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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Store Atmosphere 

Suasana toko (store atmosphere) adalah seluruh efek estetika dan 

emosional yang diciptakan melalui ciri-ciri toko, di mana semuanya 

berhubungan dengan panca indera (penglihatan) dari konsumen (Vinci, 

2009:55). Menurut Levy & Weitz dalam (Munira, 2016) “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.  

Menurut Millima dalam (Hussain & Ali, 2015) ”atmosphere is a term 

that is used to explain our feelings towards the shooping experience which 

can not be seen”.Menurut Berman dan Evan (2013:491), “Store Atmosphere 

(atmospherics) can be divided into these key elements: exterior, general 

interior, store layout, and displays” Dapat diartikan yaitu atmosfer toko dapat 

dibagi menjadi elemen-elemen kunci: Bagian luar, interior umum, tata letak 

toko, dan display. 
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Elemen-elemen store atmosphere:  

a. Exterior (Bagian Luar)  

Exterior toko mempunyai dampak yang sangat  besar  terhadap  citra  

toko  dan harus direncanakan dengan memperhatikan keserasian. Exterior 

terdiri dari: 

1) Storefront (Bagian Depan)  

Storefront adalah exterior fisik secara keseluruhan dari toko tersebut. 

Konsumen yang melewati daerah bisnis yang tidak dikenal atau pusat 

perbelanjaan sering kali menilai sebuah toko dari exterior toko 

tersebut.  

2) Marquee (Papan Nama) 

Marquee merupakan tanda yang menampilkan  nama  dari  toko 

tersebut. Papan nama toko bisa dicat atau menggunakan lampu neon, 

dicetak   atau   ditulis,   bisa   dibuat dengan menyertakan slogan 

(merek dagang) atau hanya menggunakan nama toko saja maupun 

menambahkan informasi lainnya  

3) Store entrances (Pintu Masuk)  

Pintu masuk toko memerlukan tiga aspek utama yang harus 

dipertimbangkan, yaitu :  

a) Jumlah konsumen yang akan masuk harus ditentukan, 

b) Pemilihan jenis pintu masuk,  

c) Walkway yang akan didesain 
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4) Display window (Etalase)  

Tujuan utama dari pembuatan display window  adalah untuk 

mengidentifikasi toko dan barang yang ditawarkan serta membujuk 

konsumen untuk masuk.  

5) Exterior building height (Tampak Luar Tinggi Bangunan)  

Tinggi dari bangunan dapat disamarkan atau tidak disamarkan.Dengan 

menyamarkan bangunan toko, artinya sebagian dari pusat 

perbelanjaan terletak di ground level. Sedangkan gedung yang 

tingginya tidak disamarkan, seluruh bagian toko atau pusat 

perbelanjaan dapat terlihat oleh pejalan kaki. 

6) Surrounding stores and area  (Toko dan Area Sekitarnya)  

Lingkungan  sekitar  toko menampilkan isyarat kisaran harga, 

tingkatan pelayanan dan lain sebagainya. Area sekitar toko 

mencerminkan demografi dan gaya hidup dari mereka yang tinggal 

disekitar.  

7) Parking  facilities  (Fasilitas  Tempat Parkir)  

Tempat parkir dapat menambah atau mengurangi suasana toko. 

Tempat parkir yang luas, gratis dan dekat dengan toko lebih memiliki 

citra yang positif dibandingkan dengan tempat parkir   yang   sempit,   

berbayar   dan jauh.  

b. General interior (Interior Umum)  

Elemen  general  interior  didalam  Store atmosphere diantaranya adalah: 

1) Flooring (Penggunaan Jenis Lantai) 
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Jenis   lantai   yang   bisa   digunakan seperti semen, kayu, linoleum, 

karpet dan lain sebagainya. Pemilihan jenis lantai  dapat  

mempengaruhi  persepsi konsumen mengenai suatu toko.  

2) Lighting  and  Colors  (Pencahayaan dan Warna)  

Pencahayaan terdiri dari dua yaitu pencahayaan langsung dan tidak 

langsung. Warna yang cemerlang dan memberikan kesan semangat 

memberikan atmosfer yang berbeda dibandingkan dengan warna-

warna pastel atau dinding putih yang polos.  

