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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi dalam 

memperkuat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Akram, et al. (2016) 

Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner pada sampel 

populasi sebanyak 473 responden sebagai pengunjung di delapan belas 

mega store pada tiga kota besar di Pakistan. Alat analisis yang digunakan 

adalah Structure Equation Modeling (SEM) dan menunjukkan hasil store 

atmosphere memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap perilaku 

pembelian impulsif (impulsive buying behaviour) dengan nilai standart 

koefisien regresi sebesar 0,426 serta terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara variabel store atmosphere dan perilaku pembelian 

impulsif dengan umur sebagai variabel perantara. Terdapat hasil negatif 

pada uji hipotesis pengaruh store atmosphere terhadap perilaku pembelian 

impulsif dengan variabel gender sebagai perantara, dan pengaruh store 

atmosphere terhadap perilaku pembelian impulsif dengan variabel edukasi 

sebagai perantara. 

2. Heung dan Gu (2012) 

Tujuan penelitian untuk menginvestigasi pengaruh restaurant atmosphercis 

terhadap dining satisfaction dan behavioral intentions pelanggan 

restaurant. Dimensi yang digunakan yaitu facility aesthetics, ambience, 

spatial layout, employee, view from the window. Data dikumpulkan dari 
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118 responden pada 10 restaurant kelas menengah-atas di Hong Kong. 

Metode analisis yang digunakan yaitu analisis inlier berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara restaurant 

atmospherics dan dining satisfaction serta behavioral intention, terutama 

minat untuk kembali dan menyebarkan WOM positif dan kerelaan 

membayar lebih. Dining satisfaction mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap return intention. Dari dimensi yang digunakan dalam 

restaurant atmospherics terdapat hasil negatif pada dimensi ambience 

berpengaruh terhadap willingness to pay dalam pengujian hipotesis 

restaurant atmospherics berpengaruh pada willingness to pay, karena 

terdapat hasil negatif pada faktor ambience terhadap willingness to pay. 

3. Affandi (2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

store atmosphere terhadap keputusan pembelian di Gramedia, Malang 

Town Square. Pada penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi berganda. Sampel pada penelitian ini sebanyak 120 

responden dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pada 

variabel independent yaitu store atmosphere, terdapat tiga indikator yaitu 

faktor desain, faktor sosial, dan faktor ambien. Hasil penelitian 

menunjukkan faktor desain, faktor sosial, dan faktor ambien memiliki 

pengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. Faktor ambien 

merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap 

keputusan pembelian. 
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4. Reza dan Valeecha (2013) 

Di Pakistan dimana kekuatan dalam membeli rendah, eksekutif muda 

menjadi salah satu prospek dalam pembelian mobil. Dalam penelitian ini 

pengaruh reference group diukur melalui tiga aspek yaitu informational 

influence, utilitarian influence, dan value expressive influence. Metode 

pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebar ke 125 responden 

di 25 perusahaan lokal dan multinasional. Penelitian ini membantu 

pemasar dalam mendesain kampanye komunikasi pemasaran sehingga 

dapat menciptakan trigger psikologis antara konsumen dan influential 

reference group sehingga dapat memberkan respon positif. Hasil 

menunjukkan pengaruh dari value expressive influence memiliki nilai 

lebih tinggi dibandingkan dengan informational influence, dan utilitarian 

influence dalam mempengaruhi keputusan pembelian mobil oleh eksekutif 

muda. 

5. Ryu, et al. (2011) 

Fokus penelitian bertujuan untuk mengetahui alternatif evaluasi sebelum 

keputusan pembelian pada prestige dan imitation fashion product yang 

diukur melalui pengaruh motivasi, reference group, product risk, dan 

transaction risk. Sampel pada penelitian ini sebanyak 158 responden 

pelajar wanita yang belum lulus. Pengukuran faktor reference group 

menggunakan indikator normative (teman, teman kelas, keluarga) dan 

comparative (selebritis, dan fashion media). Hasil menunjukkan untuk 

prestige fashion product rata-rata skor untuk shopping motivation sebesar 
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3.23 terindikasi tinggi atau lebih hedonic sebagai shopping motivation. 

