
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 1 Tabel Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Tahun Judul Kesimpulan/Hasil Persamaan 

dengan 

peneliti 

1. (Firman 

2019) 

2019 Pengaruh Harga, 

Store Atmosphere 

dan Lokasi 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian di Eiger 

Store Komplek 

MMTC Medan. 

Bedasarkan hasil 

analisa dan 

pengolahan data, 

maka penulis dapat 

membuat beberapa 

kesimpulan sebagai 

berikut :  

Variabel Harga dan 

Store Atmosphere 

secara serempak 

berpengaruh positif 

terhadap keputusan 

pembelian pada 

Eiger Store Komplek 

MMTC Medan, 

sedangkan variabel 

Lokasi tidak 

berpangaruh positif 

dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian di Eiger 

Store.  

Sama-sama 

meneliti Store 

Atmosphere 

dan Lokasi 

Store. 

Sumber : http://repository.uinsu.ac.id/6392 

2. (Sunjay

a 2020) 

 

2020 Analisis 

Komparatif 

Tingkat Citra Rasa 

dan Inovasi 

Produk Terhadap 

Keoutusan 

Pembelian 

Indomie dan 

Sedaap di 

Surabaya. 

Bedasarkan hasil 

analisis data Analisis 

Komparatif Tingkat 

Cita Rasa dan 

Inovasi Produk 

Terjadap Keputusan 

Pembelian Indomie 

dan Sedaap di 

Surabaya 

membuktikan bahwa 

: 

Variabel Cita Rasa 

dari Mie Indomie 

dan Mie Sedaap 

memiliki perbedaan 

Sama-sama 

meggunakan 

analisis 

komparasi dan 

meneliti 

keputusan 

pembelian. 

http://repository.uinsu.ac.id/6392


hterjadap keputusan 

pembelian,  

Variabel Inovasi 

Produk dari Mie 

Indomie dan Mie 

Sedaap memiliki 

perbedaan yang 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian. 

Variabel Keputusan 

Pembelian dari Mie 

Indomie dan Mie 

Sedaap memiliki 

perbedaan yang 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian.  

Sumber : http://repository.untag-sby.ac.id/5074/8/JURNAL 

      

3. (Daulay 

2017) 

2017 Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan 

Kualitas Produk 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian (Studi 

Kasus Pada Ayam 

Penyet Surabaya 

Jl, Dr Mnasyur 

Medan) 

Berdasarkan hasil 

pembahasan yang 

telah dilakukan, 

maka kesimpulan 

dari penelitian ini 

adalah sebagai 

berikut: 

1.Dimana diperoleh 

nilai Sig sebesar 

0.000. Nilai Sig yang 

lebih kecil dari 0,05 

(0,000 < 0,05) 

dengan persentase 

sebesar 0,547 atau 

54,7%. Jadi  dapat 

disimpulkan bahwa 

H0 ditolak dan Ha 

diterima, artinya 

kualitas produk 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian.  

2.Hasil tersebut 

dapat diketahui 

dengan melihat 

perolehan dari hasil 

Sama-sama 

meneliti 

pelayanan dan 

keputusan 

pembelian. 



uji t, dimana 

diperoleh nilai Sig 

sebesar 0,001. Nilai 

Sig yang lebih kecil 

dari 0,05 (0,002 < 

0,05) dengan 

persentase sebesar 

0,283 atau 28,3%. 

Jadi dapat 

disimpulkan bahwa 

H0 ditolak dan Ha 

diterima, artinya 

kualitas produk 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian. 

3.Hasil tersebut 

dapat diketahui 

dengan melihat 

perolehan dari hasil 

uji f, dimana 

diperoleh nilai nilai 

Ftabel sebesar 3,09. 

Selanjutnya 

membandingkan 

nilai Fhitung  dengan 

Ftabel. Adapun nilai  

Fhitung sebesar 

51,863. Sehingga 

dapat disimpulkan 

bahwa Fhitung > 

Ftabel (51,836 > 

3,09), artinya 

kualitas pelayanan 

dan kualitas produk 

secara bersama-sama 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian.   

Sumber : http://repository.uinsu.ac.id/3346/ 

4.  (Rohmat

illah 

2019) 

2019 Analisis 

Perbandingan Tas 

Carrier Produk 

Eiger Dan 

Consina Pada 

Berdasarkan hasil 

analisis dan 

pembahasan diatas, 

maka dapat 

Sama-sama 

melakukan 

analisis 

perbandingan. 



Kelompok 

Pendaki 

Bondowoso 

disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Terdapat 

perbedaan kualitas 

produk Tas Carrier 

yang signifikan 

antara produk Eiger 

dan produk Consina. 

