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu pada 

variabel independen yang digunakan adalah store atmosphere dan harga serta 

variabel dependen yang digunakan yaitu keputusan pembelian. 

2. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu pada 

objek yang diteliti. Peneliti saat ini memilih objek penelitian pada distro 3 

Second sedangkan penelitian terdahulu oleh Saputra (2014) objek yang 
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diteliti adalah distro Panser Biru Kota Semarang, Hufron (2018) memilih 

Distro N19AB Karangploso Malang. 

B. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

a. Pengertian Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2009) perilaku konsumen adalah 

studi bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, 

menggunakan dan menempatkan barang, jasa, ide atau pengalaman 

untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Perilaku 

konsumen menurut Schiffman dan Kanuk (2008) menggambarkan cara 

individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya 

mereka yang tersedia (waktu, uang, usaha) guna membeli barang-

barang yang berhubungan dengan konsumsi. Berdasarkan dari beberapa 

devinisi teori perilaku konsumen diatas dapat disimpulkan bahwa 

perilaku konsumen adalah memahami bagaimana individu, kelompok 

maupun organisasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan 

pemenuhan kebutuhan.  

b. Model Perilaku Konsumen 

Seseorang membeli suatu produk tertentu atau membeli pada 

perusahaan tertentu merupakan faktor yang sangat penting bagi 

perusahaan atau organisasi dalam menentukan desain produk , saluran 

distribusi, harga, dan program promosi yang efektif dan beberapa 

aspek lain dari program pemasaran perusahaan atau organisasi 
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tersebut. Konsumen memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan juga 

memiliki suatu kesamaan oleh karena itu perusahaan harus memahami 

konsumen supaya dapat memasarkan produknya dengan baik. Penting 

untuk bagi perusahaan untuk memahami perilaku konsumen karena 

sebelum sesorang memutuskan untuk membeli suatu produk terdapat 

beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan 

pembelian dan sebaliknya konsumen juga bisa memutuskan untuk tidak 

membeli suatu produk tergantung dengan sikap seseorang dan 

informasi yang diterimanya. 

Dibawah ini adalah model perilaku konsumen menurut Kotler dan 

Amstrong (2008) sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen 

Stimulus 

Pemasaran 

Stimulus 

Lainnya 

Produk  

Harga 

Tempat 

Promosi  

Ekonomi 

Teknologi 

Politik  

 Budaya  

  

 

 Sumber: Kotler dan Amstrong (2008) 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

Setiap konsumen memiliki sikap, keinginan, kebutuhan dan 

pendapat yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh bebarapa faktor 

tertentu. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tersebut 

Keputusan 

Pembelian 

Pilihan produk 

Pilihan merek 

Pilihan pemasok 

Penentuan saat 

pembelian 

Jumlah pembelian 

 

Karakteristik 

Pembeli 

Proses 

Keputusan 

Pembeli 

Budaya 

Sosial  

Pribadi 

Psikologis  

Pengenalan 

masalah 

Pencarian 

informasi 

Evaluasi 

Keputusan 

Perilaku pasca 

pembelian 
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menurut Kotler dan Amstrong (2008) adalah faktor budaya, sosial, 

pribadi dan psikologis.   

1) Faktor Budaya: budaya, sub budaya dan kelas sosial. 

2) Faktor sosial: perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh faktor sosial   

peperti status sosial, keluarga dan kelompok acuan.  

3) Faktor pribadi: dipengaruhi oleh karakteristik individu sendiri 

seperti usia, siklus hidup, pekerjaan,  keadaan ekonomi, kepribadian 

dan konsep diri, serta nilai dan gaya hidup. 

4) Faktor psikologi: perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh faktor 

psikologi terdapat empat proses psikologis penting yaitu motivasi,  

persepsi, pembelajaran, dan memori-secara fundamental. 