Rata-rata skor tertinggi kedua oleh reference group influence sebesar 2.84 

yang dipengaruhi oleh teman, rekan, dan selebritis yang lebih berhubungan 

dengan pemilihan prestige fashion product. Rata-rata terendah diperoleh 

faktor perceived product risk dan perceived transaction risk dengan nilai 

sebesar 1.88 dan 2.27. Untuk imitation fashion product, reference group 

memiliki skor rata-rata terendah yaitu sebesar 2.30 dan dua faktor tertinggi 

yaitu perceived product risk dan shopping motivation dengan skor rata-rata 

sebesar 3.00 dan 2.95. 
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Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No. Penulis/Judul Metodologi Penelitian Hasil 

1. Akram, et al. (2016)/ Impact 

Of Store Atmosphere On 

Impulse Buying Behaviour: 

Moderating Effect Of 

Demographic Variables 

 

a. Lokasi: Eighteen 

Mega Shops in 

Faisalabad, Lahore, 

Islamabad (Pakistan) 

b. Metode 

Pengumpulan Data: 

kuesioner 

c. Sampling: Purposive 

Sampling 

d. Alat Analisis: 

SEM(Structured 

Equation Modeling) 

Pengaruh Variabel: 

a. Terdapat hubungan 

signifikan antara store 

atmosphere terhadap 

impulsive buying 

behaviour (IBB) 

b. Variabel age 

mempunyai hubungan 

positif dan signifikan 

terhadap impulsive 

buying behaviour 

(IBB) 

c. Variabel gender 

mempunyai hasil yang 

tidak signifikan dan 

negatif terhadap 

impulsive buying 

behaviour (IBB) 

d. Variabel education 

mempunyai hasil yang 

tidak signifikan dan 

negatif terhadap 

impulsive buying 

behaviour (IBB) 

e. Variabel age 

mempunyai hubungan 

positif dan signifikan 

memediasi anara store 

atmosphere dan 

impulsive buying 

behaviour (IBB) 
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Lanjutan: Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Penulis/Judul Metodologi Penelitian Hasil 

2.  Heung dan Gu (2012)/ 

Influence of restaurant 

atmospherics on patron 

satisfaction and behavioral 

inetntions 

 

a. Lokasi: Hong 

Kong 

b. Metode 

Pengumpulan 

Data: kuesioner 

c. Sampling: 

Convenience 

Sampling 

d. Alat Analisis: 

Analisis Regesi 

Linier Berganda 

Pengaruh Variabel: 

a. Terdapat hubungan 

positif dan signifikan 

antara restaurant 

atmospherics dan 

dininig satisfaction 

b. Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan 

antara variabel 

restaurant 

atmospherics dan 

return intention 

c. Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan 

antara variabel 

restaurant 

atmospherics dan 

positive WOM 

d. Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan 

antara variabel dining 

satisfaction dan return 

intention 

e. Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan 

antara variabel dining 

satisfaction dan 

positive WOM 

f. Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan 

antara variabel dining 

satisfaction dan 

willingness to pay 

more 
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Lanjutan: Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Penulis/Judul Metodologi Penelitian Hasil 

3.  Rakhmat Affandi (2012)/  

Pengaruh atmosfir toko (store 

atmosphere) terhadap 

keputusan pembelian (studi 

pada toko buku Gramedia 

Malang Town Square) 

a. Lokasi: Malang 

b. Metode 

Pengumpulan 

Data: Kuesioner 

c. Sampling: 

Purposive 

Sampling 

d. Alat Analisis: 

Analisis Regresi 

Berganda 

 

Pengaruh Variabel: 

a. Faktor desain, faktor 

sosial, dan faktor 

ambien memiliki 

pengaruh secara 

simultan terhadap 

keputusan pembelian 

b. Faktor ambien paling 

dominan berpengaruh 

terhdap keputusan 

pembelian 

4.  Reza dan Valeecha (2013)/ 

Influence on social reference 

group on automobile buying 

decision: research on young 

executive 

a. Lokasi: Pakistan 

b. Metode 

Pengumpulan 

Data: Kuesioner 

c. Sampling: 

Purposive 

Sampling 

d. Alat Analisis: 

Analisis Regresi 

Berganda 

Pengaruh Variabel: 

a. Reference group 

berpengaruh positif 

dan signifikan pada 

keputusan pembelian 

yang dilakukan 

eksekutif muda 

b. Pengaruh dari value 

expressive influence 

memiliki nilai lebih 

tinggi dibandingkan 

dengan informational 

influence, dan 

utilitarian influence 

dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian 

mobil oleh eksekutif 

muda 

5. Ryu, et al. (2011)/ Pre-

purchase alternative 

evaluation: prestige and 

imitation fashion products 

a. Lokasi: Southwest 

Virginia 

b. Metode 

Pengumpulan 

Data: Kuesioner 

c. Sampling: 