3) Scents   and   Sounds   (Aroma   dan Suara)  

Aroma dan suara dapat mempengaruhi suasana hati konsumen. 

4) Store Fixtures (Perabot Toko)  

Perabot toko dapat  dirancang berdasarkan kegunaannya dan estetika.   

5) Wall Textures (Tekstur Dinding)  

Tekstur   dinding   dapat   menambah atau mengurangi atmosfer, jadi 

untuk penggunaan tekstur dinding disesuaikan. 

6) Temperature (Suhu Ruangan)  

Pengelola took harus mengatur suhu udara   dalam   took   sehingga   

tidak terlalu  panas  ataupun  tidak  terlalu dingin. 

7) Width of Aisles (Lebar Lorong) 

Lorong yang luas dan tidak berdesakan menciptakan    atmosfer yang 

lebih baik dibandingkan dengan lorong yang sempit dan berdesakan. 

8) Dressing Facilities (Kamar Ganti)  
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Fasilitas kamar ganti dengan warna, desain, tata cahaya, serta 

penggunaan karpet sehingga memberikan kenyamanan bagi 

pelanggan. 

9) Vertical Transportation (Transportasi Vertikal)  

Toko yang memiliki beberapa lantai harus memiliki transportasi 

vertikal seperti elevator, escalator, dan atau tangga. Toko yang lebih 

besar biasanya memiliki kombinasi dari semuanya. 

10) Store Personnel (Karyawan Toko)  

Karyawan toko yang sopan, rapih dan berpengetahuan dapat membuat 

atmosfer yang positif. 

11) Technology (Teknologi) 

Toko yang menggunakan teknologi-teknologi akan membuat 

konsumen terkesan dengan cara kerjanya yang cepat dan efisien. 

12) Cleanliness (Kebersihan)  

Harus ada perencanaan yang baik untuk menjaga kebersihan toko. 

Tidak penting seberapa mengesankannya eksterior dan interior, toko 

yang kebersihannya tidak terjaga akan terlihat buruk. 

c. Store layout (Tata Letak Toko)  

1) Allocation   of   Floor   Space   (Alokasi Ruang Lantai)    

 a) Selling space digunakan untuk memajang merchandise, interaksi 

antara penjual dan konsumen, demonstrasi dan lain sebagainya.  

b) Merchandise space digunakan untuk menyimpan barang yang tidak 

dipajang.  
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c) Personnel space adalah ruangan untuk karyawan berganti pakaian, 

makan siang dan istirahat. 

 d) Customer space berkontribusi pada mood berbelanja. Dapat berupa 

lounge, bangku atau kursi, kamar ganti, rest rooms, kamar anak,  area 

parkir dan lorong yang luas.  

2) Classifications of Store Offerings (Klasifikasi Penawaran Toko) 

Beberapa retailer menggunakan kombinasi dari pengelompokkan dan 

merencanakan layout toko berdasarkan keserasian. Berikut ini adalah 

empat tipe pengelompokkan yang biasanya digunakan.  

a) Pengelompokan  produk  berdasarkan fungsi  

b) Pengelompokan  produk  berdasarkan motivasi membeli  

c) Pengelompokan  produk  berdasarkan segmen pasar  

d) Pengelompokan  produk  berdasarkan storability  

3) Determination of a Traffic-Flow Pattern (Penentuan Pola Lalu Lintas) 

Barang-barang  yang  dipajang  dan lorong-lorong atau gang-gang 

ditempatkan dalam bentuk persegi untuk kenyamanan pelanggan. 

4) Determination of Space Needs (Penentuan Kebutuhan Ruang) 

Menentukan kebutuhan akan kebutuhan luas lantai. Setiap kategori 

produk telah ditentukan tempatnya. 

5) Mapping  Out In-Store Locations (Pemetaan Lokasi Didalam Toko) 

Pemetaan lokasi didalam toko dimaksudkan untuk menata dilantai 

dimana suatu produk  harusnya ditempatkan dan layout jenis apa yang 

harus digunakan untuk setiap lantai. 
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6) Arrangement  of  Individual Products (Penyusunan Produk Individu) 

Penyusunan barang departemen berdasarkan ukuran, harga, warna 

pengguna barang dan minat konsumen. 

d. Interior (point-of-purchase) displays (Pajangan dibagian Dalam 

Ruangan)  

Masing-masing point-of-purchase displays menyediakan informasi bagi 

pembeli, menambahkan untuk atmosfer toko dan melayani peran promosi 

besar. Terdapat beberapa tipe display, diantaranya:  

1) An assortment display, dengan susunan terbuka,   konsumen   akan 

senang     untuk  merasakan,  melihat dan mencoba produk.  

