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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kebutuhan masyarakat semakin meningkat demi mendapatkan

kepuasan akan barang yang diinginkan. Hal tersebut menyebabkan pebisnis sadar

dan harus bergerak cepat untuk menepati keinginan masyarakat yang dapat

menghasilkan keuntungan besar bagi pebisnis. Salah satu bisnis yang sedang

berkembang dengan pesat saat ini adalah bisnis retail. Menurut Dunne dan Lusch

(2008), retail memiliki efek memacu perekonomian untuk pertumbuhan yang

lebih cepat melalui pembentukan jembatan antara pelanggan dan produsen.

Pertumbuhan bisnis retail di Indonesia masih menunjukkan prospek cerah di masa

depan. Berdasarkan data Nielsen dalam Majalah Marketing (No.6/XI/Agustus

2011), perkembangan retail diprediksi Rp 2,32 trilliun di tahun 2015.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat terjadi banyak perubahan di

bidang industri dan perdagangan, terutama bisnis retail. Retail merupakan bagian

penting dari sistem perkembangan bisnis dengan menjual persediaan yang

diproduksi oleh produsen dan yang ditawarkan oleh pedagang grosir atau

penyedia layanan bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Berman

dan Evans (2010) menyatakan retail adalah suatu kegiatan yang terlibat dalam

menjual barang dan jasa kepada konsumen untuk pribadi, keluarga atau keperluan

rumah tangga.
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Dengan bertumbuhnya bisnis retail maka banyak pemasar berupaya untuk

meningkatkan penjualan produk. Bisnis retail yang telah menentukan lokasi

berbisnis perlu melakukan pemasaran di dalam toko untuk meningkatkan kinerja

penjualan. Demi peningkatan penjualan, pemasar berupaya menciptakan

pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Beberapa alasan itulah yang

membuat bisnis retail di Indonesia sangat menarik untuk diikuti.

Wiid dan Diggines (2009:31) menyatakan pemasaran dapat didefinisikan

sebagai "pertemuan sistematis, perekaman dan analisis data tentang masalah atau

peluang yang berkaitan dengan pemasaran barang dan jasa”. Pemasaran dapat

dilakukan dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang dapat dilakukan adalah

mendekorasi lingkungan toko baik di dalam maupun di luar toko. Burns (2012)

menyatakan tujuan dari mendesain toko retail adalah untuk membuat ruang toko

lebih menarik dan mengundang pelanggan.

Kotler (1973) memperkenalkan store atmosphere yang mengarah pada

istilah pengendalian dan penciptaan lingkungan untuk tujuan tertentu.

Memperhatikan karakteristik fisik sebuah toko seperti musik, aroma, suhu,

pencahayaan, warna dan banyak lagi yang digunakan untuk mengembangkan citra

untuk menarik pelanggan (Berman dan Evans, 2010: 605). Lingkungan toko

dianggap sebagai stimulus untuk melakukan suatu perilaku konsumen saat

berbelanja. (Russell, 1978; Russell dan Pratt 1980).

Store atmosphere adalah lingkungan di dalam toko (misalnya warna,

pencahayaan, dekorasi, layar, dll) saat seperti itu konsumen dapat membuat

keputusan terhadap lingkungan dan perasaan psikologis pelanggan ketika berada
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di dalam toko (Sirgy.et.al. 2000), mengacu pada karakter fisik yang dapat menarik

pelanggan (Berman & Evans, 2013). Store atmosphere menunjukan karakter fisik

dari toko yang didesain sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu

membangkitkan suasana berbelanja yang menyenangkan. Fenomena ini

mempengaruhi studi tentang perilaku konsumen yang tidak hanya didasarkan pada

respon konsumen terhadap produk atau jasa, tetapi juga didasarkan pada respon

konsumen terhadap lingkungan (Massara, Liu, & Melara, 2010).