Purposive 

Sampling 

d. Alat Analisis: Step-

wise regression 

Pengaruh Variabel: 

a. Pada shopping 

motivation dan 

reference group 

memiliki nilai 

tertinggi pada prestige 

fashion product  

b. Perceived product 

risk dan shopping 

motivation memiliki 

nilai tertinggi pada 

produk imitation 

fashion product  
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2.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Menurut Amirullah (2015:5) istilah manajemen mengacu pada upaya-

upaya untuk menggerakkan organisasi melalui implementasi fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi secara efisien dan efektif. American Marketing Association (AMA) 

dalam Kotler dan Keller (2009:5) mengatakan definisi formal dari pemasaran 

adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk 

mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan 

pemangku kepentingannya.  

Menurut Kotler dan Keller (2012:27), manajemen pemasaran adalah suatu 

gabungan antara seni dengan ilmu untuk memilih pasar sasaran dan meraih, 

mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, 

menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

Sedangkan menurut Schultz dalam Alma (2013:130), manajemen pemasaran 

adalah merencanakan, pengarahan, dan pengawasan seluruh kegiatan pemasaran 

perusahaan ataupun bagian dari perusahaan. Kesimpulan dari beberapa definisi 

yang telah disampaikan menurut para ahli menjelaskan bahwa manajemen 

pemasaran adalah seni dalam perencanaan, pengorganisiran, pelaksanaan, serta 

pengawasan dalam menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai 

kepada pelanggan dengan tujuan untuk memperoleh maupun mempertahankan 

pelanggan. 
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2.3 Pengertian Perilaku Konsumen 

Definisi perilaku konsumen diungkapkan oleh Hawkins dan Mothersbaugh 

(2010:6) yang menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah studi tentang 

individu, kelompok atau organisasi dan proses yang mereka gunakan untuk 

memilih, mempertimbangkan, dan menggunakan produk atau jasa dalam 

memuaskan kebutuhan. Menurut American Marketing Association (AMA) yang 

dikutip oleh Peter dan Olson (2013:6) perilaku konsumen (consumer behavior) 

sebagai dinamika interaksi antara pengaruh dan kesadaran, perilaku, dan 

lingkungan dimana manusia melakukan pertukaran aspek-aspek kehidupan.  

Tidak hanya mengkomunikasikan produknya, memahami perilaku dari 

konsumen yang menjadi targetnya merupakan hal penting menjadi tuntutan oleh 

perusahaan dalam memasarkan suatu produk. Dengan memahami perilaku 

konsumen perusahaan dapat merancang penciptaan produk yang tepat sesuai 

dengan minat targetnya sehingga timbulnya ketertarikan konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian dan terciptanya pemikiran bahwa perusahaan 

mengerti yang dibutuhkan maupun diinginkan oleh konsumen. 

Schihffman dan Kanuk (2008:6) mengemukakan bahwa studi perilaku 

konsumen terpusat pada cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan 

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

barang yang berhubungan dengan konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

perilaku konsumen mempelajari berbagai karakteristik individu yang memiliki 

perbedaan satu sama lain daengan beragam latar belakangnya masing-masing 

seperti usia, pendidikan, budaya, sosial ekonomi, hingga hobi, dan lainnya. 
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Perilaku konsumen menurut Peter dan Olson (2013:6) bersifat dinamis 

karena pemikiran, perasaan, dan tindakan individu konsumen, kelompok target 

konsumen, dan masyarakat luas berubah secara konstan. Sebagai contoh 

perkembangan teknologi yang pesat mengubah cara pandang konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian dengan mengutamakan kemudahan seperti 

pembelian produk secara online. Hal ini menyatakan bahwa strategi yang 

dirumuskan akan selalu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, suatu 

strategi yang sukses diterapkan pada suatu masa tertentu belum tentu dapat sukses 

di implementasikan kembali di waktu yang akan mendatang. Berbagai definisi 

menurut para ahli mengenai perilaku konsumen. 

