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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi persaingan bisnis restoran di Malang yang ketat dan terus 

berkembang seiring dengan banyaknya pesaing baru yang muncul pada jenis 

usaha yang sama, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 yang menunjukkan jumlah 

restoran di Kota Malang pada tahun 2009-2013, sehingga pelaku usaha resotran 

dituntut untuk selalu meningkatkan jumlah penjualan dan pelanggan serta 

mempertahankan pelanggan tersebut. 

Tabel 1.1 

Jumlah Restoran di Kota Malang Tahun 2009-2013 

Tahun 

Restoran 
Jumlah 

Restoran 
Restoran Rumah 

Makan 

Cafe 

2009 111 235 42 388 

2010 140 300 70 510 

2011 141 343 83 567 

2012 148 336 78 562 

2013 165 299 78 542 

Sumber: Topowijoyono, 2015  

Tabel diatas menunjukkan jumlah restoran pada tahun 2009 sebanyak 388 

dan terus bertambah hingga 542 restoran pada tahun 2013. Untuk itu dalam 

persaingan bisnis restroran yang ketat, para pemasar dari usaha jenis ini dirasa 

perlu mendorong konsumen dalam melakukan keputusan pembelian pada produk 

suatu restoran dibandingkan dengan restoran lain. Selain itu, perubahan gaya 

hidup yang berkembang saat ini disebabkan oleh perkembangan teknologi saat ini 

yang memudahkan seseorang dalam menyebarkan informasi melalui internet atau 
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media sosial, sehingga dapat memudahkan seseorang atau menjadikan orang lain 

sebagai acuan dalam berperilaku. Dalam berita CNN Indonesia (Sari, 2015) gaya 

hidup yang berkembang saat ini yaitu kebiasaan berkumpul dan bersantai di 

restoran yang dijadikan kebutuhan bagi beberapa kalangan kelompok sebagai 

ajang bersosialisasi bersama. Perubahan gaya hidup tersebut menjadikan store 

atmosphere sebagai faktor yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha restoran 

untuk menarik konsumen melakukan keputusan pembelian.  

Pengambilan keputusan konsumen (consumer decision making) adalah 

proses integrasi yang digunakan untuk mengkombinasikan pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih satu diantaranya 

(Peter dan Olson, 2013:163). Pada proses pengambilan keputusan sebelum 

keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen, konsumen terlebih dahulu 

melakukan pengenalan masalah yang dimiliki oleh konsumen dan beberapa 

alternatif yang dimiliki sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan 

tersebut. Setiap alternatif solusi di evaluasi oleh konsumen sehingga akhirnya 

konsumen dapat menentukan sikap sebagai dalam menentukan sebuah keputusan 

pembelian sebagai perilaku dari konsumen.  

Tugas pemasar salah satunya adalah menciptakan sebuah motivasi dan 

mengarahkan pada sikap konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 

Dalam menciptakan motivasi pembelian, pemasar dapat memberikan stimuli 

kepada konsumen melalui berbagai cara yang akan ditangkap oleh sistem afeksi 

dan kognisi konsumen. Salah satu caranya dengan menciptakan atmosfir toko 

(store atmosphere) yang baik sehingga konsumen dapat tertarik untuk melakukan 

pembelian di toko tersebut. Hal ini dibuktikan melalui salah satu penelitian yang 
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dilakukan oleh Akram, et al. (2016) dengan obyek penelitian di delapan belas 

kawasan perbelanjaan pada tiga kota besar di Pakistan. Hasil Penelitian 

menunjukkan terdapat keterkaitan antara store atmosphere dengan perilaku 

pembelian konsumen secara impulsif. 

Levy dan Weitz (2012:490) menyatakan suasana toko merupakan 

lingkungan toko yang bisa menstimulasi lima indera konsumen dan 

mempengaruhi presepsi serta emosional konsumen terhadap toko melalui 

komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, bau. 

Penciptaan store atmosphere yang baik memiliki banyak faktor yang harus 

diperhatikan untuk menciptakan kenyamanan konsumen saat datang ke toko, 

menurut Bitner (1992) dalam Heung dan Gu (2012) penciptaan store atmosphere 

terdiri dari tiga elemen, yaitu ambience, layout spatial, facility aesthetics. 

Kreativitas penciptaan suasana (atmosphere) yang menyenangkan dan menarik di 

dalam toko dapat merubah motif seseorang untuk berbelanja, dimana kegiatan 

berbelanja tidak hanya sebagai kegiatan fungsional untuk membeli barang sesuai 

dengan yang dibutuhkan saja melainkan dapat menjadi keinginan dalam kegiatan 

rekreasi untuk bersantai.  