2) A theme  setting   display,   retailer sering menggunakan display untuk 

menampilkan musim atau acara special. Semua bagian toko bisa 

disesuaikan dengan tema seperti tema hari presiden, hari valentine, 

atau konsep lainnya.  

3) An ensemble display, misalnya mannequin yang mengenakan 

kombinasi yang sesuai dengan sepatu, kaos kaki celana, kemeja dan 

jaket, serta barang-barang tersebut tersedia di satu area atau area  yang 

berdekatan. 

4) A rack display, memiliki fungsi utama yaitu untuk menggantung atau 

menampilkan barang dengan rapi. 

5) A case display, menampilkan barang yang lebih besar, lebih berat 

yang tidak bisa menggunakan rak. 
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6) A cut case, display yang tidak mahal dimana barang yang dijual 

menggunakan kemasan aslinya. Supermarket dan toko diskon sering 

menggunakan a cut case. Kelebihan dari penggunaan a cut case 

adalah mengurangi biaya display dan memberikan kesan harga murah. 

7) A dump bin, tempat yang digunakan untuk menampung pakaian 

diskon, buku diskon atau barang lainnya. A dump bin dapat 

memberikan kesan open  assortment  jika  ditangani dengan   tidak   

baik.   Sama   seperti halnya a cut case, a dump bin, juga mengurangi 

biaya display dan memberikan kesan harga murah. 

Berdasarkan definisi diatas, 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. Store atmosphere 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 dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

keputusan pembelian. 

2. Variasi produk 

Menurut Kotler dalam (Sinaga dan Harti, 2016) mendefinisikan 

variasi produk sebagai bagian tersendiri dalam suatu merek atau lini produk 

yang dapat dibedakan berdasarkan ukuran, harga, penampilan atau ciri-ciri. 
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Menurut Ali dan Listiyorini dalam (Njoto,2016), kelengkapan produk mulai 

dari rasa, ukuran, dan kualitas serta ketersediaan produk memiliki makna 

yang sama dengan variasi produk.  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. 

Menurut Zaffou dalam (Nurrahman dan Utama, 2016) menyatakan 

bahwa variasi produk merupakan faktor penting ketika membuat keputusan 

pembelian. Maka variasi produk merupakan hal penting yang harus 

diperhatikan oleh cafe/resto untuk meningkatkan kinerja produk, dan dapat 

memberikan pembeda dengan produk lainnya. Jika produk tersebut tidak 

beragam maka cafe/resto tersebut akan kalah bersaing dengan para pesaing. 

3. Word of mouth 

Menurut pendapat Hasan (2010:32) Word of mouth adalah tindakan 

konsumen memberikan informasi kepada konsumen lain dari seseorang 

kepada orang lain (antarpribadi) nonkomersial baik merek, produk maupun 

jasa. Word of mouth marketing adalah upaya memberikan alasan agar orang 

berbicara tentang merek, produk maupun jasa dan membuat berlangsungnya 

pembicaraan itu lebih mudah, menurut Szabo dalam (Hasan, 2010:32). 

Menurut Ennew dalam (Basri et al, 2016) WOM is used to describe verbal 

communication either positive or negative between groups such  as the 
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product provider, independent expert, family and friends and the actual or 

potential consumer. 

Menurut Hasan (2010:32-33) dalam word of mouth, konsumenlah 

yang memutuskan tentang sesuatu yang sangat berharga untuk dibicarakan. 

Perusahaan harus bekerja keras untuk dapat memposisikan produk 

sedemikian rupa agar konsumen merasa produk tersebut berharga untuk 

didiskusikan dan kemudian mereka merekomendasikan kepada orang lain. 