2.4 Keputusan Pembelian 

2.4.1 Pengertian 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). Bila konsumen memutuskan untuk membeli, 

konsumen akan menjumpai serangkaian keputusan yang harus diambil 

menyangkut, jenis produk, merek, penjual, kualitas, waktu pembayaran dan cara 

pembayaran (Dharmmesta dan Handoko, 2012:110). 

 Dalam melakukan keputusan pembelian pada suatu produk untuk 

memenuhi kebutuhan atau keinginan, konsumen dihadapkan oleh berbagai pilihan 

sehingga pemasar harus dapat mengarahkan konsumen sebanyak mungkin 

memilih produk dari perusahaan untuk lebih unggul dari pesaingnya. Perbedaan 

latar belakang yang dimiliki oleh konsumen memiliki perbedaan satu sama lain, 
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namun Schiffman dan Kanuk (2008:487) menyatakan bahwa terdapat empat 

pandangan mengenai pengambilan konsumen yaitu: 

1. Pandangan ekonomi 

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen secara rasional 

dengan mengeluarkan beban seminimal mungkin dan memperoleh 

keuntungan yang maksimal dalam mengkonsumsi nilai suatu produk.  

2. Pandangan pasif 

Berlawanan dengan pandangan ekonomi, pandangan pasif 

menggambarkan konsumen sebagai orang yang pada dasarnya tunduk 

pada kepentingan melayani diri dan usaha promosi para pemasar. Dalam 

pandangan pasif konsumen dianggap sebagai pembeli yang menurutkan 

kata hati dan irasional serta mengikuti tujuan dari pemasar. 

3. Pandangan kognitif 

Menggambarkan konsumen sebagai pemecah masalah dengan cara 

berpikir serta berada diantara pandangan ekonomi dan pandangan 

pandangan pasif yang ekstrim, dengan berusaha dalam pengambilan 

keputusan yang memuaskan konsumen berdasarkan hasil pencarian 

informasi alternatif produk secara aktif. 

4. Pandangan emosional 

Menggambarkan konsumen yang melakukan keputusan pembelian 

didasarkan atas perasaan atau emosi mendalam yang dirasakan. Konsumen 

dengan pandangan emosional lebih sedikit mencari informasi mengenai 

alternatif produk dan lebih mementingkan mood. 
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Menurut Peter dan Olson (2013:165) Pengambilan keputusan sebagai 

penyelesaian masalah berfokus pada tujuan konsumen (konsekuensi nilai yang 

diharapkan dalam rantai alat-tujuan) yang ingin diraih atau dipenuhi oleh mereka 

dan terdapat beberapa tahap dalam model umum penyelesaian masalah konsumen: 

Gambar 2.1  

Model Umum Penyelesaian Masalah Konsumen 

 
(Sumber: Peter dan Olson, 2013:165) 

 

1. Pengenalan masalah 

Persepsi mengenai perbedaan kondisi ideal dan aktual. Tahap awal dimana 

konsumen menyadari mengenai permasalahan yang muncul dan harus 

diselesaikan atau dipenuhi. 

2. Pencarian berbagai alternatif solusi 

Mencari informasi relevan mengenai berbagai solusi yang berpotensi 

menyelesaikan masalah lingkungan eksternal, atau mengaktifkan 

pengetahuan dari memori.  

3. Evaluasi berbagai solusi 

Mengevealuasi dan menilai berbagai alternatif dalam arti kepercayaan 

menonjol mengenai berbagai konsekuensi relevan dan menggabungkan 

pengetahuan tersebut untuk membuat pilihan. Konsumen melakukan 

evaluasi dari seluruh informasi alternatif yang dimiliki dan seleksi sesuai 

dengan pandangannya masing-masing hingga terdapat satu alternatif solusi 

Pengenalan 
Masalah 

Pencarian 
Alternatif 

Solusi 

Evaluasi 
Alternatif 

Solusi 

Keputusan 
Pembelian 

Penggunaan Pasca 
Pembelian & Evaluasi 
Ulang Alternatif Yang 

Dipilih 
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yang dirasa dapat lebih menyelesaikan permasalahan yang dimiliki 

konsumen. 