2. Keputusan Pembelian 

a. Pengertian Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008) keputusan pembelian 

merupakan suatu proses dimana konsumen melewati lima tahap yaitu: 

Pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. Menurut  

Amirullah (2002) keputusan pembelian dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses di mana  konsumen  melakukan  penilaian  terhadap 

berbagai alternatif pilihan, dan memilih salah satu atau lebih  alternatif  

yang  diperlukan  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk (2008) keputusan pembelian 
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adalah suatu keputusan seseorang dimana dia memilih salah satu dari 

beberapa alternatif pilihan yang ada.  

Dari beberapa definisi keputusan pembelian menurut para ahli 

diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah suatu 

proses yang dilakukan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau 

keinginan melalui beberapa alternatif pilihan yang kemudian dari 

beberapa alternatif tersebut diplih salah satu dari alternatif-alternatif 

yang ada.      

b. Langkah-Langkah Keputusan Pembelian  

Ada lima tahap proses keputusan pembelian menurut Kotler dan 

Amstrong (2008). 

Gambar 2.2 

Lima Tahap Proses Pembelian Konsumen  

 

Sumber: Kotler dan Amstrong (2008) 

Dari gambar diatas menunjukkan sebuah model berdasarkan 

tahapan secara berurutan mengenai proses keputusan pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen yang terdiri atas: 

1) Pengenalan Masalah 

Pada tahap ini proses pembelian dimulai ketika pembeli 

mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat 

dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Dalam sebuah 

kasus, rasa lapar, haus, dapat menjadi sebuah pendorong atau 

Pengenala

n Masalah 

Pencarian 

Informasi 

Evaluasi 

Alternatif 

Keputusan 

Pembelian 

Perilaku Pasca 

Pembelian 



15 
 

 
 

pemicu yang menjadi kegiatan pembelian. Dalam beberapa kasus 

lainnya, kebutuhan juga dapat didorong oleh kebutuhan eksternal 

2) Pencarian Informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong 

untuk mencari informasi informasi yag lebih banyak. Dalam tahap 

ini, pencarian informasi yang dilakukan oleh konsumen dapat 

dibagi  ke dalam dua level, yaitu situasi pencarian informasi yang 

lebih ringan dinamakan dengan penguatan informasi. Pada level ini 

orang akan mencari serangkaian informasi tentang sebuah produk. 

Pada level kedua, konsumen mungkin akan mungkin masuk 

kedalam tahap pencarian informasi secara aktif. Mereka akan 

mencari informasi melalui bahan bacaan, pengalaman orang lain, 

dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk tertentu. 

3) Evaluasi Alternatif 

Pada tahap ketiga ini setelah mengumpulkan beberapa 

informasi konsumen akan melakukan evaluasi alternatif dari 

informasi yang dipatkannya sesuai dengan produk yang 

diinginkan. 

4) Keputusan Pembelian 

Setelah mengevaluasi beberapa alternatif, pada tahap ini 

konsumen akan mengambil keputusan apakah akan membeli atau 

tidak. 
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5) Perilaku Pasca Pembelian  

Pada tahap terakhir setelah konsumen membeli produk, 

konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidapuasan 

tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir begitu saja ketika produk 

dibeli. Para pemasar harus memantau kepuasan pascapembelian, 

tindakan pascapembelian dan pemakaian produk pasca pembelian. 

Saat konsumen merasa puas maka kemungkinan akan membeli 

kembali dan sebaliknya apabila konsumen merasa tidak puas 

kemungkinan tidak akan membeli lagi. 

c. Indikator Keputusan Pembelian 

Menurut Suprapti (2010) ada tiga indikator keputusan pembelian 

adalah sebagai berikut: 

1) Prioritas dalam pembelian 

Prioritas untuk membeli produk terhadap salah satu produk yang 

dilakukan oleh konsumen apabila perusahaan menawarkan suatu 

produk yang lebih baik dari produk pesaingnya. Sehingga saat akan 

melakukan pembelian konsumen memiliki pilihan utama saat akan 

membeli produk tersebut. 

2) Pertimbangan dalam membeli 

Pertimbangan dalam membeli suatu produk saat akan 

melakukan pembelian tentunya konsumen melakukan 

pertimbangan-pertimbangan dari beberapa alternatif produk yang 

akan menentukan dalam membuat keputusan akhir. Serta harus 
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mengetahui informasi dari berbagai merek lainnya sebelum 

memutuskan dan memilih yang sesuai dengan keinginan konsumen.  

