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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi menjanjikan suatu peluang dan tantangan bisnis baru

bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Di satu sisi, Era globalisasi

memperluas pasar produk dari perusahaan Indonesia dan di sisin lain, keadaan

tersebut memunculkan persaingan yang makin ketat baik antar perusahaan

domestik maupun perusahaan Asing. Seperti halnya yang terjadi pada industri

ritel Nasional dimana perkembangan jumlah ritel di Indonesia terus bertambah

secara pesat seperti toko Distro atau toko pakaian besar yang ada di

Pekanbaru.

Seiring pesatnya daya beli dalam semua bidang produk, banyak

perusahaan baru yang timbul di Pekanbaru, dalam semua jenis produk ini

banyak masalah  yang ditimbulkan yaitu  masalah persaingan mengenai

feshio/display antar pesaing, maka hal ini lah  yang menuntut perusahaan

untuk lebih berusaha  menarik konsumen agar konsumen lebih tertarik dengan

Toko kita. Yaitu perusahaan dituntut untuk membuat pelayanan yang nyaman

dengan semaksimal mungkin kepada para konsumen ketika mereka datang

agar mereka marasa puas dengan pelayanan atau pun fasilitas yang perusahaan

berikan.

Tujuan semua  perusahaan jasa adalah  bagaimana sebuah perusahaan

jasa mampu membuat konsumen merasa puas dengan semua pelayanan yang

diberikan perusahaan, sebahagian konsumen tidak peduli bagai mana
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perusahaan ini memberikan pelayanaan yang baik mau pun harga yang relatif

murah atau terjangkau oleh konsumen, Namun sebahagian dari mereka hanya

peduli bagai mana mereka bisa puas, nyaman dalam berbelanja.

Suatu perubahan  peradikma (Pola pikir) masyarakat didorong oleh

perubahan situasi dan kondisi masyarakan secara gelobal. Minat beli

konsumen dipengaruhi oleh Pendapatan, Permintaan, Penawaran dan selera

ataupun keinginan masyarakat itu sendiri. Perubahan itu meliputi pangsa

pasar, keputusan pembelian yang kian selektif, perkembangan teknologi,

perkembangan masyarakat informasi, perubahan pola konsumsi, selain itu

juga banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan

pembelian peroduk  barang ataupun  jasa, Mempelajari Bagaimana perilaku

konsumen dalam  menentukan keputusan pembelian, mapun minat beli

konsumen merupakan hal dasar yang penting, Sebab dengan pengetahuan

dasar yang baik mengenai perilaku konsumen kita akan lebih mengetahui apa

keinginan dari konsumen itu sendiri terutama dalam kaitannya dengan  Minat

beli konsumen. Menghadapi kenyataan demikian penjual dituntut untuk

mengembangkan kebijaksanaan pemasaran yang aktif serta senantiasa

mengikuti perkembangan Ekonomi, Teknologi, Kebutuhan, dan pola hidup

masyarakat. Perusahaan harus mengembangkan informasi dan pengetahuan

mengenai strategi penjualan produknya. Dalam hal ini penjual dapat

melakukan dengan menentukan dan melaksanakan strategi pemasaran melalui

bentuk penataan display prodak, membuat suasana toko (Store Atmosphere)
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yang berbeda dengan pesaing dan menentukan lokasi penjualan yang tepat dan

efektif untuk menarik minat beli konsumen.

Tingkat persaingan yang semakin tinggi mengakibatkan  konsumen

memilih posisi tawar yang tinggi terhadap kualitas pilihan produk, lokasi toko,

toko yang lebih nyaman dan pelayanan yang lebih bernilai, namun dengan

pembayaran lebih murah, waktu yang lebih cepat, dengan usaha dan resiko

yang lebih mudah. Pada saat  ini kompetisi pada usaha ritel tidak hanya pada

harga, namun menyangkut variabel lain berkaitan dengan nilai atas

pengalaman berbelanja pelanggan.

Untuk dapat menciptakan atmosphere yang menyenangkan, maka

perlu diciptakan store atmosphere yang baik. Menurut Gilbert (Foster 2008:

61) menjelaskan bahwa Atsmosphere toko merupakan kombinasi dari pesan

secara fisik yang telah direncanakan, Atsmosphere toko merupakan kombinasi

sebagai perubahan terhadap perancangan lingkungan pembelian yang

menghasilkan efek emosional khusus yang menyebabkan konsumen

melakukan tindakan pembelian.