4. Pembelian 

Membeli alternative yang dipilih 

5. Penggunaan pasca pembelian dan evaluasi ulang alternatif yang dipilih 

Menggunakan alternatif yang dipilih dan mengevaluasinya lagi untuk 

mengetahui hasil kerjanya. Konsumen mengevaluasi setelah melakukan 

konsumsi dari produk yang dipilih serta menentukan dapat menentukan 

sikap di waktu mendatang apabila memiliki permasalahan yang serupa. 

2.4.2 Indikator Keputusan Pembelian 

Kotler & Keller (2012:167) mengemukakan pengukuran terhadap 

keputusan pembelian dapat diukur melalui indikator: 

1. Nedeed oriented 

Konsumen dapat terdorong untuk melakukan keputusan pembelian pada 

suatu produk didasarkan oleh tujuannya memenuhi kebutuhan yang 

dimiliki. 

2. Time and money oriented 

Keputusan pembelian yang didasarkan oleh waktu dan uang yang dimiliki 

oleh konsumen. 

3. Information oriented 

Informasi yang diterima dari oleh konsumen dari berbagai sumber 

terhadap suatu produk dapat mendorong konsumen melakukan keputusan 

pembelian. 
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4. Repeat order 

Keputusan pembelian yang dilakukan berdasarkan telah memiliki 

pengalaman dalam mengkonsumsi suatu produk sehingga konsumen 

melakukan pembelian berulang terhadap produk yang sama oleh 

konsumen. 

2.5 Store Atmosphere 

2.5.1 Pengertian Store Atmosphere 

Menurut Cox dan Brittain (2004:184) atmosphere this is major component 

of store image and can be defined as the dominant sensory effect created by the 

store design, yang menjelaskan bahwa atmosfir adalah komponen penting dari 

citra toko dan dapat memberikan efek sensorik dominan yang diciptakan dari 

desain toko. 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. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa menciptakan store 

atmosphere merupakan kegiatan membentuk citra toko melalui penyediaan dan 

pengaturan fasilitas toko yang diberikan kepada konsumen dalam mempengaruhi 

emosi konsumen untuk mendorong melakukan keputusan pembelian pada toko. 

Menurut Levy dan Weitz (2009:508) terdapat beberapa tujuan dalam 

perancangan suasana toko (store atmosphere) yaitu: 

1. Implementasi strategi ritel. 

2. Mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. 
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3. Penyediaan fleksibilitas. 

4. Desain kontrol dan maintenance biaya. 

5. Memenuhi persyaratan legal. 

2.5.2 Indikator Store Atmosphere 

Berdasarkan literatur yang telah dibahas sebelumnya menurut Bitner 

(1992) dalam Heung dan Gu (2012) terdapat tiga dimensi antara lain: 

1. Ambience 

Ambience terbentuk dari beberapa karakter di dalamnya seperti suhu, 

pencahayaan, tingkat kebisingan, musik, bau. 

2. Spatial layout 

Spatial layout mengacu pada letak kasir, letak furnitur, dan ukuran dari 

barang tersebut. 

3. Facility aesthetics 

Merupakan fasilitas yang terdapat di dalam toko seperti papan nama, 

symbol, dekorasi, maupun perlengkapan yang dibutuhkan. 

2.6 Reference Group 

2.6.1 Pengertian Reference Group 

Kotler dan Keller (2009:170) mendefinisikan kelompok referensi 

(reference group) adalah semua kelompok yang mempuyai pengaruh langsung 

(tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. 

Sementara menurut Dharmmesta dan Handoko (2012:68) reference group adalah 

kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang (bukan anggota kelompok 

tersebut) untuk membentuk kepribadian dan perilakunya. Perilaku konsumen 
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dapat dipengaruhi oleh kelompok rujukan melalui aspirasi yang diberikan untuk 

membantu seseorang dalam memilih produk.  

Definisi lain menurut Schiffman dan Kanuk (2008:292) kelompok rujukan 

adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai dasar perbandingan 

(atau rujukan) bagi seseorang dalam membentuk nilai-nilai dan sikap umum atau 

khusus, atau pedoman khusus bagi perilaku. Definisi yang telah dikemukakan 

oleh para ahli dapat memberikan kesimpulan bahwa kelompok referensi 

(reference group) adalah kelompok yang menjadi acuan bagi seseorang dalam 

berperilaku.  