2. Terdapat 

perbedaan citra 

merek Tas Carrier 

yang signifikan 

antara produk Eiger 

dan produk Consina. 

3. Harga Tas Carrier 

produk Eiger lebih 

unggul daripada 

harga produk 

Consina. 

Sumber : http://repository.unmuhjember.ac.id/4748/10/JURNAL.pdf 

5. (Agustin

i 

Tanjung 

2020) 

2021 Pengaruh Store 

Atmosphere, 

Lokasi dan 

Promosi Terhadap 

Keputusan 

Pembelian. 

Berdasarkan 

hasil pembahasan 

sebelumnya maka 

dapat  

disimpulkan : 

1.Store atmosphere 

secara parsial tidak 

berpengar 

uh terhadap 

keputusan 

pembelian, dan  

store  

atmosphere 

yang dimiliki oleh 

cafe Waroeng Debox 

Countainer Food 

Court Cifest belum  

dapat memenuhi 

keinginan 

konsumennya. 

2. Lokasi 

secara parsial 

berpengaruh po 

sitif dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian 

dan lokasiyang 

Sama-sama 

meneliti store 

atmosphere 

dan lokasi 

store. 



strategis,  dekat  

dengan  keramaian  

dan  pusat  

perbelanjaan  

yang  dimiliki  oleh 

cafe Waroeng Debox 

Countainer Food 

Court Cifest 

mempermudah 

konsumen 

berkunjung  

dan melakukan 

pembelian pada Cafe 

Waroeng Debox. 

3.Promosi secara 

parsial berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian 

dan promosi 

yang  dilakukan  oleh  

cafe  waroeng  debox  

sudah  cukup  baik,  

dengan  selalu  

mengadakan  

promosi  disetiap  

hari  Jum’at  dengan  

membayar  se 

-ikhlasnya 

a   menjadi  

pertimbangan  

konsumen  untuk  

berkunjung  pada  

cafe  Waroeng  

Debox  Countaine 

 

Sumber : https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/jmpb/article/view/322/214/ 

6. (Dian 

2019) 

2019 Analisis 

Perbandingan  

Kualitas 

Pelayanan, Harga 

Dan Kepuasan 

Konsumen 

Pengguna 

Layanan GO-JEK 

Dan GRAB (Studi 

Kasus pada 

Berdasarkan hasil 

pembahasan analisis 

dan pengolahan data 

yang mengacu pada 

masalah dan tujuan 

penelitian maka dapat 

di simpulkan:  

1. Hipotesis pertama 

untuk Kualitas 

Pelayanan Ho 

Sama-sama 

meneliti 

analisis 

perbandingan. 

https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/jmpb/article/view/322/214/


Konsumen 

Pengguna 

Layanan GO-JEK 

dan GRAB di 

Purwokerto) 

diterima dan Ha 

ditolak hal ini di 

tunjukan dengan hasil 

analisis T-test 

Independent Samples 

menunjukan bahwa 

nilai probabilitas 

signifikansi 

0,127(two tailed) 

yang lebih besar dari 

0,05. Artinya pada 

Kualitas Pelayanan 

terdapat perbedaan 

yang tidak signifikan 

antara Go-Jek dan 

Grab di Purwokerto.  

2. Hipotesis ke-dua 

untuk Harga Ho 

diterima dan Ha 

ditolak hal ini di 

tunjukan dengan 

hasil analisis T-test 

Independent Samples 

menunjukan bahwa 

nilai probabilitas 

signifikansi 

0,104(two tailed) 

yang lebih besar dari 

0,05. Artinya pada 

Harga terdapat 

perbedaan yang tidak 

signifikan antara Go-

Jek dan Grab di 

Purwokerto.  

3. Hipotesis ke-tiga 

untukKepuasan 

Konsumen Ho 

diterima dan Ha 

ditolak hal ini di 

tunjukan dengan 

hasil analisis T-test 

Independent Samples 

menunjukan bahwa 

nilai probabilitas 

signifikansi 

0,225(two tailed) 

yang lebih besar dari 



0,05. Artinya pada 

Kepuasan Konsumen 

terdapat perbedaan 

yang tidak signifikan 

antara Go-Jek dan 

Grab di Purwokerto. 

Sumber : http://repository.iainpurwokerto.ac.id/ (di akses 15/12/2021 pukul 13:02) 

7. (Rizka 

2018) 

2018 Aalisis Pengaruh 

Store Atmosphere 

Dan Lokasi Toko 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian EL’S 

COFFE BANDAR 

LAMPUNG 

Berdasarkan hasil 

analisis data dan 

pengujian hipotesis 

yang telah dilakukan, 

maka kesimpulan 

dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Store atmosfer 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

El`s Coffe. 2. Lokasi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

El`s Coffe.  