Lingkungan toko yang dirancang dengan baik dapat menciptakan emosi

yang kondusif bagi konsumen saat berbelanja. Solomon (2007) mengemukakan

emosi konsumen dapat memiliki dampak besar pada keputusan pembelian.

terdapat dua dimensi emosi konsumen yaitu, kesenangan (pleasure) dan gairah

(arousal). Perasaan emosi positif saat berada didalam toko dapat menyebabkan

keadaan emosi positif konsumen saat berbelanja (Hetharie, 2011). Secara spesifik,

dokumentasi mengenai suasana sebuah lingkungan belanja serta lingkungan retail

dapat mengubah emosi konsumen (Donovan, 1994).

Respon konsumen adalah sebuah timbal balik yang diberikan konsumen

kepada pemasar. Dengan semakin baik store atmosphere yang diciptakan oleh

sebuah toko akan berdampak kenyamanan untuk konsumen di dalam toko saat

berbelanja. Sehingga hal itu dapat menyebabkan konsumen merasakan nyaman

ketika berada di dalam toko (Sherman et al. 1997). Pemasar melakukan upaya

untuk konsumen melakukan pembelian impulsif sebagai apresiasi dari usaha

pemasar untuk menarik perhatian konsumen. Pembelian yang terjadi di
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supermarket dalam penelitian Bellenger, Robertson & Hirchman (dalam Matilla

dan Jochen, 2007) menyatakan 27-62% terdiri dari pembelian impulsif.

Melalui elemen-elemen yang terdapat di dalam store atmosphere, mampu

menciptakan stimuli-stimuli yang akan memicu dan menggerakkan pelanggan

untuk membeli lebih banyak barang diluar yang mereka rencanakan. Dune dan

Lusch (2005) menyatakan bahwa impulse buying adalah pengaruh yang timbul

dari stimuli-stimuli yang disebabkan oleh adanya store atmosphere yang

konsumen rasakan.

Salah satu bentuk retail grocery yang berkembang di Indonesia adalah

supermarket. Retail grocery memiliki beberapa bentuk seperti convenience store,

minimarket, supermarket dan hypermarket menurut pertumbuhan ekonomi saat

ini. Supermarket yang berskala kecil mulai menemukan pesaing-pesaing

kompeten dan mempunyai skala lebih besar serta mampu menyediakan kebutuhan

konsumen lebih lengkap dengan pilihan produk yang semakin beragam. Penelitian

ini lebih difokuskan pada supermarket karena supermarket adalah format toko

yang dikunjungi oleh konsumen untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Ranch Market adalah supermarket yang membidik konsumen kelas

middle-up. Menyediakan produk-produk impor untuk memenuhi kebutuhan

konsumen, dan juga menjual produk-produk lokal. Ranch Market memiliki format

toko yang mempunyai luas areal mencapai 2.500m
2
. Ranch Market di Surabaya

sudah dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat kalangan middle-up.

Terdapat 3 gerai Ranch Market di Surabaya yang beroperasi yaitu di Galaxy Mall,

Loop Center dan Basuki Rahmat. Pemilihan mendirikan Ranch Market di Galaxy
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Mall karena Galaxy Mall adalah mall yang sering dikunjungi oleh konsumen-

konsumen kelas middle-up. Sedangkan Ranch Market di Loop Center didirikan

untuk memenuhi kebutuhan konsumen di daerah surabaya barat dan di jalan

Basuki Rahmat, konsumen yang dituju tetap konsumen kelas middle-up dan letak

toko yang berada di pusat kota didirikan agar konsumen mudah mencapai toko

tersebut dan memenuhi kebutuhan konsumen. Obyek yang dipilih pada penelitian

ini adalah Ranch Market Galaxy Mall dikarenakan toko tersebut menekankan

keadaan Store Atmosphere didalam tokonya dan selain itu alasan dipilihnya toko

Ranch Market berlokasi pada lantai dasar Galaxy Mall sehingga memudahkan

pengunjung untuk menemukan lokasi.