 Kelompok referensi memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak 

langsung, kelompok referensi langsung terdiri dari kelompok yang berinteraksi 

secara langsung seperti keluarga, teman dan kelompok referensi tidak langsung 

adalah kelompok yang tidak berinteraksi secara langsung namun, dapat 

memberikan pengaruh dalam perilaku seseorang seperti bintang film, pahlawan 

olahraga, pemimpin politik, tokoh TV, ataupun orang yang tidak diketahui  

berpakaian baik dan kelihatan menarik di sudut jalan (Schiffman&Kanuk, 

2008:293).  Kelompok referensi mempengaruhi anggota setidaknya dengan tiga 

cara. Mereka memperkenalkan perilaku dan gaya hidup baru kepada seseorang, 

mereka mempengaruhi sikap dan konsep diri, dan mereka menciptakan tekanan 

kenyamanan yang dapat mempengaruhi pilihan produk dan merek (Kotler dan 

Keller, 2009:170). 

2.6.2 Jenis-Jenis Reference Group 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2008:296) para konsumen berpotensi 

dipengaruhi oleh berbagai tipe orang yang melakukan kontak dengan mereka atau 
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yang mereka amati, ada lima jenis kelompok referensi yang mempengaruhi sikap 

dan perilaku para kosumen: 

1. Kelompok Persahabatan 

Dari segi pengaruh, sesudah keluarga, teman-teman yang paling mungkin 

mempengaruhi keputusan pembelian individu. Pendapat dan pilihan 

teman-teman merupakan pengaruh yang penting dalam menentukan 

produk atau merek yang akhirnya dipilih konsumen. Besar pengaruh teman 

dalam pengambilan keputusan konsumen berdasarkan besar kepercayaan 

konsumen kepada temannya.  

2. Kelompok Belanja 

Kelompok belanja adalah dua orang atau lebih yang berbelanja bersama-

sama pada waktu yang sama. Kelompok belanja berasal dari keluarga 

ataupun teman dan dapat dibentuk untuk alasan pertahanan dengan 

demikian, para anggota mungkin merasa lebih yakin dengan keputusan 

bersama. 

3. Kelompok Kerja 

Kelompok kerja terdiri dari kelompok kerja formal dan kelompok kerja 

informal. Kelompok kerja formal terdiri dari para individu yang bekerja 

sama sebagai bagian dair sebuah tim, sementara kelompok kerja informal 

terdiri dari orang-orang yang telah menjadi teman karena bekerja untuk 

perusahaan yang sama. Baik kelompok kerja formal maupun kelompok 

kerja informal memiliki pengaruh karena untuk konsumen yang telah 

bekerja, banyak waktu yang dihabiskan bersama kelompok kerja. 

4. Kelompok Atau Masyarakat Maya 
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Perkembangan teknologi komputer dan internet telah membentuk 

kelompok atau masyarakat maya yang tidak dibatasi oleh waktu, lokasi, 

maupun penampilan fisik. 

5. Kelompok Aksi-Konsumen 

Kelompok yang terbentuk karena kecewa dalam pembelian suatu produk 

dan bertujuan memberi bantuan kepda konsumen lain dalam usaha mereka 

mengambil keputusan pembelian yang tepat, menggunakan produk dan 

jasa dengan cara yang sehat dan bertanggung jawab, dan biasanya 

menambah kualitas hidup mereka secara keseluruhan. 

2.6.3 Indikator Reference Group 

Menurut Park dan Lessing (1977), Bearden dan Etzel (1982) dalam Reza 

dan Valeecha (2013) pengaruh reference group dapat di identifikasi melalui tiga 

bentuk: 

1. Informational Reference Group Influence 

Pengaruh yang didasarkan pada keinginan untuk membuat keputusan dan 

mengoptimalkan pilihan. Disaat seseorang mencari informasi yang benar 

orang akan menerima pengaruh yang meningkatkan pengetahuannya dan 

kemampuannya dalam mengatasi masalah di lingkungannya. Ketika 

konsumen tidak memiliki pengetahuan tentang produk tertentu atau 

pengalaman membeli produk, mereka mungkin menganggap informasi dan 

rekomendasi dari kelompok referensi sebagai rujukan yang dapat 

dipercaya dan dengan demikian menerimanya dengan tingkat kepercayaan 

tertentu. 
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2. Utilitarian or Normative Influence 

Pengaruh ini dapat dijelaskan dengan istilah "proses kepatuhan" di mana 

seorang individu bersedia untuk memenuhi harapan kelompok tertentu 

dalam rangka untuk mendapatkan pujian atau untuk menghindari hukuman 

dari kelompok. Hal ini menjelaskan bagaimana seseorang berusaha untuk 

membuat diri mereka terkait dengan kelompok tertentu agar tetap diterima 

atau untuk mendapatkan posisi dalam masyarakat. Hal serupa juga telah 

digunakan secara luas dalam komunikasi pemasaran yang menunjukkan 

konsumen akan mendapatkan posisi tertentu berdasarkan produk bermerek 

tertentu yang mereka gunakan. 