Suasana toko (Store Atmosphere) tidak hanya dapat memberikan

suasana lingkungan pembelian yang menyenangkan saja, tetapi juga dapat

memberikan nilai tambah terhadap produk yang dijual. Selain itu, suasana

toko (Store Atmosphere) juga akan menentukan citra toko itu sendiri. Citra

toko yang baik dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan untuk

bertahan terhadap persaingan dalam membentuk pelanggan yang loyal.

Suasana Toko (Store Atmosphere) sebagai salah satu sarana komunikasi yang
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dapat berakibat positif dan menguntungkan di buat semenarik mungkin. Tetapi

sebaliknya mungkin juga dapat menghambat proses pembelian. Suatu proses

pemasaran yang dilakukanya adalah retail dan bertujuan untuk menciptakan

kenyamanan bagi konsumen. Minimal konsumen akan merasa betah saat

berada di toko tersebut dan hal ini akan membuat konsumen untuk

memutuskan pembelian di toko tersebut.

Selain itu peranan Lokasi juga sangat perpengaruh besar dalam

menentukan tingkat penjualan, meningkatkan  hasil laba  maupun menarik

lebih banyak konsumen agar  mau datang pada prusahaan atau toko kita,

prusahaan juga harus mengetahui  apa saja faktor yang membuat konsumen

suka atau tidak suka untuk mau datang ke Toko yang kita dirikan untuk

sekedar datang atau berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dan Perusahaan dalam menentukan lokasi haruslah melakukan surfai terlebih

dahulu suapaya prusahaan tau apakah tepat perusahaan didirikan/lakukan di

suatu lokasi yang menjadi target. Letak lokasi haruslah dilihat dari jumlah

masyarakat di sekitar lokasi berdirinya perusahaan, dilihat dari faktor

pisikologi masyarakat setempat, dilihat dari ramai atau tidaknya lokasi

perusahaan itu, dan dilihat dari jauh atau dekatnya lokasi tersebut dengan

pusat kota atau keramaian, karna hal tersebut sangat penting guna

kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Hal ini sesuwai pendapat, Jeni

Raharjani  (2005 : 5), strategi  lokasi/tempat  adalah salah satu determinan

yang paling penting dalam perilaku konsumen, perusahaan harus memilih

lokasi yang strategis dalam menempatkan tokonya  di  suatu  kawasan/
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daerah  yang  dekat  dengan  keramaian  dan  aktivitas masyarakat. Karena

apabila terjadi kesalahan dalam memilih lokasi/tempat akan berpengaruh

besar pada kelangsungan hidup pemilik toko tersebut.

Hal yang harus diperhatikan dalam menarik minat beli konsumen

yakni penjual harus sanggup menjual kesan yang baik serta lokasi yang

nyaman sebelum menjual barangnya, kesan yang dapat membentuk citra

terhadap tokonya. Dengan demikian Suasana Toko (Store Atmosphere) dan

lokasi yang tepat dapat menjadi sarana komunikasi yang positif,

menguntungkan dan memperbesar peluang untuk mempengaruhi keputusan

pembelian konsumen maupun minat beli konsumen.

Toko Putra Aneka adalah salah satu produsen pakaian jadi yang

sedang berkembang di kota Pekanbaru ini, toko ini memiliki konsep sederhana

di mana didalamnya menjual pakaian jadi khususnya pakaian bagi anak-anak

yang sebagian besar kaum  Ibu sangat suka berbelanja khususnya untuk buah

hati mereka. Toko Putra Aneka memiliki banyak konsumen, ini terlihat pada

tabel di bawah ini. Walaupun jumlah konsumen megalami sedikit penurun

namun hal itu tidak menjadi masalah melainkan toko membuat perubahan

baru dalam merubah bentuk dan tata letak produk dalam toko tersebut, karena

hal itu salah satu bentuk strategi yang akan membuat konsumen merasa

tertarik dan menentukan keputusan hingga akhirnya timbul pemikiran untuk

melakukan pembelian.
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Tabel 1.1: Data Jumlah Pengunjung Toko Putra Aneka Tahun 2008-2012

No Tahun
Jumlah Pengunjung

(Orang)
Persentase

(%)
1 2008 1.752 19
2 2009 1.788 20
3 2010 1.884 22
4 2011 1.776 20
5 2012 1.752 19