Dalam menghadapi persaingan industri retail yang semakin sengit,

diperlukan cara yang inovatif untuk mencari konsumen untuk datang dan

berbelanja. Hal ini juga dilakukan oleh Ranch Market yang merupakan pemain

baru retail di indonesia. Selain konsep supermarket yang menjual produk-produk

impor, konsep Ranch Market dalam menarik perhatian konsumen cukup unik,

yaitu dengan membangun store atmosphere tokonya. Pemanfaatan lingkungan

toko oleh Ranch Market ini dapat terlihat dari penataan produk-produk yang

berada pada rak-rak yang sesuai, lantai berwarna coklat kayu yang membuat

nuansa mewah dan juga menyediakan restoran yang berkonsep western, untuk

pengunjung yang ingin beristirahat dan menikmati makanan atau minuman di

dalam toko. Ranch Market berfokus untuk menciptakan pengalaman belanja yang

indah, menciptakan suasana yang unik, menawarkan produk yang hebat, dan

memberikan pelayanan yang terbaik (ranchmarket.co.id).
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Ranch Market merupakan salah satu retailer yang selalu memperhatikan

masalah store atmosphere terlihat dari dimensi design, dimensi ambient, dan

dimensi social yang ada di dalam toko. Sehingga akan diteliti bagaimana

pengaruh store atmosphere terhadap emotional response konsumen kemudian dari

emotional response diteliti pengaruhnya terhadap respon konsumen. Ranch

Market Galaxy Mall dipilih karena selain konsumen yang rata-rata middle-up juga

karena lokasi toko Ranch Market yang berada di lantai bawah sehingga

memudahkan konsumen untuk menuju toko dan berbelanja di toko Ranch Market.

Pembeli akan berupaya untuk melakukan penghematan saat berbelanja dan

mengurangi pembelian yang tidak direncanakan sebelumnya. Impulse buying

merupakan peluang yang selalu diperhatikan oleh Ranch Market Galaxy Mall

untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Maka retailer seharusnya

mengupayakan untuk meningkatkan stimulan didalam toko untuk konsumen agar

menikatkan pembelian impulse, sehingga perusahaan retail dapat bertahan

didalam persaingan yang semakin ketat seperti saat ini. Berdasarkan penjelasan

latar belakang diatas penelitian ini berjudul “Pengaruh Store Atmosphere

terhadap Respon Konsumen dengan Emosi Konsumen sebagai Variabel

Intervening pada Ranch Market Galaxy Mall”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah store atmosphere berpengaruh signifikan terhadap emosi konsumen

di Ranch Market Galaxy Mall?

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH STORE ... VIO INDRA MANDALA



7

2. Apakah emosi konsumen berpengaruh signifikan terhadap respon konsumen

di Ranch Market Galaxy Mall?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas maka, penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh store atmosphere terhadap emosi

konsumen di Ranch Market Galaxy Mall.

2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh emosi konsumen terhadap respon

konsumen di Ranch Market Galaxy Mall.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis berharap dapat memberi manfaat

sebagai berikut :

1. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai adanya variabel-variabel

dalam store atmosphere yang dapat mempengaruhi konsumen yang berupa

pembelian impulsif di Ranch Market Galaxy Mall.

2. Menjadi rujukan yang sama bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti

tentang store atmosphere dan impulse buying

1.5. Sistematika Penulisan Isi Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar dan dapat

mendukung penelitian tentang store atmosphere yang berdampak pada

respon konsumen dengan emosi konsumen dengan emosi konsumen

sebagai variabel intervening. Bab ini juga menjelaskan tentang hipotesa-

hipotesa yang digunakan dalam penelitian, disertai dengan penjelasan

mengenai hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

Dipaparkan juga model pembelajaran yang memudahkan memahami isi

dari penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang digunakan yaitu

mengenai sampel, teknik pengambilan sampel, skala pengukuran,

prosedur, pengumpulan data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, dan analisis hasil penelitian

yang telah dilakukan berdasarkan pada data mentah yang terkumpul dari

responden.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab yang terakhir, memaparkan mengenai adanya

kesimpulan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab IV. Bab ini

juga berisi tentang saran yang bermanfaat bagi perusahaan atau instansi

terkait dalam mengembangkan usaha selanjutnya agar menjadi lebih baik

dari sebelumnya serta rekomendasi untuk penelitian.
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