3) Kemantapan dalam membeli 

Dalam melakukan pembelian konsumen akan memilih salah 

satu dari berbagai alternatif yang ada. Pilihan tersebut didasarkan 

pada kualitas, mutu dan harga yang terjangkau dan faktor-faktor lain 

yang dapat memantapkan keinginan konsumen untuk membeli 

produk apakah produk tersebut benar-benar ingin digunakan atau 

dibutuhkan. 

Indikator lain keputusan pembelian menurut Lupiyoadi (2008) 

adalah sebagai berikut: 

1) Prioritas pembelian  

2) Keyakinan dalam membeli  

3) Pertimbangan  

3. Hubungan Store Atmosphere Dengan Keputusan Pembelian 

Untuk dapat menciptakan atmosphere yang menyenangkan, maka 

perlu mencipitakan store atmosphere yang baik. Menurut Kotler dan Keller 

(2009) mengatakan bahwa atmospherics sebagai usaha merancang 

lingkungan pembeli untuk menghasilkan pengaruh emosional khusus 

kepada pembeli yang kemungkinan meningkatkan pembelian.  Sedangkan 

menurut Levy dan Weitz (2007) mengatakan “Customer perchasing 

behavior is also influenced by the store atmosphere” yang artinya adalah 

perilaku pembelian pelanggan juga dipengaruhi oleh suasana toko. Dengan 
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demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa store atmosphere yang 

dilaksanakan dengan baik akan memberikan pengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. Berikut adalah model atmospherics dan perilaku 

pembelian menurut Mowen dan Minor (2002): 

Gambar 2.3 

Atmospherics dan Perilaku Pembelian 

Atmosfir/suasana      Tanggapan Emosi      Perilaku 

     Pengaruh Pengaruh 

 

 

Komponen                 Komponen     Jenis-jenis   

    Suasana           Tanggapan Emosi       Perilaku 

Pengaruh            Pengaruh 

- Tata ruang     - Menyenangkan/   - Bertambah/  

- Suara       tidak menyenangkan     berkurang waktu 

- Tekstur          yang dihabiskan 

- Desain          di toko   

bangunan      - Kecenderungan  

           untuk bergabung  

           dengan orang 

       - Tindakan pembelian 

Sumber: Mowen dan Minor (2002) 

Gambar 2.3 diatas menggambarkan ketika suasana konsumen 

bergairah secara positif, maka pembeli cenderung menghabiskan lebih 

banyak waktu di toko dan semakin cenderung untuk berafiliasi dengan 

masyarakat. Situasi ini dapat menyebabkan pembelian meningkat. 

Sebaliknya, jika lingkungan tidak menyenangkan dan menggairahkan 

konsumen secara negatif, maka pembeli mungkin akan menghabiskan lebih 

sedikit waktu di toko dan melakukan sedikit pembelian. 
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4. Store Atmosphere 

a. Pengertian Store Atmosphere 

Kotler dan Amstrong (2008) suasana toko adalah suasana 

terencana yang sesuai dengan pasar sasarannya dan yang dapat menarik 

konsumen untuk membeli. Menurut Utami (2008) store atmosphere 

merupakan karakteristik fisik seperti arsitektur, tata letak, pencahayaan, 

warna, temperatur, musik serta aroma yang bertujuan untuk merancang 

respon emosional dan persepsi konsumen dan mempengaruhi 

konsumen dalam membeli barang. Sedangkan menurut Levy dan Weits 

(2007) store atmosphere adalah desain lingkungan melalui komunikasi 

visual, pencahayaan, warna, music, dan  bau untuk merangsang respon 

perseptual dan emosional pelanggan dan  pada akhirnya mempengaruhi 

perilaku pembelian. Suasana toko yang nyaman diharapkan dapat 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian.  