Pelanggan yang telah memiliki pengalaman unik tentang produk, jasa, dan 

merek dari perusashaan tertentu akan cenderung memasukkannya kedalam 

agenda percakapan. Mereka secara sadar atau tanpa sadar 

mengungkapkannhya kepada orang lain secara lisan (word of mouth) dalam 

berbagai kesempatan. Produk (quality, branded, value) yang excellence dapat 

mendorong kuatnya mutual dialogue, pass along effect, knowledge diffusion, 

dan cause and effect. 

a. Mutual dialogue 

Konsumen yang memliki pengalaman unik tentang produk secara alami 

cenderung untuk membagi pengalamannya pada setiap orang yang 

bertemu dengannya. Proses perbincangan ini bukanlah suatu solidaritas 

melainkan sebagai sebuah kebanggaan atas interaksi dan pengalaman 

yang pernah mereka alami tentang produk. Untuk memperkuat mutual 

dialogue ini, perusahaan harus berupaya semacam “memimpin” 

(melalui leaflet, brosur, atu tulisan lainnya) para konsumen untuk 
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mempertimbangkan masalah-masalah int yang akan mereka 

perbincangkan. 

b. Pass along effect 

Konsumen umumnya suka menjawab, suka memperluas dialog mereka, 

mereka juga memiliki kecenderungan ketika mendengar sebuah kata 

yang baik, mereka cenderung mengklaim sebagai sebuah 

pengalamannya sendiri dengan tekanan kata sangat menarik. 

Pengaaman inilah kemudia menjadi efek yang terus berjalan 

antarkonsumen dalam sepanjang kehidupan mereka. 

c. Knowledge diffusion 

Word of mouth memiliki efek ganda. Tidak hanya sebagai penyebaran 

tawaran produk, tetapi juga sebagai media penyebaran pengetahuan 

kepada orang lain. Terurama jika word of mouth produk ini jatuh pada 

konsumen atau orang yang suka berperan sebagai teacher, advisor atau 

orang yang mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. 

d. Cause and effect 

Cara yang paling mudah untuk menciptakan efek yang berjenjang 

dalam memprakarsai kegiatan pemasaran dalam mempengaruhi 

perhatiankonsumen untuk terlibat dalam perbincangan produk. Cara ini 

lebih efektif dalam memotong kekacauan pasar, ketika konsumen dapat 

memahami aspek perbincangan produk, mereka akan menjadi bagian 

dari buzz, viral atau stealth marketing. 
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Jadi word of mouth merupakan komunikasi mulut ke mulut yang 

dikenal dengan getok tular. Komunikasi mulut ke mulut ini merupakan 

kegiatan promosi secara sukarela dimana mereka menceritakan produk 

tersebut atas pengalaman yang sudah dialami setelah melakukan pembelian 

dan menyarankan orang lain untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk 

atau jasa tersebut. 

4. Keputusan Pembelian  

Menurut Setiadi (2008:415) pengambilan keputusan konsumen 

(consumer decision making) adalah proses pengintegrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan untu mengevaluasi dua atau lebih perilaku 

alternatif, dan memilih salah satu diantaranya. Menurut Kotler & Amstrong 

dalam (Katarika dan Syahputra, 2017), keputusan pembelian adalah tahap 

dalam proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen benar-benar 

membeli produk dari pengalaman yang didengar, pemilihan, penggunaan, dan 

bahkan dari pembuangan produk tersebut. Keputusan pembelian adalah 

keputusan pembeli tentang merek apa yang mau dibeli. Tahapan keputusan 

pembelian konsumen mengevaluasi alternatif-alternatif yang membentuk 

preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Dalam 

melaksanakan maksud pembelian, konsumen bisa mengambil lima sub-

keputusan diantaranya: merek, dealer (saluran pembelian), kuantitas, waktu, 

dan metode pembayaran.   
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Menurut Setiadi (2008:16), tahapan  dalam  proses pengambilan 

keputusan pembelian terdiri dari lima tahap yaitu mengenali kebutuhan, 

pencarian informasi, evaluasi aternatif, keputusan membeli, perilaku pasca 

pembelian. maka Setiadi (2008:16) menjelaskan secara rinci proses keputusan 

pembelian konsumen diuraikan sebagai berikut:  

1. Pengenalan masalah. Proses membei diawali saat pembeli meyadari 

adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan 

antara kondisi sesungguhnya dengan kondisi yang diinginkan. 

