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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kondisi persaingan dalam dunia bisnis menuntut setiap pengusaha 

untuk mampu bersaing dengan pesaingnya. Banyaknya perusahaan yang 

berlomba untuk mendapatkan konsumen menjadikan kondisi persaingan antar 

perusahaan berlangsung ketat. Persaingan yang ketat menuntut para 

pengusaha untuk dapat menentukan strategi yang tepat dalam bersaing, yaitu 

dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang bervariasi. Saat ini sudah 

semakin banyak produsen cafe dan resto yang terlibat dalam  pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal tersebut membuat pengusaha cafe 

dan resto berupaya untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan 

pasar sasaran. Pengusaha tersebut harus berupaya untuk mendapatkan 

perhatian serta ketertarikan calon konsumen, karena mereka bersaing dengan 

perusahaan yang memiliki produk serupa. Maka dari itu setiap jenis produk 

yang serupa harus memikirkan cara untuk memenangkan pasar. Salah satu 

cara untuk memenangkan persaingan adalah dengan membuat sesuatu yang 

berbeda.  

Harapan yang dimiliki seorang konsumen belum tentu akan 

mendorong konsumen yang bersangkutan untuk melakukan pembelian. 

Harapan tersebut harus mampu distimulir sehingga timbulnya tekanan untuk 

segera mewujudkannya dalam bentuk tindakan pembelian. Terdapat 

bermacam faktor yang dapat menjadi stimulus, antara lain adalah store 
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atmosphere.  Harga, kualitas produk dan pelayanan tidak lagi menjadi bahan 

pertimbangan utama bagi para penikmat kuliner, saat ini atmosphere 

(suasana) menjadi faktor penting bagi seorang konsumen dalam memilih 

tempat untuk bersantap. Suasana yang nyaman dan homey menjadi bahan 

pertimbangan tersendiri bagi konsumen sebelum memutuskan untuk datang 

atau mengunjungi restoran tertentu. Bahkan tidak sedikit konsumen yang 

lebih memilih makan di restoran dari pada makan di rumah dengan alasan 

menyukai atmosphere (suasana) pada restoran yang bersangkutan Lupani dan 

Jorie (2015). 

Store atmosphere bisa menjadi alternatif untuk membedakan cafe 

yang satu dengan lainnya, karena bisa menjadi alasan lebih bagi konsumen 

untuk tertarik dan memilih dimana ia akan  berkunjung dan membeli. Hal ini 

seperti yang dikemukakan oleh Levy and Weitz dalam (Munira, 2016) 

memaparkan store atmosphere adalah “Atmospheric refers to the design of an 

environment comunications, lighting colours, music, and scent to stimulate 

customers’ perceptual and emotional responses and ultimately affect their 

purchase behaviour “. Dapat diartikan sebagai,“Atmosfer mengacu pada 

desain lingkungan seperti komunikasi visual,  pencahayaan,  warna,   musik, 

dan aroma untuk mensimulasikan  respon persepsi dan emosi pelanggan dan 

pada akhirnya mempengaruhi perilaku pembelian mereka.”. Hal ini yang 

mendorong hasrat konsumen untuk melakukan pembelian. 

Dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam, membuat para 

pelaku bisnis di bidang kuliner dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif dalam 
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membuat perbedaan dan keunikan dari setiap produk makanan yang mereka 

sajikan. Maka dalam hal ini variasi produk merupakan salah satu unsur yang 

harus diperhatikan oleh suatu bisnis kuliner. Menurut pendapat Tjiptono 

dalam (Nurrahman dan Utama, 2016) mengatakan bahwa item yaitu suatu 

unit khusus dalam suatu merek atau lini produk yang dapat dibedakan 

berdasarkan ukuran, harga, penampilan, atau atribut lainnya. Biasanya disebut 

pula stockkeeping unit atau variasi produk. Adanya variasi produk yang baik, 

maka cafe dapat menarik konsumen untuk berkunjung  dan  melakukan 

pembelian. Hal-hal  yang  perlu diperhatikan adalah bagaimana membuat 

keputusan tentang bauran  produk yang dihasilkan  pada saat ini maupun 

mendatang. Maka dari itu variasi produk merupakan hal penting yang harus 

diperhatikan oleh cafe untuk meningkatkan kinerja produk, jika produk 

tersebut tidak beragam maka produk tersebut akan kalah bersaing dengan 

produk yang lain.  

