
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Permasalahan yang dihadapi oleh setiap perusahaan atau pengecer 

pada umumnya bagaimana atau apa saja yang harus dilakukan agar dapat 

mencapai volume penjualan yang menguntungkan. Salah satu alternatif untuk 

membatasi permasalahan tersebut adalah perusahaan atau pengecer harus 

memprioritaskan usaha pemacaran yang ditikberatkan pada orientasi pasar, 

oleh karena itu perusahaan atau pengecer dituntut untuk selain mengadakan 

penelitian pasar agar dapat memahami perilaku konsumen dari pasar sasaran 

dan menentukan langkah-langkah serta kebijakan selanjutnya untuk mengatasi 

pasar (store atmospherics). 

Determinan paling penting dalam pemilihan toko adalah atmosfer 

toko. Atmosfer toko akan mempengaruhi keadaan emosional konsumen yang 

menyebabkan naik atau menurunnya pembelian. Dalam hal ini peneliti 

melakukan penelitian pada toserba Luwes di Kabupaten Sragen, yang terdiri 

dari musik, tata ruang, warna, wiraniaga dan kesesatan ruangan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil 

judul “Pengaruh Variabel-variabel Store Atmospherics terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen pada Toserba Luwes di Kabupaten Sragen”. 
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B. Perumusan Masalah  

Dari uraian di atas maka dalam penelitian ini masalahnya dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah variabel store atmospherics pada Toserba Luwes di kabupaten 

Sragen yang terdiri dari musik, tata ruang, warna, wiraniaga, dan kesesatan 

ruangan mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan 

pembelian? 

2. Variabel apa yang dominan mempengaruhi pengambilan keputusan 

pembelian pada Toserba Luwes di kabupaten Sragen? 

 
C. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini terarah maka penulis memberi batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Sampel dalam penelitian ini adalah para konsumen Toserba Luwes di 

kabupaten Sragen; 

2. Penelitian ini hanya membahas pengaruh variabel-variabel store 

atmospherics terhadap keputusan pembelian konsumen pada Toserba 

Luwes di kabupaten Sragen; 

3. Karakteristik konsumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

kelamin, usia, pekerjaan, dan pendapatan.  

 
D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Menganalisis variabel store atmospherics pada Toserba Luwes di 
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kabupaten Sragen yang terdiri dari musik, tata ruang, warna, wiraniaga, 

dan kesesakan ruangan mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian; 

2. Mengidentifikasi variabel yang dominan mempengaruhi konsumen dalam 

pengambilan keputusan di Toserba Luwes di kabupaten Sragen.  

 
E. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini diharapkan diperoleh manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun strategi yang akan datang 

berdasarkan perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian produk; 

2. Menambah khasanah pustaka bagi peneliti lain khususnya tentang perilaku 

konsumen.  

 
F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini adalah suatu karya ilmiah yang harus disusun secara rapi 

dan sistematika, yang terbagi dalam bab-bab dan sub-sub. Di mana dalam 

setiap bab tersusun secara urut, sehingga dapat menjelaskan masalah-masalah 

yang akan dibahas. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dimuat tinjauan-tinjauan teori yang relevan dengan 
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penelitian yang berisi pengertian pemasaran dan manajemen 

pemasaran, konsep pemasaran, pengertian perilaku konsumen, teori 

perilaku konsumen, model-model perilaku konsumen, faktor-faktor 

eksternal yang mempengaruhi konsumen, faktor-faktor internal 

yang mempengaruhi konsumen, proses keputusan penilaian, 

peranan dalam penelitian, konsep store environment. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenal metode penelitian yang 

berisi kerangka pemikiran, hipotesis, definisi operational, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, cara pengambilan sampel 

dan metode analisa data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini merupakan analisis data dan pembahasan yang 

berisikan gambaran umum dari objek penelitian, data-data yang 

diperoleh, analisis data dan pembahasannya 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang 

kesimpulan dari hasil penelitian hipotesis dan saran. 

 

 

 

 