 2. Pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai yang mulai timbul   

minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. 

Sumber-sumber informasi konsumen dapat dikelompokkan menjadi 

empat kelompok, yaitu: 

 a. Sumber pribadi :  keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

 b. Sumber komersil : iklan, tenaga penjualan, penyalur, kemasan, dan 

pameran. 

c. Sumber umum : media massa, organisasi konsumen.  

d. Sumber pengalaman : pernah menangani, menguji, menggunakan 

produk.  

3. Evaluasi alternatif. bagaimana konsumen memproses informasi tentang 

pilihan merek untuk membuat keputusan akhir? Ternyata tidak ada 

evaluasi yang sederhana dan tunggal yang digunakan oleh konsumen 
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atau bahkan oleh satu konsumen pada seluruh situasi membeli. Ada 

beberapa proses evaluasi keputusan. Kebanyakan model dari proses 

evaluasi konsumen sekarang bersifat kognitif, yaitu mereka 

memandang konsumen sebagai pembentuk penilaian terhadap produk 

terutama berdasarkan pada pertimbangan yang sadar dan rasional.  

4. Keputusan membeli. Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk 

preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan.  

5. Perilaku sesudah pembelian. Sesudah pembelian terhadap suatu produk 

yang dilakukan konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan 

atau ketidakpuasan. 

Berdasarkan teori mengenai keputusan pembelian diatas, Maka dapat 

disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah sebuah proses dimana 

konsumen melakukan pembelajaran terlebih dahulu tentang sebuah produk 

sebelum melakukan dan setelah melakukan pembelian. 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

No Penulis & Tahun Variabel yang 

Digunakan 

 Hasil 

1  Dita Murinda Katarika, 

Syahputra, 2017. 

Pengaruh Store 

Atmosphere Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Pada Coffee Shop Di 

Bandung. ISSN: 2355-

0295, E-ISSN: 2549-

8932, Jurnal 

Ecodemica, Vol. 1 No. 

2 September 2017. 

Variabel 

independen 

1.Store 

Atmosphere 

Variabel 

dependen 

1.Keputusan 

Pembelian 

Store Atmosphere 

berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

pada Kopi Ireng dan 

Kopi Selasar Sunaryo. 

2 Tommy Kurniawan 

Njoto, 2016. Pengaruh 

Desain Kemasan, Cita 

Rasa, dan Variasi 

Produk terhadap 

Keputusan Pembelian 

Konsumen Bumi  

Anugerah. Jurnal 

Manajemen dan Start-

Up Bisnis Volume 1, 

Nomor 4, Oktober 2016 

Vaiabel 

independen 

1. desain 

kemasan 

2.cita rasa 

3.variasi produk 

Variabel 

dependen 

1. keputusan 

pembelian 

1. Desain kemasan 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

2. Cita rasa 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

3. Variasi produk 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian konsumen 

 

3 Priskyla Wenda 

Rumondor, Altje L. 

Tumbel, Imelda W. J. 

Ogi, 2017. Pengaruh 

Kualitas Produk, Harga 

dan Word of mouth 

terhadap keputusan 

pembelian pada Rumah 

Kopi dan Mie Toronata 

di Kawangkoan. ISSN 

2303-1174, Jurnal 

EMBA          Vol.5 

No.2 Juni 2017, Hal. 

1102 –1112 

Variabel 

independen 

1. kualitas 

produk 

2. harga 

3. word of 

mouth 

variabel 

dependen 

1. keputusan 

pembelian 

1.Kualitas produk, 

harga, dan word of 

mouth secara simultan 

dan parsial 

2. Secara parsial harga, 

word of mouth  

berpengaruh positif 

dan signifikan, 

sedangkan kualitas 

produk berpengaruh 

positif tidak signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian pada 
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Rumah Kopi dan Mie 

Toronata di 

Kawangkoan. 

4 Indra Nurrahman dan 

Rd. Dian Herdiana 

Utama, 2016. Pengaruh 

Variasi Produk 

terhadap Keputusan 

Pembelian (survei pada 

pembeli smartphone 

Nokiaseries X di BEC 

Bandung. Journal of 

Business Management 

and Enterpreneurship 

Education | Volume 1, 

Number 1, April  2016, 

hal.54-63. 