Untuk meningkatkan kesadaran produk dan menghasilkan tingkat 

penjualan yang baik maka cafe dapat membuat strategi promosi seperti word 

of mouth marketing, karena word of mouth merupakan salah satu proses 

promosi dimana hal tersebut tidak membutuhkan biaya besar namun 

efektifitasnya sangat besar dan sebagai alat promosi yang efisien. Apalagi 

dengan behaviour masyarakat Indonesia khususnya di Purwokerto yang suka 

berkumpul dan bersosialisasi untuk bercerita dengan hal-hal yang mereka 

sukai dan alami di era modern ini. Menurut Hasan (2010:24) dalam 

masyarakat, model word of mouth sudah sejak lama digunakan misalnya kita 
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dengar ungkapan gethok tular yang prinsipnya agar berita, pemberitahuan, 

undangan, dan informasi lainnya disampaikan secara meluas dari mulut ke 

mulut secara lisan. 

Di era modern ini word of mouth tidak hanya dilakukan melalui face 

to face namun sudah memanfaatkan teknologi yang ada seperti media sosial, 

website dan email. Kunci utama dari word of mouth adalah opinion leader  

yaitu orang yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi sebuah keputusan. 

Para opinion leader pada umumnya akan lebih didengar karena dianggap 

memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih. Hal tersebut berdampak 

terhadap perilaku konsumen dimana proses dan aktivitas seorang 

berhubungan dengan pencarian, pembelian, penggunaan dan pengevaluasian 

produk dan jasa demi memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen 

merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk menentukan keputusan 

pembelian ( Ibrahim dan Yuliati, 2017). 

Penelitian ini dilakukan di Waroenk Ora Umum Purwokerto yang 

beralamat di jl. dr Soeparno no.98 Arcawinangun Purwokerto. Waroenk Ora 

Umum Purwokerto merupakan cafe yang memiliki konsep unik dan menarik. 

Mengusung tema yang sederhana dengan penataan ruangan seperti meja dan 

kursi yang disusun seperti tempat sekolah dan dikemas menarik sehingga 

membuat konsumen tertarik untuk berkunjung. Kemudian konsep ini 

dikembangkan dengan berbagai tanggapan yang baik oleh konsumen dan 

pelanggan, selain itu kelebihan Waroenk Ora Umum juga ada pada pelayanan 

24 jam non stop, hal tersebut menjadi salah satu cafe yang banyak diburu oleh 
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konsumen terutama pada waktu tengah malam ketika banyak orang 

membutuhkan makanan dan minuman untuk dikonsumsi. Untuk 

mempertahankan keunggulan dari cafe pesaing maka Waroenk Ora Umum 

membuat standarisasi dengan memberikan fasilitas seperti free hotspot, 

smoking area, fasilitas proyektor untuk nonton bareng dan lain sebagainya.  

Disamping itu Waroenk Ora Umum Purwokerto juga menyajikan 

makanan dan minuman dengan berbagai macam bentuk dan  rasa dari 

hidangan pembuka sampai hidangan penutup sehingga konsumen dapat 

memilih menu dengan beragam pilihan, disisi lain yang menjadikan berbeda 

dalam produk makanan disini ialah Waroenk Ora Umum menyajikan porsi 

yang besar dan porsi ini biasa disebut ora umum dan menjadi karakter dari 

menu disini. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Katarika dan 

Syahputra (2017) tentang pengaruh store atmosphere terhadap keputusan 

pembelian pada Coffe Shop di Bandung, menunjukkan bahwa store 

atmosphere berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Sedangkan pada penelitian tentang pengaruh desain kemasan, cita 