3. Store atmosfer dan 

lokasi berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

El`s Coffe. 

Sama-sama 

meneliti store 

atmosphere 

dan lokasi 

store. 

Sumber : http://repo.darmajaya.ac.id/557/1/skripsi%20full.pdf (di akses 15/12/2021 pukul 

13:18) 

 

 

2.2 Landasan Teori 

 2.2.1 Pengertian Store Atmosphere 

 Suasana merupakan komponen penting dari sebuah store dan biasa memberikan efek sensorik 

dominan yang di ciptakan dari sebuah desain store, maka suati store harus membentuk suasana 

terencana sesuai dengan pasar sasarannya dan dapat menarik konsumen membeli di store tersebut. 

Setiap store akan mempunyai store atmosphere yang berbeda. 

 Menurut Utami, menyatakan “Suasana cafe (store atmosfer) adalah desain lingkungan melalui 

komunikasi visual, pencahayaan, warna, music, dan wangiwangian untuk merancang respon emosional 

dan persepsi pelanggan dalam melakukan pembelian. Suasana cafe merupakan suatu karakteristik fisik 

yang sangat penting bagi setiap bisnis ritel hal ini berperan sebagai penciptaansuasana yang nyaman 

sesuai dengan keinginan konsumen dan membuat konsumen ingin berlama-lama berada didalam café 

dan secara tidak langsung merangsang konsumen untuk melakukan pembelian”. 

http://repository.iainpurwokerto.ac.id/
http://repo.darmajaya.ac.id/557/1/skripsi%20full.pdf


 Atmosphere berhubungan dengan bagaimana para manajer dapat memanipulasi desain 

bangunan, ruang interior, tata ruang lorong-lorong, tekstur karpet dan dinding, bau, warna, bentuk, dan 

suara yang dialami para pelanggan yang semuanya bertujuan untuk mencapai pengaruh tertentu. Bahkan 

susunanbarang-barang, jenis pameran/pertunjukan, dan pose para boneka dapat mempengaruhi persepsi 

konsumen atas suasana toko (Mowen & Minor, 2002:139). 

 Sedangkan Menurut Kotler & Keller store atmosfer adalah desain lingkungan melalui 

komunikasi visual, pencahayaan, warna, music, dan wangiwangian untuk merancang respon emosional 

dan persepsi pelanggan dan untuk mempengaruhi pelanggan dalam membeli produk”. 

 Dari definis di atas maka dapat dipastikan setiap store akan memiliki Store Atmosphere yang 

berbeda-beda. Dan dapat di tarik kesimpulan bahwa store atmosphere (suasana toko) adalah kombinasi 

karakteristik fisik toko seperti arsitektur, tata ruang, papan tanda dan pajangan, pewarnaan, 

pencahayaan, suhu udara, suara dan aroma, dimana semua itu bekerja bersama-sama untuk menciptakan 

citra perusahaan di dalam benak pelanggan. Atmosfer toko juga berhubungan dengan kegiatan 

mendesain suatu lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik dan penciuman 

untuk merangsang persepsi dan emosi dari pelanggan dan pada akhirnya untuk mempengaruhi perilaku 

pembelian mereka.  

2.2.2 Tujuan dan Faktor-faktor Store Atmosphere 

 Store atmosphere (suasana toko) menurut Christina (2008) merupakan kombinasi dari 

karakteristik fisik toko seperti arsitektur, tata letak, pencahayaan, pemajangan, warna, temperatur, 

musik, serta aroma yang secara menyeluruh akan menciptakan citra dalam benak konsumen. Melalui 

suasana toko yang sengaja diciptakan, ritel berupaya untuk mengomunikasikan informasi yang terkait 

dengan layanan, harga maupun ketersediaan barang dagang yang bersifat fashionable. Penciptaan 

suasana (Atmospherics) berarti desain lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, 

musik dan wangi-wangian untuk merancang respons emosional dan persepsi pelanggan dan untuk 

mempengaruhi pelanggan dalam membeli barang. 

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam menciptakan suasana toko menurut Lamb, Hair dan 

McDanil (2001) yaitu : 

1. Jenis Karyawan dan Kepadatan yaitu karakteristik umum dari karyawan yang mereka miliki. 

Contoh : kerapian, tingkat wawasan, dan tingkat keramahan.  

2. Jenis Barang Dagangan dan Kepadatan yaitu jenis barang yang mereka tawarkan, bagaimana 

mereka menawarkan serta memajang barang tersebut menentukan suasana yang ingin 

diciptakan oleh pengecer. 