Variabel 

Independen 

1. Variasi 

Produk 

Variabel 

Dependen 

1. Keputusan 

Pembelian 

1.  

variasi produk 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian pada 

pembeli smartphone 

Nokia series X di BEC 

Bandung.  

5 Yuliana Sinaga & 

Harti, 2016. Pengaruh 

Kualitas Layanan dan 

Varian Produk 

Terhadap Keputusan 

Pembelian di Cafe It’s 

Milk Sidoarjo  

Variabel 

independen 

1. Kualitas 

Layanan 

2: Varian 

Produk 

Variabel 

dependen 

1. Keputusan 

Pembelian 

1.kualitas layanan 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian 

di Café Its Milk 

Sidoarjo  

2.varian produk 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian 

di Café Its Milk 

Sidoarjo.  

3. varian produk dan 

kualitas layanan 

berpengaruh secara 

simultan terhadap 

keputusan pembelian 

di Café Its Milk 

Sidoarjo 

6 Indra Jemmel Sendy 

Lupani & Rotinsulu 

Jopie Jorie, 2015. 

Pengaruh Store 

Atmosphere dan 

Ekuitas Merek 

Terhadap Keputusan 

Konsumen Membeli 

Pada Restoran Solaria 

Manado Town Square. 

ISSN 2303-1174,  

Variabel 

indepenen 

1. Store 

Atmosphere 

2. Ekuitas 

Merek 

Variabel 

dependen 

1. Keputusan 

Konsumen 

Membeli  

secara simultan atau 

parsial, store 

atmosphere dan ekuitas 

merek berpengaruh 

terhadap keputusan 

konsumen membeli 

pada restoran Solaria 

Manado Town Square. 
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Jurnal EMBA Vol.3 

No.4 Desember 2015, 

92-103. 

 

7 Tsurayya Munira, 2016. 

Pengaruh Store 

Atmosphere terhadap 

keputusan pembelian 

pada kopi selasar 

Bandung. ISSN : 2442-

5826, e-Proceeding of 

Applied Science : 

Vol.2, No.2 Agustus 

2016, 414-421. 
 

Variabel 

independen 

1. Store 

Atmosphere 

Variabel 

dependen 

1. Keputusan 

Pembelian 

Store Atmosphere 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian pada kopi 

selasar Bandung. 

8 Cindy Juwita Dessyana, 

2013. Store Atmosphere 

Pengaruhnya Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Konsumen Di Texas 

Chicken Multimart II 

Manado. ISSN 2303-

1174, Jurnal EMBA, 

Vol. 1 No. 3, 844-852. 

  

Variabel 

independen 

1.Store 

atmosphere 

Variabel 

dipenden 

1.Keputusan 

pembelian 

Store atmosphere 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

9 Yanuar Yoga Anggoro 

& Dwi Djoko Waluyo, 

2016. Pengaruh Store 

Atmosphere, Desain 

Produk dan Harga 

Terhadap Keputusan 

Pembelian di Larissa 

Gallery & Workshop 

Pekalongan. 

Variabel 

independen 

1.store 

atmosphere 

2.desain produk 

3.harga 

Variabel 

dependen 

1.keputusan 

pembelian 

 

Store atmosphere, 

desain produk, harga 

secara parsial dan 

simultan berpengaruh 

terhadap keputusan 

pembelian 

 

10 Aliftsa Ibrahim, Dra. Ai 

Lili Yuliati, M.M, 

2017. Pengaruh Word 

of Mouth Terhadap 

Keputusan Pembelian 

(Studi pada konsumen 

Waroeng Steak and 

Shake Jln. Banteng No. 

Variabel 

independen 

1. Word of 

Mouth 

Variabel 

independen 

1. Keputusan 

Pembelian 

word of mouth 

berpengaruh secara 

positif terhadap 

keputusan pembelian 

konsumen Waroeng 

Steak and Shake Jln. 

Banteng no. 14 

Bandung. 
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14 Bandung). ISSN : 

2355-9357, e-

Proceeding of 

Management : Vol.4, 

No.2 Agustus 2017 | 

Page 1855-1861. 
  