rasa, dan variasi produk terhadap keputusan pembelian konsumen Bumi 

Anugerah yang dilakukan oleh Njoto (2016), variasi produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya penelitian yang 

dilakukan oleh Ibrahim dan Yuliati (2017) tentang pengaruh word of mouth 

terhadap keputuan pembelian (studi pada konsumen Waroeng Steak and 
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Shake Jl. Banteng no. 14 Bandung, menunjukkan bahwa word of mouth 

berpengaruh secara positif terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari (Katarika dan 

Syahputra, 2017), (Njoto, 2016), (Ibrahim dan Yuliati, 2017). Pada penelitian 

sebelumya yang dilakukan oleh Katarika dan Syahputra (2017) menunjukan 

bahwa dalam store atmosphere nilai R Square = 0,570. yang berarti 57% dan 

sisanya masih ada faktor sisanya 43% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini menambahkan variabel 

variasi produk dari penelitian Njoto (2016), dan menambahkan variabel word 

of mouth dari penelitian Ibrahim dan Yuliati (2017). Perbedaan peneliti ini 

dengan peneliti sebelumnya adalah pada objek penelitian. Alasan peneliti 

melakukan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan melengkapi 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Berdasarkan  latar belakang  yang telah dijabarkan di atas maka 

peneliti ini mengambil judul “Pengaruh Store Atmosphere, Variasi Produk 

dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Di 

Waroenk Ora Umum Purwokerto”  
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah  store atmosphere ,variasi produk, word of mouth berpengaruh 

simultan signifikan terhadap  keputusan pembelian pada Waroenk Ora 

Umum Purwokerto. 

2. Apakah  store atmosphere berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian  pada Waroenk Ora Umum Purwokerto. 

3. Apakah  variasi  produk  berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian  pada Waroenk Ora Umum Purwokerto. 

4. Apakah  word  of  mouth berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian pada Waroenk Ora Umum Purwokerto. 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang diteliti lebih 

terfokuskan pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian inii 

dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan pada konsumen Waroenk Ora Umum 

2. Variabel yang diteliti dibatasi pada variabel bebas store atmosphere, 

variasi produk, word of mouth, sedangkan variabel terikatnya adalah 

keputusan pembelian. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti 

empiris faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian khususnya 

untuk : 

1. Menganalisis pengaruh variabel store atmosphere, variasi produk dan 

word of mouth  terhadap keputusan pembelian pada Waroenk Ora Umum 

Purwokerto. 

2. Menganalisis pengaruh variabel store atmosphere secara positif terhadap 

keputusan pembelian pada Waroenk Ora Umum Purwokerto. 

3. Menganalisis pengaruh variabel variasi produk secara positif terhadap 

keputusan pembelian pada Waroenk Ora Umum Purwokerto. 

4. Menganalisis pengaruh variabel word of mouth secara positif terhadap 

keputusan pembelian pada Waroenk Ora Umum Purwokerto. 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain : 

1. Perusahaan 

Peneliti ini dapat digunakan secara referensi atau bahan acuan bagi 

perusahaan dalam merumuskan strategi pemasaran hingga produk yang 

dikeluarkan oleh perusahaan dapat unggul dalam bersaing dengan 

perusahaan lain.   
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2. Konsumen 

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

kepada  konsumen, serta dapat dijadikan pertimbangan sebelum 

melakukan pembelian di Waroenk Ora Umum Purwokerto. 

3. Peneliti 

Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1, sebagai implementasi 

atas teori yang telah didapat pada perkuliahan untuk menambah wawasan 

akan dunia bisnis terutama bidang pemasaran.  

4. Akademik  

Sebagai sumber literatur dan referensi serta dapat menjadi rujukan bagi 

yang  ingin melakukan penelitian dan dapat memberikan  kontribusi  pada 

perkembangan teoritis dan melengkapi khasanah perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 
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