3. Value-Expressive Influence 

Pengaruh ini dapat dijelaskan oleh "proses identifikasi" di mana seseorang 

bersedia untuk lebih mengekspresikan dirinya kepada masyarakat dengan 

cara membuat mereka tampak serupa dengan kelompok yang diinginkan. 

Di bawah pengaruh ini, seseorang mungkin secara aktif mengikuti 

keyakinan dan aturan kelompok, sementara mengabaikan pujian atau 

hukuman yang diterima, dan memutuskan untuk benar-benar menerima 

dan menginternalisasi nilai dari kelompok referensi. 

2.7 Pengertian Restoran 

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). Lilicrap dan 

Cousins dalam Rachmawati (2011:149) tujuan dari restoran adalah menyajikan 

makanan dan minuman umumya pada harga tinggi dengan tingkat pelayanan yang 
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tinggi dan bersifat formal. Berdasarkan definisi yang telah diuraikan diatas dapat 

dikatakan bahwa restoran adalah jenis usaha yang menyajikan makanan dan 

minuman dengan memberikan pelayanan yang baik kepada tamunya. 

Menurut Marsum (2005:9) mengatakan bahwa terdapat dua puluh dua 

macam tipe restoran, dimana satu diantaranya terdapat continental restaurant 

yaitu suatu restoran yang menitik-beratkan hidangan continental pilihan dengan 

pelayanan elaborate atau megah dengan suasananya santai, susunannya agak 

rumit, disediakan bagi tamu yang ingin makan secara santai atau rilek.  

2.8 Kerangka Pemikiran 

Menurut Sekaran (2007:127) kerangka teoritis adalah jaringan asosiasi 

yang disusun, dijelaskan, dan dielaborasi secara logis antarvariabel yang dianggap 

relevan pada situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses seperti wawancara, 

pengamanatan, dan survei literatur. Kerangka pemikiran teoritis yang diajukan 

dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.2  

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peneliti, (2017) 
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2.9 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2015:64) Hipotesis dapat didefinisikan sebagai 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Gambar 2.3  

Kerangka Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peneliti, 2017 

Terdapat kata diperkirakan dalam definisi hipotesis menunjukan hasil dari 

variabel yang akan diuji nantinya masih bersifat sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.  

Pada penelitian yang belandaskan pada teori Bitner (1992) dalam Heung 

dan Gu (2012) menjelaskan terdapat tiga indikator di dalam store atmosphere 

yaitu ambience, spatial layout, dan facility aesthetics. Pada penelitian Umair 

Akram, et al (2016) menjelaskan store atmosphere memiliki dua indikator yaitu 

tangible part dan intangible part yang memiliki pengaruh pada perilaku 

pembelian impulsif. Sementara, penelitian yang dilakuan oleh Affandi (2012) 

menjelaskan store atmosphere memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian 

Reference Group 

Keputusan Pembelian 

 

Store Atmosphere 
H1 

H2 
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dan faktor ambience menjadi faktor paling dominan yang memiliki pengaruh 

dibandingkan faktor yang lain. Dari tiga penelitian terdahulu dan landasan teori 

yang digunakan tersebut peneliti menghipotesiskan: 

H1: Store atmosphere berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

 

 Penelitian yang berlandaskan pada teori Park dan Lessing (1977), Bearden 

dan Etzel (1982) dalam Reza dan Valeecha (2013) menjelaskan terdapat tiga 

indikator di dalam reference group yaitu informational reference group influence, 

utilitarian or normative influence, value-expressive influence. Ketiga indikator 

tersebut memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Reference group juga 

memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian pada penelitian yang dilakukan 

oleh Kisang Ryu, et al. (2011). Dari dua penelitian terdahulu dan landasan teori 

yang digunakan tersebut peneliti menghipotesiskan: 

H2: Reference group berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen.