Konsumen masuk ke dalam sebuah toko tidak hanya menilai produk yang 

dijual saja tetapi juga memberikan penilaian dari kreativitas penciptaan suasana 

toko tersebut. Penciptaan store atmosphere dapat menjadi pembeda antara 

restoran dengan pesaing lainnya sehingga bisa dijadikan keunggulan dalam 

bersaing, dengan mengedepankan suasana toko yang nyaman dan menarik dapat 

mendorong konsumen sasarannya masing-masing melakukan keputusan 

pembelian. Selain itu, faktor lingkungan mempunyai pengaruh pada konsumen 
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dalam menentukan keputusan pembelian. Dalam faktor lingkungan terdapat 

kelompok rujukan (reference group) yang menjadi acuan konsumen dalam 

berperilaku. 

Menurut Dharmmesta dan Handoko (2012:68) reference group adalah 

kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang (bukan anggota kelompok 

tersebut) untuk membentuk kepribadian dan perilakunya. Kelompok rujukan 

memainkan peran penting dalam perilaku konsumsi seseorang dikarenakan motif 

dari pembelian konsumen didasarkan orang terdekat ataupun orang lain yang 

sudah memiliki pengalaman setelah melakukan konsumsi dari suatu produk. 

Berdasarkan cakupan dari pengaruhnya dari perorangan ataupun kelompok, 

prespektif dari kelompok rujukan diperluas dari pengaruh secara langsung dan 

tidak langsung, yang dimaksud dengan kelompok rujukan langsung seperti orang-

orang yang berinteraksi secara langsung dalam kehidupannya sehari-hari seperti 

keluarga, teman-teman akrab dan kelompok rujukan tidak langsung terdiri dari 

orang-orang atau kelompok yang masing-masing tidak mempunyai kontak secara 

langsung seperti para bintang film, pahlawan olahraga, pemimpin politik, tokoh 

TV, ataupun orang yang berpakaian baik dan kelihatan menarik di sudut jalan  

(Schiffman&Kanuk, 2008:293). Selain itu, terdapat teori yang telah dikemukakan 

oleh para ahli seperti Park dan Lessing (1977), Bearden dan Etzel (1982) dalam 

Reza dan Valeecha (2013), mereka mengidentifikasi tiga bentuk pengaruh 

reference group yaitu: (1) informational influence (2) utilitarian influence (3) 

value expressive influence 

Pengaruh dari refrence group dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Reza dan Valeecha (2013) dengan meneliti pengaruh dari reference group 
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terhadap keputusan pembelian mobil oleh eksekutif muda dengan menggunakan 

indikator informational influence, utilitarian influence, dan value expressive 

influence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh dari value expressive 

influence memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan informational 

influence, dan utilitarian influence dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

mobil oleh eksekutif muda. 

Pengambilan keputusan pembelian konsumen terdapat banyak faktor yang 

dapat mempengaruhinya, dua diantaranya dengan menciptakan atmosfir toko 

(store atmosphere) dan kelompok rujukan (reference group). Sudah seharusnya 

pemasar dapat memanfaatkan faktor-faktor tersebut untuk mendorong konsumen 

dalam melakukan keputusan pembelian sehingga dapat menaikkan omset 

perusahaan. Pada aktivitas sehari-hari kejadian keputusan pembelian dapat dilihat 

dengan mudah, sebagai salah satu contohnya yaitu keputusan berkunjung ke suatu 

restoran untuk membeli makanan atau minuman. Definisi dari restoran adalah 

suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang 

menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa 

makanan maupun minum (Marsum, 2005:7). Restoran sendiri memiliki beberapa 

jenis, menurut Marsum (2005:8) terdapat beberapa jenis restoran yaitu: (1) Grill 

Room (2) Coffee Shop (3) Cafetaria atau Café (4) Speciality Restaurant (5) 

Dining Room (6) Continental Restaurant (7) Main Dining Room (8) Night Club 

(9) A’la Carte Restaurant (10) Table D’hote Restaurant (11) Inn Tavern (12) 

Pizzeria (13) Canteen (14) Carvery (15) Fish and Chip Shop (16) Creperie (17) 

Pub (18) Milk Bar (20) Terrace Restaurant (21) Gourment Restaurant (22) 

Family Type Restaurant. 
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Berdasarkan jenis restoran salah satu diantaranya terdapat continental 

restaurant yang dapat di definisikan sebagai suatu restoran yang menitik-beratkan 

hidangan continental pilihan dengan pelayanan elaborate atau megah dengan 

suasana yang santai dan disediakan bagi tamu yang ingin makan secara santai atau 

rileks (Marsum, 2005: 9). Dari banyaknya jumlah restoran yang ada di Kota 

Malang, beberapa diantaranya termasuk dalam jenis continental seperti Java Nine, 

Nomu 9, Black Castel, dll. Selain itu, Djati Lounge yang berlokasi di Jalan Green 

Wood Golf Mansion No.49 Araya juga merupakan salah satu yang tergolong 

sebagai continental restaurant di Kota Malang. 