3. Jenis Perlengkapan Tetap (fixture) dan Kepadatan Perlengkapan tetap harus sesuai dan 

konsisten dengan tema awal yang ingin diciptakan. Pemilihan furniture dan peralatan yang ada 

disesuaikan dengan suasana yang ingin dicapai. Sebagai contoh outlet biru, sebuah distro kaum 

muda yang berkesan trendi dan modern memilih furniture yang bergaya minimalis dan modern 

untuk menunjang tema yang ingin dicapai. 

4. Bunyi Suara Musik dapat berdampak respon positif maupun negatif dari pelanggan. Karena 

musik dapat membuat seorang konsumen tinggal lebih lama dan membeli lebih banyak barang, 

atau malah lebih cepat meninggalkan toko. Selain itu musik juga dapat mengkontrol lalu lintas 

di toko, menciptakan image toko dan menarik serta mengarahkan perhatian pembelanja. 

5. Aroma atau bau juga mempunyai dampak positif dan negatif bagi penjulan. Penelitian 

menyatakan bahwa orang-orang menilai barang dagangan secara lebih positif, menghabiskan 

waktu yang berlebih untuk berbelanja dan umumnya bersuasana hati lebih baik jika ada aroma 



yang disukai. Para pengecer menggunakan wangiwangian sebagai perluasan dari strategi 

pemasaran eceran mereka.  

2.2.3 Elemen Store Atmosphere 

 Elemen Store Atmosphere Store atmosphere memiliki elemen-elemen yang semuanya 

berpengaruh terhadap suasana toko yang ingin diciptakan. Elemen-elemen store atmosphere terdiri dari 

exterior, general interior, store layout, dan interior displays. Berman dan Evan (2007 : 545) menyatakan 

elemen-elemen store atmosphere dibagi kedalam empat elemen yaitu : 

1. General interior. Berman dan Evans (2007 : 548-550) mengatakan yang dimaksud dengan 

general interior sebagai berikut : General interior toko merupakan elemen-elemen yang dapat 

mempengaruhi persepsi konsumen ketika berada dalam sebuah toko. Lampu yang terang 

dengan vibrant color dapat memberikan kontribusi terhadap atmosfir yang berbeda dari pada 

penerangan dengan lampu yang remang. Suara dan aroma dapat mempengaruhi konsumen. 

2. Interior ( point of purchased ) display. Berman dan Evans (2007 : 555-557) mengatakan jenis 

interior display adalah sebagai berikut : 

a. Assortment displays  

b. Theme-setting displays. 

c. Ensemble displays. 

d. Rack displays. 

e. Cut case. 

3.  exterior. Berman dan Evans (2007:545–548) menyatakan penjelasan exterior adalah sebagai 

berikut : exterior sebuah toko mempunyai pengaruh yang kuat terhadap image toko dan harus 

direncanakan secara matang. Konsumen terkadang menilai sebuah toko dari bagian depannya. 

Bagian depan sebuah toko merupakan keseluruhan physical exterior dari sebuah toko, yang 

termasuk dalam exterior adalah pintu masuk, etalase, teras, papan nama toko, dan konstruksi 

material lainnya. 

4. Store layout. Berman dan Evans (2007 : 552) menyatakan store layout meliputi : Perencanaan 

store layout meliputi penataan penempatan ruang atau mengisi luas lantai yang tersedia(space 

for selling), mengklasifikasikan produk yang akan di tawarkan(product grouping), pengaturan 

lalu lintas di dalam toko(traffic flow), dan pengaturan lebar ruang yang dibutuhkan, pemetaan 

ruangan toko, dan menyusun produk yang ditawarkan secara individu.  

2.2.4 Lokasi Store 

 Lokasi store juga mempunyai andil dalam kesuksesan suatu bisnis. Maka hal ini perlu di 

perhatikan dan membutuhkan pertimbangan yang matang sebelum menentukan lokasi dimana bisnis 

akan di dirikan.  

 Menurut Lupiyoadi menyatakan “lokasi merupakan keputusan yang dibuat perusahaan dimana 

perusahaan harus bertempat dan beroprasi, lokasi akan sangat menentukan kesuksesan suatu jasa karena 

memiliki hubungan yang erat dengan pasar potensial yang akan dituju, dan salah atau benarnya memilih 

lokasi perusahaan akan berakibat fatal bagi perusahaan. 

 Menurut Kasmir  menyatakan “lokasi adalah tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan 

sebagai tempat untuk memajangkan barang-barang dagangannya”. Dengan adanya lokasi ini maka 

konsumen dapat dengan mudah memilih produk yang sesuai degan kebutuhannya. 