11 Alva Rembon, Lisbeth 

Mananeke, Emilia 

Gunawan, 2017. 

Pengaruh word of 

mouth dan kualitas 

produk terhadap 

keputusan pembelian 

pada PT. Kangzen 

Kenko Indonesia di 

Manado. Jurnal EMBA 

Vol.5 No.3 September 

2017, Hal.4585-4594 

Variabel 

independen 

1.word of mouth 

2.kualitas 

produk 

Variabel 

dependen 

1.keputusan 

pembelian 

1.  

1.Secara parsial Word 

Of Mouth berpengaruh  

positif dan signifikan 

terhadap Keputusan 

Pembelian pelanggan 

2.Kualitas produk 

secara parsial 

berpengaruh positif 

namun tidak signifikan 

terhadap keputusan 

pelanggan 

3. secara simultan 

menunjukkan bahwa 

Word Of Mouth dan 

Kualitas Produk 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap 

Keputusan Pembelian 

pada PT. Kangzen 

Kenko di Manado 

12 Effect of Store 

Atmosphere on 

Consumer Purchase 

Intention. (Riaz 

Hussain & Mazhar Ali, 

2015), International 

Jurnal of Marketing 

Studies; Vol. 7 no.2; 

2015. 35-43. 

Variabel 

Independen 

1.Store 

Atmosphere 

Variabel 

Dependen 

1. Customer 

Purchase 

Intention 

variabel atmosfer 

seperti kebersihan, 

aroma, pencahayaan, 

dan tampilan / tata 

letak memiliki 

pengaruh positif 

terhadap niat 

pembelian konsumen; 

sedangkan musik dan 

warna memiliki 

pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap 

niat pembelian 

konsumen. 

13 Effect of Word of 

Mouth Communication 

on Consumer Purchase 

Decision: Malay 

Variabel 

independen 

1. Word of 

Mouth 

Variabel word of 

mouth memiliki 

hubungan positif yang 

signifikan dengan 
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upscale restaurant. (Nur 

A’mirah Hassan Basri, 

Roslina Ahmad, Faiz I. 

Anuar, Khairul Azam 

Ismail, 2015. Procedia 

– Social and 

Behavioral Sciences 

222(2016). 324-331. 

Variabel 

dependen 

1.Purchase 

Decision 

keputusan pembelian 

konsumen. 

14 Sufyan Lutfi dan Jesi 

Irwanto, 2017. 

Pengaruh Store 

Atmosphere, Lokasi, 

dan Keragaman Produk 

Terhadap Keputusan 

pembelian pakaian pada 

pasar umum Pasirian 

Lumajang. Jurnal Ilmu 

Manajemen 

Advantage, Vol.01, 

No.1, Juni, 2017 

1.Store 

atmosphere 

2. Lokasi 

3. Keragaman 

produk 

1.secara parsial maka 

Store Atmosphere 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian, 

lokasi berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian, 

dan keragaman produk 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian.   

2.Secara simultan 

Store Atmosphere, 

lokasi, dan keragaman 

produk berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

pakaian pada pasar 

umum Pasirian 

Lumajang 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan 

hubungan antar variabel independen dan dependen (Sugiyono, 2016:60).  

Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel bebas 

(independen) dan variabel terikat (dependen). Pertautan antar variabel 
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tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk hubungan antar variabel 

penelitian. 

Hubungan antara variabel X dan Y 

1. Pengaruh antara variabel store atmosphere (X1) terhadap variabel 

kepuusan pembelian (Y) 

Store Atmosphere memiliki elemen-elemen untuk membangun 

atmosfer toko yang ingin diciptakan, Berman & Evan dalam (Munira, 2016) 

membagi elemen atmosfer toko kedalam empat kunci yaitu Exterior, General 

Interior, Store Layout, Dan Interior Displays. Penggabungan dari beberapa 

elemen atmosfer dapat meciptakan suasana toko yang unik dan menarik 

sehingga konsumen merasakan kenyamanan serta merasa senang memilih 

toko tersebut untuk berlama-lama didalam toko dan kemudian konsumen 

akhirnya akan melakukan pembelian.  