Jumlah seluruh pengunjung (orang) 8.952 100

Sumber : Toko Putra Aneka, Pekanbaru tahun 2013

Dari data tabel di atas terlihat bawa jumlah seluruh pengunjung Putra

Aneka sebesar 8.952 (pengunjung). Toko ini tidak mengalami kemajuan yang

pesat melainkan mengalami naik turun, namu tidak menjadi masalah bagi

toko, hal ini terlihat dari tabel bahwa pada awal 2008  hingga 2010 mengalami

peningkatan, namun pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 mengalami

sedikit penurunan, penurunan terjadi disebabkan karna mulai tumbuh dan

berkembangnya pembisnis ritel yang ada di Pekanbaru dan banyaknya

persaingan atau toko sejenis yang ada di Plaza Sukaramai, ada faktor lain yang

tidak kalah penting yang menyebabkan menurunnya jumlah konsumen yaitu

dari pendapatan penduduk yang semakin melemah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk

melakukan penelitian di Toko Putra Aneka tentang pelaksanaan suasana toko

(StoreAtmosphere) dan penentuan lokasi berdirinya toko yang dilakukan oleh

Toko Putra Aneka sebagai salah satu bentuk komunikasi pemasaran agar

konsumen merasa tertarik untuk melakukan pembelian di Toko Putra Aneka.

Didalam penyusunan skripsi ini penulis tertarik untuk mengambil judul

penelitian sebagai berikut:
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“Pengaruh Suasana Toko (Store Atmosphere) dan Lokasi Terhadap

Minat Beli Konsumen pada Toko Putra Aneka Komplek Ruko Plaza

SukaRamai Pekanbaru”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Suasana Toko (Store Atmosphere) pengaruh terhadap minat beli

konsumen pada Toko Putra Aneka Pekanbaru?

2. Apakah Lokasi berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada Toko

Putra Aneka Pekanbaru?

3. Faktor manakah  dari variabel Suasana Toko (store atmosphere) dan

Lokasi mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap minat beli

konsumen pada Toko putra Aneka Pekanbaru?

4. Apakah suasana toko (store atmosphere) dan lokasi secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen pada toko Putra

Aneka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka tujun

penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Suasana Toko (Store Atmosphere) berpengaruh

terhadap minat beli konsumen pada Toko Putra Aneka Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui apakah lokasi berpengaruh terhadap minat beli

konsumen pada Toko Putra Aneka Pekanbaru.
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3. Untuk mengetahui Faktor manakah  dari variabel Suasana Toko (store

atmosphere) dan Lokasi mempunyai pengaruh yang paling dominan

terhadap minat beli konsumen pada Toko putra Aneka Pekanbaru.

4. Untuk mengetahui apakah suasana toko (store atmosphere) dan lokasi

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat beli

konsumen pada toko Putra Aneka?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan ilmu tentang konsep pemasaran

khususnya dalam bidang  penerapa display/suasana toko dan  Lokasi yang

menarik bagi konsumen pada putra aneka serta dapat membandingkan

teori-teori yang didapat dari perkuliahan dengan praktek yang

sesungguhnya di dalam perusahaan.

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pikiran dalam menangani masalah yang sedang dihadapi berkaitan dengan

suasana toko dan Lokasi yang dilakukan perusahaan.

3. Bagi pihak lain,

Tambahan informasi dan bahan perbandingan bagi peneliti lain

yang meneliti pada bidang usaha yang sama maupun khalayak umum agar

dapat menambah pengetahuannya.
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mencegah perluasan dan terjadinya keraguan pembahasan.

Maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas hanya pada

pengaruh suasana toko (store atmosphere) dan lokasi terhadap minat beli

konsumen pada Toko Putra aneka, pekanbaru.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN, berisikan latar belakang masalah, rumusan

masalah, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian.

BAB II : TUJUAN PUSTAKA, berisikan landasan teori tentangkonsep

dasar tentang suasana toko (store atmosphere), lokasi dan minat

beli konsumen, penelitian terdahulu beserta karangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN, berisikan tentang populasi dan

sampel penelitian, teknik pengumpulan data, variabel

penelitian, dan  pengujian data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN, Pada Bab ini

diuraikan mengenai sejarah umum perusahan dan struktur

organisasi prusahaan.

BAB V : HASIL PENALITIAN DAN PEMBAHASAN, yang

merupakan hasil yang berisikan interpretasi pengaruh suasana

toko (store atmosphere) dan lokasi terhadap minat beli

konsumen  pada Toko Putra Aneka, Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP, yang merupakan bagian akhir yang akan terdiri

dari kesimpulan dan saran yang merupakan rekomendasi

penulis dan peneliti.