 Berikut adalah beberapa hal yang mempengarui konsumen dalam menentukan dan memilih 

lokasi mana yang akan dipilih atau dikunjungi oleh konsumen. Menurut Levy dan Weitz  menyatakan 

bahwa pemilihan lokasi sangat penting dalam industry ini dikarenakan : 

a. Lokasi merupakan factor utama yang menjadi pertimbangan konsumen dalam pemilihan toko atau 

penyedia jasa yang mereka inginkan. 

b. Pemilihan lokasi merupakan hal yang penting karena factor ini bisa digunakan untuk menciptakan 

keunggulan kompetitif yang mapan. 

c. Pemilihan lokasi sangat berisiko, Lokasi yang strategis akan menjadi salah satu keuntungan bagi 

perusahaan karena mudah terjangkau oleh konsumen, namun sekaligus juga akan menjadikan biaya 

rental atau investasi tempat menjadi mahal. Tingginya biaya lokasi yang kurang strategies akan 

membutuhkan biaya marketing lebih mahal untuk menarik konsumen agar berkunjung. 

Menurut Swastha dan Irawan (2001) dalam Sasongko (2013), lokasi sangat mempengaruhi 

konsumen untuk melakukan pembelian. Dalam masalah penentuan lokasi toko, manajer harus berusaha 

menentukan suatu lokasi yang dapat memaksimumkan laba dan penjualannya. Oleh karena itu, semakin 

baik dan tepat pengaturan lokasi suatu toko, maka semakin tinggi pula pengaruhnya dalam menarik 

konsumen untuk melakukan pembelian di toko tersebut. 

Sedangkan Menurut Utami menyatakan, pemilihan lokasi ritel harus menanggung semua 

konsekuensi dari pilihan tersebut, dalam membuat keputusan dalam pemilihan lokasi pemilik ritel 

memikirkan tiga tingkatan yaitu : 

 a. Daerah merujuk pada suatu daerah, bagian dari suatu daerah, kota tertentu, atau metropolitan 

statistical area (MSA). 

b. Area perdagangan adalah area geografis yang berdekatan yang memiliki mayoritas pelanggan dan 

penjualan sebuah toko, mungkin bagian dari sebuah kota, atau dapat meluas diluar batasam-batasan kota 

tersebut, tergantung pada tipe-tipe toko dan intensitas dari para pelanggan potensial disekitarnya. 

c. Tempat yang lebih spesifik dan khusus. 

Berbagai metode dan data dapat digunakan dalam menganalisis lokasilokasi potensial bagi 

bisnis ritel seperti indeks, perkembangan merek, indeks populasi, analisis toko pembanding dll. Berbeda 

dengan yang diungkapkan diatas. Menurut Swastha, pertimbangan-pertimbangan yang cermat dalam 

menentukan Lokasi meliputi dari beberapa factor di bawah ini: 

1. Akses Misalnya lokasi yang mudah dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum. 

2. Visibilitas  Misalnya lokasi tersebut dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan.   

3. Tempat parkir yang luas dan aman. 

4. Ekspansi. 

Tersedia tempat yang cukup luas untuk perluasan usaha dikemudian hari. 

5. Lingkungan. 

Yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan, Letak berdirinya gerai atau toko sering 

kali dikaitkan dengan keterlihatan, yaitu mudah terlihatnya toko dan plang namanya oleh pejalan kaki 

dan pengendara mobil yang melintasi jalan. 

2.3 Pelayanan 



 Pelayanan menjadi salah satu faktor terpenting dalam sebuah bisnis. Menurut Adrian Payne, 

Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur ketidakwujudan (intangbility) yang 

berhubungan dengannya, yang melibatkan beberapa interaksi dengan konsumen atau dengan properti 

dalam kepemilikannya dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan. 

 Sedangkan Menurut Kotler, pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh 

sebuah lembaga kepada pihak lain yang biasanya tidak kasat mata, dan hasilnya tidak dapat dimiliki 

oleh pihak lain tersebut. 

 Bedasarkan definis para ahli, dapat di simpulkan bahwa pelayanan merupakan metode tertentu 

yang di berikan kepada orang lain khususnya pelanggan, metode tersebut tidak terlihat secara langsung 

namun bisa di rasakan. Maka apabila metode tersebut berhasil, pelanggan akan merasa kebutuhannya 

terpenuhi. 

Dalam memenuhi kepuasan konsumen, perusahaan benar-benar memperhatikan hal yang 

menjadi faktor penting yang benar-benar diperhatikan oleh perusahaan yaitu konsep kualitas pelayanan 

yang mewujudkan suatukepuasan konsumen di dalam perusahaan  karena berbagai indikator yang ada 

di dalam kualitas pelayanan tersebut bisa jadi merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

bentuk kepuasan konsumen yang ingin diwujudkan. 

 Menurut R.A Supriyono pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi 

menyangkut kebutuhan pihak konsumen dan akan menimbulkan kesan tersendiri, dengan adanya 

pelayanan yang baik maka konsumen akan merasa puas,dengan demikian pelayanan merupakan hal 

yang sangat penting dalam upaya menarik konsumen untuk menggunakan produk atau jasa yang 

ditawarkan. 

 Sedangkan definisi yang lain menyatakan bahwapelayanan atau service adalah setiap kegiatan 

atau manfaat yang diberikansuatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud 

dantidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapatdikaitkan dengan suatu 

produk fisik. 

Selanjutnya Munir juga mengatakan pelayanan umum adalah kegiatanVyang oleh seseorang 

(sekelompok orang) dengan landasan faktor materialmelalui sistem, prosedur dan metode dalam rangka 

usaha memenuhikepentingan orang lainya sesuai dengan haknya. Munir mengemukakan 

bahwapelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standarbaik dalam waktu 

yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standarmanajemen dapatmerencanakan, 

melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasikegiatan pelayanan agar hasil akhir memuaskan kepada 

pihak-pihak yangmendapatkan pelayanan. 

Menurut Parasuraman et al. (1988) mengungkapkan ada 22 faktor penentu service quality yang 

dirangkum ke dalam lima faktor dominan atau lebih dikenal dengan istilah SERVQUAL, yaitu 

reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible. (Steven Darwin,et, al,. 2014)  

1. Reliability. Kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan dengan handal dan akurat. Dalam 

arti luas, keandalan berarti bahwa perusahaan memberikan janji-janjinya tentang penyediaan, 

penyelesaian masalah, dan harga. Jika dilihat dalam bidang usaha jasa asuransi, maka sebuah layanan 

yang handal adalah ketika seorang agent asuransi mampu memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan 

dan membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh nasabah dengan cepat.  

2. Responsiveness. Kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. 

Dimensi ini menekankan pada perhatian 19 dan ketepatan ketika berurusan dengan permintaan, 

pertanyaan, dan keluhan pelanggan. Kemudian jika dilihat lebih mendalam pada layanan yang cepat 



tanggap di sebuah asuransi, bisa dilihat dari kemampuan agent asuransi yang cepat memberikan 

pelayanan kepada nasabah dan cepat menangani keluhan mereka.  

3. Assurance. Pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan 

dan kepercayaan. Dimensi ini mungkin akan sangat penting pada jasa layanan yang memerlukan tingkat 

kepercayaan cukup tinggi. Contohnya seperti di bank, asuransi, dan dokter. Oleh karena itu dalam 

sebuah jasa asuransi, kepastian menjadi hal yang sangat penting untuk dapat diberikan kepada 

nasabahnya seperti jaminan keamanan dan kemudahan di dalam mengikuti program asuransi.  

4. Emphaty. Kepedulian dan perhatian secara pribadi yang diberikan kepada pelanggan. Inti dari dimensi 

empati adalah menunjukkan kepada pelanggan melalui layanan yang diberikan bahwa pelanggan itu 

spesial, dan kebutuhan mereka dapat dimengerti dan dipenuhi. Dalam menjaga hubungan baik, tentu 

saja layanan yang diberikan oleh para agent harus dapat menunjukkan kepedulian mereka kepada 

nasabah. 

5. Tangible. Berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan, staff dan bangunannya. Dimensi ini 

menggambarkan wujud secara fisik dan layanan yang akan diterima oleh konsumen. Contohnya seperti 

fasilitas kantor, kebersihan dan kenyamanan ruang yang digunakan untuk transaksi serta kerapian 

penampilan agent. 

2.4 Bentuk-bentuk Pelayanan 

Pelayanan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk yaitu: layanan dengan lisan, layanan dengan 

tulisan, layanan dengan perbuatan. 

a. Layanan dengan lisan 

Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas dibidang hubungan masyarakat (humas), bidang 

layanan informasi dan bidang bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada 

siapapun yang memerlukan. 

b. Layanan dengan tulisan 

Layanan dengan tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas. 

Tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya. Pada dasarnya pelayanan melalui tulisan 

tulisan, cukup efisien terutama layanan jarak jauh karena faktor biaya. Agar layanan dalam bentuk 

tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani, satu hal yang dapat diperhatikan adalah faktor kecepatan, 

baik dalam pengolahan masalah maupun proses penyelesaiannya, (pengetikannya, 

penandatanganannya, dan  pengiriman kepada yang bersangkutan). 

c. Layanan dengan perbuatan 

Dilakukan oleh sebagian besar kalangan menegah dan bawah. Karena itu faktor keahlian dan 

keterampilan petugas tersebut sangat menetukan hasil perbuatan atau pekerjaan. 

2.5 Keputusan Pembelian 

 Keputusan pembelian konsumen meliputi semua proses yang dilalui konsumen dalam 

mengenali masalah, mencari solusi, mengevaluasi alternatif,dan memilih di antara pilihan-pilihan 

pembelian mereka menurut Mowen dan Minor. Sedangkan menurut Kotler & Amstrong keputusan 

pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling disukai dari berbagai alternatif yang ada, tetapi 

dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap 

orang lain dan yang kedua faktor situasional yang tidak diharapkan. 
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Keputusan pembelian merupakan seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Bagi 

konsumen, proses keputusan pembelian merupakan kegiatan penting karena didalam proses tersebut 

memuat berbagai langkah yang terjadi secara berurutan sebelum konsumen mengambil keputusan. Bila 

konsumen memutuskan untuk membeli, konsumen akan menjumpai serangkaian keputusan yang harus 

diambil menyangkut jenis produk, merek, penjual, kualitas, waktu pembelian dan cara pembayarannya. 

Maka setiap perusahaan dapat mengusahakan untuk menyederhanakan pengambilan keputusan yang 

akan dilakukan oleh para konsumen 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian merupakan 

sebuah proses pengambilan keputusan yang diawali dengan pengenalan masalah kemudian 

mengevaluasinya dan memutuskan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. 

 

Gambar 1 Tahap Pengamilan Keputusan 
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             Sumber : di olah penulis 2021 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) konsumen akan melalui lima tahap dalam pengambilan 

keputusan pembelian. Gambaran proses keputusan pembelian, sebagai berikut: 

1. Pengenalan kebutuhan Merupakan tahap pertama proses keputusan pembeli, dimana konsumen 

menyadari suatu masalah ataukebutuhan. 

2. Pencarian informasi. Merupakan tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen ingin 

mencari informasi lebih banyak; konsumen mungkin hanya memperbesar perhatian atau 

melakukan pencarian informasi secaraaktif. 

3. Evaluasi alternatif Merupakan tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen menggunakan 

informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam sekelompok pilihan. 

4. Keputusan pembelian Merupakan keputusan pembeli tentang merek mana yang paling disukai, 

tetapi dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusanpembelian. 

5. Perilaku pasca pembelian Merupakan tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen 

mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian, berdasarkan kepuasan atau 

ketidakpuasanmereka. 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

 Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori, dapat disusun kerangka dasar pemikiran 

dalam penelitian ini. Konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Gambar 2. Kerangka Berpikir 
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Sumber : di olah penulis 2021 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan kerangka berfikir yang sebelumnya diuraikan, 

maka Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama  

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan store atmosfer terhadap keputusan 

pembelisan di Eiger Adventure Flagship Store Merr Surabaya dan Eiger Adventure 

Store Manyar Surabaya. 

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan store atmosfer terhadap keputusan pembelisan di 

Eiger Adventure Flagship Store Merr Surabaya dan Eiger Adventure Store Manyar 

Surabaya. 

2. Hipotesis kedua 

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan Lokasi terhadap keputusan pembelisan di 

Eiger Adventure Flagship Store Merr Surabaya dan Eiger Adventure Store Manyar 

Surabaya. 

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan Lokasi terhadap keputusan pembelisan di Eiger 

Adventure Flagship Store Merr Surabaya dan Eiger Adventure Store Manyar Surabaya. 

3. Hipotesis ketiga 

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan Layanan terhadap keputusan pembelisan di 

Eiger Adventure Flagship Store Merr Surabaya dan Eiger Adventure Store Manyar 

Surabaya. 

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan Layanan terhadap keputusan pembelisan di Eiger 

Adventure Flagship Store Merr Surabaya dan Eiger Adventure Store Manyar Surabaya. 

 

 

 

 

 



 

2.5 Definisi Konsep dan Definisi Operasional 

2.5.1 Definisi Konsep 

Tabel 2. 2 Tabel Definisi Konsep 

Variabel Independen Definisi Konsep 

Store Atmosphere 

(X1) 

Menurut Kotler dan Keller (2009) store atmosfer 

adalah desain lingkungan melalui komunikasi visual, 

pencahayaan, warna, music, dan wangi-wangian 

untuk merancang respon emosional dan persepsi 

pelanggan dan mempengaruhi pelanggan dalam 

membeli produk. 

Lokasi Store (X2) Menurut Lupiyoadi (2009) lokasi merupakan 

keputusan yang di buat perusahaan dimana 

perusahaan harus bertempat dan beroperas, lokasi 

akan sangat menentukan kesuksesan suatu jasa karena 

memiliki hubungan yang erat dengan pasar potensial 

yang akan di tuju, dan salah benarnya memilih lokasi 

perusahaan akan sangat fatal bagi perusahaan. 

Layanan (X3) Menurut Kotler pelayanan adalah aktifitas atau hasil 

yang dapat di tawarkan oleh sebuah lembaga kepada 

pihak lain yang biasanya tidak kasat mata dan hasilnya 

tidak bisa di miliki oleh pihak lain tersebut. 

Variabel Dependent  

Keputusan Pembelian 

(y) 

Menurut Kotler & Amstrong (2014), keputusan 

pembelian adalah tahap dalamproses pengambilan 

keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar 

membeli 

 

2.5.2 Definisi Operasional 

 Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel bebas (independent) dan 1 variabel terikat(dependent), 

antara lain : 

a. Indikator Store Atmosphere (X1) 

Atmosphere berhubungan dengan bagaimana para manajer dapat memanipulasi desain 

bangunan, ruang interior, tata ruang lorong-lorong, tekstur karpet dan dinding, aroma, bentuk dan suara 

yang di alami pelanggan yang semuanya bertujuan untuk mencapai pengaruh tertentu. Bahkan susunan 

barang-barang, jenis pameran/pertunjukan dan pose para bineka dapat mempengaruhi persepsi 

konsumen atas nama toko (Mowen & Minor, 2002:139) 

Store Atmosphere menurut Berman dan Evans (2004) dalam Agusta (2013), di bagi menjadi 

yaitu : 

a. Exterior (bagian luar toko) 



Exterior  dalam penelitian ini meliputi papan nama, pintu masuk dan fasilitas parkir di Eiger 

Adventure Flagship Store Merr dan Eiger Adventure Manyar Surabaya.   

b. General Interior (bagian dalam toko) 

General interior dalam penelitian ini meliputi pencahayaan ruangan, suhu udara, aroma, suara 

musik, dan karyawan di Eiger Adventure Flagship Store Merr dan Eiger Adventure Manyar 

Surabaya. 

c. Interior Point Of Purchase (POP) 

 Interior Point Of Purchase (POP) dalam penelitian ini meliputi tanda petunjuk dan tanda produk 

di Eiger Adventure Flagship Store Merr dan Eiger Adventure Manyar Surabaya. 

d. Store Layout (tata letak toko) 

Store Layout (tata letak toko) dalam penelitian ini meliputi penataan barang, pengelompokan 

barang, dan pengaturan antar rak di Eiger Adventure Flagship Store Merr dan Eiger Adventure 

Manyar Surabaya. 

b. Indikator Lokasi Toko 

Lokasi toko pada penelitian ini merupakan tempat dimana Eiger Adventure Flagship Store Merr 

dan Eiger Adventure Manyar Surabaya melakukan kegiatan sehari-hari dan leatk usaha tersebut 

di dirikan. Lokasi dalam penelitian ini meliputi akses, visibilitas, tempat parkir luas dan aman, 

ekspansi dan lingkungan di Eiger Adventure Flagship Store Merr dan Eiger Adventure Manyar 

Surabaya. 

c. Layanan 

 Menurut Parasuraman et al. (1988) mengungkapkan ada 22 faktor penentu service quality 

yang dirangkum ke dalam lima faktor dominan atau lebih dikenal dengan istilah SERVQUAL, yaitu : 

 1.Reliability (reliabilitas) 

 2. Responsivness (respon) 

 3. Assurance (jaminan) 

 4. Emphaty (empati) 

 5. Tangible (bentuk fisik) 

d. Indikator Keputusan Pembelian  

Menurut Kotler (2009), indikator-ndikator dalam keputusan pembelian adalah: 

1. Kemantapan pada sebuah produk, merupakan keputusan yang dilakukan konsumen, setelah 

mempertimbangkan berbagai informasi yang mendukung pengambilan keputusan 

2. Kebiasaan dalam membeli produk, merupakan pengalaman orang terdekat (orang tua, 

saudara) dalam menggunakan suatuproduk. 

3. Memberikan rekomendasi kepada orang lain, merupakan penyampaian informasi yang positif 

kepada orang lain, agar tertarik untuk melakukanpembelian. 

4. Melakukan pembelian ulang, merupakan pembelian yang berkesinambungan, setelah 

konsumen merasakan kenyamanan atas produk atau jasa yangditerima. 



 