Menurut Levy & Weitz dalam (Katarika dan Syahputa, 2017) Store 

Atmosphere bertujuan untuk menarik perhatian konsumen untuk berkunjung, 

memudahkan mereka untuk mencari barang yang dibutuhkan, memotivasi 

mereka untuk membuat perencanaan secara mendadak, mempengaruhi 

mereka untuk melakukan pembelian, dan memberikan kepuasan dalam 

berbelanja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Store Atmosphere 

yang dilaksanakan dengan baik akan memberikan pengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian oleh konsumen. 
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Oleh karena itu situasi pembelian terutama lingkungan fisik seperti 

warna, suara, cahaya dan pengaturan ruang perlu diperhatikan untuk menarik 

konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Hasil penelitian Katarika 

dan Syahputra (2017) menunjukan bahwa store atmosphere berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada Kopi Ireng dan 

Kopi Selasar Sunaryo. Lupani & Jorie (2015) store atmosphere berpengaruh 

terhadap keputusan konsumen membeli pada restoran Solaria Manado Town 

Square. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Munira (2016) store 

atmosphere berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada kopi 

selasar Bandung. Hasil penelitian Dessyana (2013) store atmosphere 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsuen di Texas 

Chicken Multimart II Manado. Hasil penelitian Anggoro & Waluyo (2016) 

store atmosphere berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Larissa 

Gallery & Workshop Pekalongan. 

2. Pengaruh variabel variasi produk (X2) terhadap variabel keputusan 

pembelian (Y) 

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. 

Menurut Ali dan Listiyorini dalam (Njoto,2016), kelengkapan produk mulai 

dari rasa, ukuran, dan kualitas serta ketersediaan produk memiliki makna 

yang sama dengan variasi produk. Menurut Zaffou dalam (Nurrahman dan 
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Utama, 2016) menyatakan bahwa variasi produk merupakan faktor penting 

ketika membuat keputusan pembelian. 

Hasil penelitian Njoto (2016) menyebutkan bahwa variasi 

berpengaruh signifikan terhadap kepuusan pembelian. Sinaga dan Harti 

(2016) juga menyatakan varian produk berpengaruh signifian terhadap 

keputusan pembelian. Pada penelitian Nurrahman dan Utama (2016) variasi 

produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

3. Pengaruh variabel word of mouth terhadap variabel keputusan pembelian 

 Menurut Hasan (2010 : 32) word of mouth adalah tindakan 

konsumen memberikan informasi kepada konsumen lain dari seseorang 

kepada orang lain (antar pribadi) non komersial baik merek, produk maupun 

jasa. Hasi penelitian Ibrahim dan Yuliati (2017) menyebutkan bahwa word of 

mouth berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil peneliian 

lainnya yang dilakukan oleh Rembon, Mananeke, Gunawan (2017) 

menunjukan bahwa word of mouth berpengaruh signifikan positif terhadap 

keputusan pembelian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rumondor, 

Tumbel, Ogi (2017) word of mouth berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh 

Basri et al (2016) word of mouth berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Berdasarkan landasan teori dan konsep yang dijabarkan di atas maka 

penelitian ini menganalisis pengaruh store atmosphere, variasi produk, word 
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of mouth terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini digunakan untuk 

meneliti pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan kerangka konseptual sebagai berikut : 

  

  

H2 

 H3 

   

 H4 

 

 H1 

 

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pemikiran 

D. Hipotesis  

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan permasalahan yang 

diajukan dan kerangka pemikiran yang dikembangkan untuk penelitian ini, 

maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu: 

1. H1 : store atmosphere, variasi produk, word of mouth berpengaruh 

simultan signifikan terhadap keputusan pembelian pada Waroenk Ora 

Umum Purwokerto.  

KEPUTUSAN 

PEMBELIAN 

 (Y) 

STORE 

ATMOSPHERE 

(X1) 

VARIASI  

PRODUK 

 (X2) 

WORD OF 

 MOUTH  

(X3) 
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2. H2 : store atmosphere berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan pembelian pada Waroenk Ora Umum Purwokerto.  

3. H3 : variasi produk berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada Waroenk Ora Umum Purwokerto. 

4. H4 : word of mouth  berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada Waroenk Ora Umum Purwokerto. 
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