Berdasarkan beberapa devinisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

store atmosphere merupakan suasana toko yang direncanakan yang 

dapat menunjukkan kesan positif untuk menarik konsumen melakukan 

pembelian.   

b. Elemen Store Atmosphere 

1) Exterior (Bagian luar toko) 

a) Storefront (Bagian depan toko): bagian muka toko ini meliputi 

pintu masuk, papan nama dan kontruksi bagunan. 
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b) Marquee (Simbol): suatu tanda yang membedakan antara satu 

dengan lainnya seperti logo dan nama toko. 

c) Entrance (Pintu masuk): pintu masuk harus dibuat sabaik 

mungkin untuk dapat menarik konsumen untuk masuk dan 

melihat-lihat kedalam toko. 

d) Display Window: pemajangan barang yang unik untuk menarik 

konsumen 

e) Parking (Tempat parkir): tempat parkir yang luas, dekat dengan 

toko serta aman akan menciptakan rasa aman bagi konsumen. 

2) General Interior (Bagian dalam toko) 

a) Flooring (Lantai): desain, jenis lantai, ukuran serta pemilihan 

warna lantai sangat penting karena karena akan memicu persepsi 

mereka berdasarkan dengan apa yang mereka lihat. 

b) Color and Lightening (Warna dan pencahayaan): warna dan 

pencahayaan pada toko yang menarik akan menarik pandangan 

konsumen karena suasana yang ditawarkan lebih menarik 

dibandingkan dengan keadaan ynag sebenarnya. 

c) Scent and Sound (Aroma dan Musik): toko yang wangi dan 

alunan musik yang indah akan membuat konsumen merasa 

nyaman saat berada didalam toko dan menimbulkan kebaik baik 

terhadap toko. 

d) Wall Texture (Tekstur tembok): tekstur dinding yang menarik 

dapat menimbulkan kesan tertentu pada konsumen. 
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e) Temperature (Suhu udara): suhu udara didalam ruangan diatur 

yang tidak panas dan tidak terlalu dingin. 

f) Cleanliness (Kebersihan): kebersihan merupakan hal penting 

karena berkaitan dengan kesehatan konsumen akan enggan 

masuk ke dalam toko apabila tempat tersebut kotor. 

g) Desain Interior: penataan ruang dalam toko seperti arus jalan, 

jarak rak, meja kasir untuk memberikan kenyamanan. 

c. Indikator Store Atmosphere 

Menurut Levy dan Weitz (2007) ada lima indikator store 

atmosphere yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Indikator Store Atmosphere 

No Dalam ruangan No Luar ruangan 
1. Pencahayaan 1. Pencahayaan 
2. Tata letak barang 2. Desain dan warna toko 
3. Suhu didalam ruangan   

4. Fasilitas kamar ganti   
5. Desain dan warna toko   

Sumber: Levy dan Weits (2007) 

Indikator store atmosphere menurut Berman dan Evan (2007) 

adalah sebagai berikut: 

1. Lampu yang terang  

2. Dinding toko 

3. Temperatur udara 
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5. Harga  

a. Pengertian Harga 

Kotler dan Keller (2009) harga merupakan salah satu elemen 

bauran pemasaran paling fleksibel yang menghasilkan pendapatan atau 

keuntungan dan harga dapat berubah dengan cepat. Sedangkan menurut 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008) menyatakan bahwa harga adalah 

sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk dan jasa atau jumlah 

dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat 

dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Menurut 

Tjiptono (2005) harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya 

termasuk barang dan jasa lainnya yang ditukarkan agar memperoleh 

hak kepemilikan atau pengguna suatu barang dan jasa.  

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan diatas dapat 

disimpulkan bahwa harga adalah sesuatu yang harus dibayar atau 

ditukar atas suatu produk (barang atau jasa) untuk mendapatkan atau 

memperoleh manfaat.   

b. Indikator Harga  

Menurut Kotler dan Amstrong (2008) indikator harga adalah 

sebagai berikut: 

1) Keterjangkauan harga  

Konsumen bisa menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Produk biasanya ada beberapa jenis dalam satu merek 

dan harganya juga berbeda dari termurah sampai termahal.  
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2) Harga sesuai kemampuan atau daya saing harga  

Konsumen sering membandingkan harga suatu produk dengan 

produk lainnya. Dalam hal ini mahal murahnya harga suatu produk 

sangat dipertimbangkan oleh konsumen pada saat akan membeli 

produk tersebut.  

3) Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

Harga sering dijadikan sebagai indikator kualitas bagi 

konsumen orang sering memilih harga yang lebih tinggi diantara dua 

barang karena mereka melihat adanya perbedaan kualitas. Apabila 

harga lebih tinggi orang cenderung beranggapan bahwa kualitasnya 

juga lebih baik.  

4) Kesesuaian harga dengan manfaat 

Konsumen memutuskan membeli suatu produk jika manfaat 

yang dirasakan lebih besar atau sama dengan yang telah dikeluarkan 

untuk mendapatkannya. Jika konsumen merasakan manfaat produk 

lebih kecil dari uang yang dikeluarkan maka konsumen akan 

beranggapan bahwa produk tersebut mahal dan konsumen akan 

berpikir dua kali untuk melakukan pembelian ulang. 

Indikator lain harga menurut Mursid (2014) adalah sebagai 

berikut: 

1) Harga yang kompetitif yaitu harga yang ditawarkan lebih kompetitif 

dari pesaing.  
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2) Kesesuaian harga dengan harga pasar yaitu kesesuaian harga dengan 

harga pasar.  

3) Kesesuaian harga dengan kualitas produk yaitu harga yang 

ditawarkan sesuai dengan kualitas produk.  

4) Angsuran yaitu pembayaran yang bisa diangsur sampai jangka 

waktu tertentu.  

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan deskripsi dari teori yang telah dikemukakan di atas, maka 

untuk menggabarkan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti dapat 

dijelaskan melalu model kerangka pemikiran pada gambar 2.4 dibawah ini: 

Gambar 2.4 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

  

Sumber: Data diolah peneliti 

 

Dari gambar 2.4 kerangka pemikiran diatas bertujuan untuk mengetahui 

adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap variabel dependen. 

Dimana variabel store atmosphere (X1) dan harga (X2) berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian (Y) atau salah satu variabel X tidak berpengaruh terhadap 

variabel Y atau bahkan ke dua variabel X tersebut bersama-sama tidak 

memiliki pengaruh terhadap variabel Y. 

Store Atmosphere 

(X1) 

Harga 

(X2) 

Keputusan 

Pembelian  

(Y) 

 

 

Y 

H1 

H2 
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D. Hipotesis 

Hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Store Atmosphere Terhadap Keputusan Pembelian 

Terdapat beberapa penelitin terdahulu yang mendukung variabel store 

atmosphere berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Menurut hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aminudin (2015), Fahimah dkk 

(2015), Widyanto dkk (2014), Sukma (2012), Summer dan Hebert (2001), 

Hidayat dkk (2018), Sugiman dan Mandasari (2015) Marchall dkk (2015) 

Maulana dkk (2017) dan Saputra dan Riva’i (2016) menyatakan bahwa store 

atmosphere berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, maka pada penelitian 

ini dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H1: Store atmosphere berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 3 

Second.   

2. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Terdapat beberapa penelitin terdahulu yang mendukung variabel harga 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian Penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Hanif dan Rachma (2017), Agung dkk (2018), Saputra 

(2014), Ramadhan (2014), Nurhayati (2014), Muhammad (2013), Rokim 

dkk (2013), Sumarsono dkk (2018), Assihiddieqi dan Mudiantono (2012), 

Rachma dan Hufron (2018), menyatakann bahwa harga berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian 

terdahulu, maka pada penelitian ini dibuat hipotesis sebagai berikut: 
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H2: Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 3 Second. 

3. Harga Berpengaruh Dominan Terhadap Keputusan Pembelian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Assihiddieqi dan Mudiantono 

(2012), Ramadhan (2014), Vanessa dan Arifin (2017), Hanif dan Rachma 

(2017) menyatakan bahwa harga memiliki pengaruh yang dominan terhadap 

keputusan pembelian. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, 

maka pada penelitian ini dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H3: Variabel harga berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian 

pada 3 Second. 