Berbeda dengan continental restaurant lain yang ada di Kota Malang, 

Djati Lounge menampilkan suasana khas Indonesia yang eksotis dengan desain 

luxury modern yang menyajikan hidangan makanan dan minuman barat. Produk 

makanan yang ditawarkan oleh Djati Lounge merupakan hidangan bernuansa 

barat seperti steak, pasta, dll. Berasal dari kata Djati dalam nama restoran ini, 

konsep dekorasi yang ditampilkan menggunakan bahan baku kayu dan berwarna 

coklat dengan sebagian besar berjenis kayu jati seperti pada kursi, meja, lantai, 

dinding, hingga tiang pondasi. Selain itu, Djati Lounge memiliki kolam berenang 

serta menampilkan pemandangan bentangan padang golf yang luas pada sisi luar 

restoran. Pencahayaan pada restoran Djati Lounge dominan menggunakan warna 

kuning pada lampunya untuk menambah kesan eksklusif dan mempercantik 

perpaduan warna antara coklat pada konsep dekorasi dan kuning pada 

pencahayaan. Sehingga Djati Lounge menjadi restoran yang memiliki konsep 

dekorasi unik serta menarik bagi pelanggan yang ingin berfoto. 
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 Berbeda hal nya seperti restoran lain yang terletak di pinggir jalan besar, 

letak Djati Lounge yang berada di dalam sebuah komplek pemukiman menjadikan 

restoran ini seharusnya tidak mudah untuk diketahui namun, hal tersebut dapat 

dipatahkan dengan penciptaan store atmosphere yang menarik dengan konsep 

desain restoran, serta kualitas makanan dan minuman yang ditawarkan. 

Penawaran tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat Malang maupun 

masyarakat kota lain sehingga, restoran yang tergolong untuk kelas menengah 

atas ini tetap ramai dikunjungi setiap harinya oleh konsumen untuk makan dan 

bersantai. Hal ini menunjukkan persebaran informasi mengenai Djati Lounge 

tersebar dengan baik, melalui lingkungan terdekat maupun dari media sosial. 

Sebagai salah satu restoran kelas atas di Kota Malang, tentunya Djati Lounge 

dituntut untuk merancang strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan sasaran 

konsumennya dalam upaya meningkatkan penjualan guna bertahan menghadapi 

lingkungan persaingan bisnis restoran. 

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini penulis mengangkat 

penelitian dengan judul “PENGARUH STORE ATMOSPHERE DAN 

REFERENCE GROUP TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi 

Pada Konsumen Djati Lounge Malang)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah Store Atmosphere memiliki pengaruh terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen? 
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2. Apakah Group Reference memiliki pengaruh terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menguji dan 

menganalisis: 

1. Pengaruh Store Atmosphere terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

pada Djati Lounge Malang. 

2. Pengaruh Group Reference terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

pada Djati Lounge Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan 

penelitian selanjutnya,  sebagai rekomendasi bahan tambahan teori 

maupun pemahaman dalam bidang manajemen pemasaran ataupun 

bidang lain yang memiliki keterkaitan, khususnya pada teori keputusan 

pembelian konsumen. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Djati Lounge Malang 

Memberikan informasi dan masukkan kepada Djati Lounge sebagai 

bahan pertimbangan untuk para pengambil keputusan dalam 

menciptakan atau mengembangkan strategi pemasaran yang 

mendorong konsumen dalam mengambil keputusan pembelian di 

Djati Lounge. 

b. Bagi Akademisi 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data 

pendukung dalam pemberian materi pada proses kegiatan belajar 

mengajar dan menjadi bahan pembelajaran dalam membandingkan 

teori dan hasil di lapangan. 

c. Bagi Masyarakat 

Sebagai data pendukung dalam mengambil keputusan untuk 

masyarakat yang sedang atau ingin memulai suatu bisnis pada jenis 

yang sama agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis


