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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin hari persaingan dunia usaha di Indonesia semakin ketat, para 

pelaku usaha melakukan berbagai upaya agar bisa menaikan pangsa pasar dan 

menarik konsumen baru. Para pelaku usaha perlu mengoptimalkan kinerja dari 

perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Selain itu para 

pelaku usaha juga dituntut memiliki strategi pemasaran yang tepat supaya 

usahanya mampu bertahan dan mampu bersaing di pasar. Dasar yang digunakan 

oleh para pelaku utuk merancang strategi pemasaran usahanya yaitu memahami 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Para pelaku usaha perlu mengenali apa saja 

yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen dimasa ini maupun dimasa 

mendatang. Para pelaku usaha harus menomor satukan kepuasan konsumen agar 

kelangsungan usahanya tetap terjaga. Kepuasan konsumen merupakan situasi 

kognitif pembeli berkaitan dengan keselarasan atau ketidakselarasan antara hasil 

yang ia terima dibandingkan dengan pengorbanan yang ia lakukan (Tjiptono, 

2012:394).  

Dengan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, para pelaku 

usaha bisa mempunyai pedoman saat menciptakan produk atau jasa. Selain itu 

para pelaku usaha juga mampu menyiapkan konsep layanan bagus sesuai dengan 

yang diinginkan oleh konsumen. Jadi dalam menciptakan dan menawarkan 

produk atau jasa tidak lagi didasarkan pada praduga-praduga atau keinginan dari 

pelaku usaha itu sendiri namun berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen.



2 
 

 
 

Desakan dari keinginan dan kebutuhan individu memunculkan keputusan 

pembelian yang nantinya akan mengarah pada tujuan untuk meraih kepuasan 

(Kotler dan Amstrong, 2016:30). 

Menurut Zainuddin (2018:56), perkembangan dan persaingan dalam dunia 

usaha semakin hari semakin ketat, berbagai strategi dan kebijakan dilakukan oleh 

para pelaku usaha untuk memasarkan produk atau jasanya. Maka dari itu para 

pelaku usaha dituntut untuk selalu melakukan inovasi terhadap produk atau jasa 

yang ditawarkan agar mampu bertahan, bersaing dan menjaga keberlangsungan 

usahanya. Para pelaku usaha juga perlu melakukan identifikasi terhadap berbagai 

strategi yang dilakukan oleh pesaing seperti mutu produk, ciri produk, kebijakan 

harga, bentuk pelayanan yang diberikan, program promosi yang dilakukan, 

dengan begitu pelaku usaha bisa mengetahui titik kekuatan pesaing dan titik 

kelemahan pesaing, selain itu pelaku usaha juga bisa membedakan produk atau 

jasanya dari pesaing dan memiliki ciri khas tersendiri. Menurut Ekawati (2020), 

dalam menjalankan usahanya, para pelaku usaha harus memiliki program, sasaran 

dan strategi yang kompetitif untuk menyerang maupun bertahan terhadap para 

pesaingnya. Sosial media seperti facebook, twitter, instagram, youtobe dan 

platfrom lainya sekarang ini banyak digunakan oleh para pelaku usaha sebagai 

media pemasaran suatu produk atau jasa.   

Menurut Bahar dan Sjaharuddin (2015:16) fokus utama dari pelaku usaha 

adalah kepuasan konsumen. Konsumen akan merasa puas jika apa yang ia terima 

sesuai dengan harapanya, begitupun sebaliknya jika apa yang ia terima tidak 

sesuai atau lebih buruk dari harapanya maka akan merasa kecewa. Konsumen 
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yang merasa puas terhadap produk dan layanan yang diberikan oleh suatu 

perusahaan enggan untuk beralih ke produk atau layanan yang di tawarkan oleh 

pesaing sekalipun harganya relatif lebih murah. Bukan itu saja, adanya perasaan 

puas dalam diri konsumen terhadap suatu produk atau jasa membuat konsumen 

tersebut akan melakukan pembelian kembali dan akan merekomendasikan pada 

orang lain agar membeli suatu produk dari perusahaan yang sama.  

Para pelaku usaha akan mendapatkan berbagai manfaat, apabila tingkat 

kepuasan konsumennya tinggi. Manfaat tersebut diantaranya meningkatkan 

produktifitas usahanya, meningkatkan reputasi usahanya, mengurangi jumlah 

konsumen yang beralih pada pesaing, meningkatkan penjualan sehingga 

berpengaruh pada laba atau keuntungan usahanya yang meningkat. Sebaliknya 

jika konsumen merasa tidak puas, maka ia akan berpindah ke produk kompetitor 

yang nantinya akan mengakibatkan penurunan penjualan dan berakibat pada 

kerugian (Supranto, 2011:2). 

Kepuasan konsumen secara signifikan akan berdampak pada minat beli 

ulang konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang sama. Menurut Safitri 

(2017:67), keinginan konsumen dalam melakukan pembelian ulang pada 

umumnya didasari oleh pengalaman pembelian produk yang sejenis di masa 

silam. Dengan adanya minat beli ulang yang dilakukan oleh konsumen lama maka 

para pelaku usaha tidak mengeluarkan biaya yang banyak untuk mencari 

konsumen baru disamping itu juga dapat menjaga keberlangsungan usahanya. 

Para pelaku bisnis juga perlu membenahi, membina serta mempertahankan 

hubungan baik dengan para konsumennya, hal ini dimaksudkan untuk menekan 
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angka kehilanggan konsumen. Terdapat beberapa cara yang digunakan oleh para 

pelaku bisnis dalam membina hubungan yang baik dengan konsumennya yaitu 

dengan cara menyediakan produk yang bermutu, menawarkan harga yang relative 

terjangkau, waktu penyerahan yang cepat dan bentuk pelayanan yang baik. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen salah 

satunya adalah kualitas pelayanan (Lupiyoadi, 2011:193). Kebanyakan para 

konsumen mengeluhkan penyajian makanan yang terlalu lama pada salah satu 

rumah makan sehingga mereka merasa tidak puas dan akhirnya berpindah ke 

rumah makan lain. Untuk itu para pelaku usaha khusunya usaha kuliner harus 

benar-benar memperhatikan pelayanan yang diberikan, agar konsumenya merasa 

puas dan berminat melakukan pembelian kembali. 

Disamping kualitas pelayanan yang baik, faktor harga juga sangat 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Dalam melakukan penjualan harga 

merupakan elemen yang terpenting. Kebanyakan perusahaan bangkrut karena 

menetapkan harga yang tidak sesuai. Dari segi konsumen harga dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam melakukan pembelian. Sebab harga dari suatu produk 

akan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk itu sendiri. Apabila 

persepsi konsumen terhadap harga suatu produk itu terlalu mahal maka ia tidak 

akan melakukan pembelian ulang, begitupun sebaliknya apabila persepsi 

konsumen terhadap suatu produk tersebut murah dan sesuai dengan manfaat yang 

diberikan maka komsumen akan merasa puas dan berminat utuk melakukan 

pembelian ulang. Menurut Sutopo (2016:4) persepsi yang dipikirkan seseorang 

bisa menjadi nilai tentang suatu hal yang terlintas dipikiranya. 
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Selain kedua faktor di atas, store atmosphere juga merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kepuasan dan minat beli ulang. Store atmosphere 

adalah karakteristik fisik toko yang dapat menunjukan image toko dan dapat 

menarik perhatian konsumen (Berman dan Evan, 2010:508).  

Menurut Emes & Sari (2019:1360) saat ini konsumen menjadikan store 

atmosphere sebagai bahan pertimbangan ketika melakukan pembelian. Store 

atmosphere yang nyaman dan elegan dari sebuah toko akan memberikan kesan 

yang positif dimata konsumen, dengan kesan positif itu konsumen akan 

menjadikan toko tersebut sebagai pilihan utama untuk melakukan pembelian 

kembali suatu produk atau jasa. 

Menurut Devi, dkk (2017:101) persaingan yang terjadi saat ini menuntut 

para pelaku usaha khususnya rumah makan untuk selalu memprioritaskan 

kepuasan konsumenya dan memiliki kepekaan disetiap perubahan yang terjadi. 

Fungsi rumah makan saat ini tidak hanya digunakan sebagian tempat untuk 

memenuhi kebutuhan makan konsumen, namun rumah makan saat ini memiliki 

banyak fungsi seperti tempat untuk bertemu dan berdiskusi dengan teman, tempat 

untuk menjalin hubungan bisnis dan non bisnis, tempat untuk mengadakan rapat 

serta tempat untuk acara pesta pernikahan, acara pesta ulang tahun dan acara-

acara tetentu. Fenomena tersebut didukung oleh perubahan gaya hidup konsumen 

yang semakin modern dan perubahan selera konsumen. Hal ini menjadikan usaha 

rumah makan mengalami perkembangan dan peningkatan yang sangat pesat tak 

terkecuali di kota Pati itu sendiri. Perkembangan dan peningkatan jumlah rumah 

makan di Pati didasari dengan daya beli yang tinggi dari konsumen.  
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Berdasarkan fenomena di atas, para pelaku usaha khususnya di bidang 

kuliner harus memiliki berbagai strategi khusus seperti lokasi yang sangat 

stategis, harga yang terjangkau, menawarkan suasana toko yang nyaman, kualitas 

pelayanan yang baik dan lain sebagainya untuk membuat konsumen merasa puas 

dan berminat untuk melakukan pembelian ulang. Dengan adanya jumlah rumah 

makan yang semakin banyak di Pati, membuat para konsumen lebih jeli dan 

memiliki banyak pilihan untuk memutuskan mau makan dimana yang sesuai 

dengan kebutuhanya. Para pelaku usaha rumah makan dituntut untuk selalu 

mengikuti perkembangan dan mampu menciptakan ide-ide kreatif serta ciri khas 

tersendiri mulai dari varian menu masakanya, pelayanannya, desain interiornya, 

suasana tokonya yang dapat menarik perhatian konsumen sehingga konsumen 

berminat untuk membeli kembali. Strategi-startegi tersebut harus di jalankan oleh 

para pelaku bisnis agar dapat menghadapi persaingan dan menjadikan usaha 

rumah makanya tetap eksis di pasaran.  

Tabel 1.1 

Jumlah Rumah Makan Kabupaten Pati 2016-2019 

Tahun Jumlah 

2016 25 

2017 32 

2018 36 

2019 37 

Sumber : BPS Wilayah Jateng (2020) 

Berdasarkan data yang ditampilkan oleh BPS wilayah Jateng, jumlah 

rumah makan di Kabupaten Pati tahun 2016 sampai 2019 ada 37 rumah makan. 

Dari tabel di atas kita dapat melihat adanya kenaikan jumlah rumah makan di 
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Kabupaten Pati dari tahun ketahun. Hal ini menandakan bahwa daya beli 

masyarakat di Kabupaten Pati cukup tinggi. 

Salah satu rumah makan yang ada di kota Pati adalah rumah makan 

Spesial Sambal. Rumah makan Spesial Sambal berlokasi di Jalan Wahid Hasyim 

Nomor 22 Pati. Rumah makan Spesial Sambal menawarkan konsep rumah makan 

tradisional yang terkenal dengan sambalnya yang khas sesuai dengan nama dari 

rumah makan itu sendiri. Ada berbagai jenis sambal yang tawarkan disana 

diantaranya ada sambal bawang, sambal terasi, sambal tomat, sambal matah, 

sambal belut dan masih banyak lagi sambal-sambal yang lain. Rumah makan 

Spesial Sambal sangat cocok untuk konsumen pecinta makanan pedas karena 

sambal yang disajikan cukup pedas dan gurih. Rumah makan Spesial Sambal juga 

menawarkan puluhan menu yang menarik mulai dari makanan dan minuman yang 

beraneka jenis. Rumah makan Spesial Sambal Pati menawarkan konsep rumah 

makan yang suasananya seperti rumahan karena tidak ada tembok atau kaca 

pembatas dan tempat makan ada yang duduk serta lesehan sangat cocok 

digunakan untuk rapat, makan bersama keluarga, pacar, sahabat, tempat reuni, dan 

tempat berbuka puasa. Slogan dari rumah makan Spesial Sambal sendiri adalah 

“Pedas, Panas dan Berasa Mantap”. Rumah makan Spesial Sambal juga menerima 

pesanan berbagai acara dan bekerjasama dengan grab food setempat. Berikut 

disajikan data perkembangan jumlah pelanggan rumah makan Spesial Sambal Pati 

pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 1.2 

Pengunjung Rumah Makan Spesial Sambal Pati Tahun 2016-2020 

Tahun Nama Bulan Jumlah 

 

 

2016 

Januari-Maret  40.318 orang 

April-Juni 34.377 orang 

Juli-September 40.709 orang 

Oktober-Desembar  43.020 orang  

 158.424 orang  

 

 

2017 

Januari-Maret  32.538 orang  

April-Juni 29.028 orang  

Juli-September 33.687 orang 

Oktober-Desember 35.217 orang  

 130.470 orang  

 

 

2018 

Januari-Maret 40.534 orang 

April-Juni 32.829 orang 

Juli-September 39.441 orang 

Oktober-Desember 40.432 orang 

 153.236 orang 

 

 

2019 

Januari-Maret 36.981 orang 

April-Juni 31.208 orang 

Juli-September 31.480 orang 

Oktober-Desember 35.803 orang 
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Tahun Nama Bulan Jumlah 

 135.472 orang 

 

2020 

Januari-Maret 31.420 orang 

April-Juni 14.944 orang  

 46.364 orang  

Sumber: Rumah Makan Spesial Sambal Pati, (2020). 

Tabel di atas menunjukan jumlah pengunjung rumah makan Spesial 

Sambal Pati dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan. Kemudian 

tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan, namun sejak tahun 2018 sampai 

2010 mengalami penurunan kembali. Hal ini menandakan adanya penurunan daya 

beli pengunjung pada rumah makan Spesial Sambal Pati. 

 

Gambar 1.1 

Jumlah Pengunjung Rumah Makan Spesial Sambal Pati Tahun 2016-2020 
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Sumber: Data diolah dari Tabel 2.  

Berdasarkan tabel 2, dapat disimpulkan melalui diagram line di atas untuk 

mengetahui kecenderungan grafik dari jumlah pengunjung rumah makan Spesial 

Sambal Pati selama beberapa tahun terkahir. Diagram line di atas, menunjukkan 

jumlah pengunjung rumah makan Spesial Sambal Pati mengalami penurunan di 

tahun 2017 kemudian di tahun 2018 sempat ada kenaikan. Namun sejak 2 tahun 

terakhir mulai 2019 hinga 2020 mengalami penurunan kembali.  

Research gap dalam penelitian ini adalah Devi, dkk (2017) menyatakan 

store atmosphere berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Miswanto & Angelia 

(2017) menyatakan store atmosphere tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Emes & Sari (2019) menyatakan store 

atmosphere berpengaruh terhadap minat beli ulang pelanggan. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Huda, dkk (2020) menyatakan bahwa store 

atmosphere tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli ulang 

pelanggan. 

Menurut Astusi, dkk (2019) bahwa persepsi harga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. Bertolak belakang dengan hasil 

penelitian Wariki, dkk (2015) menyatakan bahwa persepsi harga berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Penelitian Sutopo (2016) 

menyatakan perspsi harga berpengaruh positif terhadap minat beli ulang 

pelanggan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutami (2016) 
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menyatakan bahwa persepsi harga tidak berpengaruh terhadap minat beli ulang 

pelanggan. 

Research gap dalam penelitian yang dilakukan oleh Safrizal (2015) 

menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Sedangkan menurut Maimunah (2019) menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepuasan konsumen. Penelitian 

yang dilakukan oleh Marieta (2017) menyatakan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Halim (2018) menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang. 

Berdasarkan fenomena daan research gap yang dipaparkan di atas penulis 

berniat menganalisis lebih jauh tentang pengaruh dari perspektif rumah makan 

dengan perspektif pelanggan, maka dari itu untuk dapat mengetahui pengaruhnya 

penulis tertarik mengambil judul tentang “PENGARUH STORE 

ATMOSPHERE, PERSEPSI HARGA DAN KUALITAS PELAYANAN 

TERHADAP MINAT BELI ULANG DENGAN KEPUASAN KONSUMEN 

SEBAGAI MEDIATOR (STUDI KASUS PADA PELANGGAN RUMAH 

MAKAN SPESIAL SAMBAL PATI). 

1.2 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup permasalahan atau batasan masalah yaitu suatu cara untuk 

mempermudah para peneliti ketika mengadakan penelitian, agar penelitiannya 

bisa berlangsung dengan baik dan terarah. Ruang lingkup permasalahan pada 

penelitian ini adalah 
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1. Penelitian ini mengambil objek Rumah Makan Spesial Sambal Pati 

2. Peneliti menjelaskan tentang store atmosphere, persepi harga dan kualitas 

pelayanan sebagai variabel eksogen dan menjelaskan tentang kepuasan 

konsumen sebagai variabel mediator serta minat beli ulang sebagai 

variabel endogen. 

3. Responden yang akan diteliti yaitu konsumen Rumah Makan Spesial 

Sambal Pati 

4. Jangka waktu penelitian selama 2 bulan setelah proposal mendapat 

persetujuan. 

1.3 Perumusan Masalah  

Minat beli ulang diartikan sebagai minat beli yang timbul dalam diri 

konsumen yang didasari oleh perasaan puas dalam mengkonsumsi produk yang 

sama dengan pembelian yang sudah dilakukan sebelumnya (Kotler dan Keller, 

2012:172). Namun ketika konsumen tidak berminat untuk melakukan pembelian 

ulang pada produk yang sama, mereka cederung berpindah ke produk lain. Minat 

beli ulang konsumen pada rumah makan Spesial Sambal kurang begitu baik, hal 

ini dapat dipicu dari beberapa alasan seperti penyejuk ruangan yang kurang 

menitralisir suhu dalam ruangan, persepsi konsumen tentang harga yang tawarkan 

lebih mahal dibandingkan pesaing, bentuk pelayananya dirasa terlalu lama dalam 

hal menyajikan menu makanan menyebabkan konsumen merasa kurang puas. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana store atmosphere berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

rumah makan Spesial Sambal Pati? 
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2. Bagaimana persepsi harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

rumah makan Spesial Sambal Pati? 

3. Bagaimana kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

rumah makan Spesial Sambal Pati? 

4. Bagaimana store atmosphere berpengaruh terhadap minat beli ulang 

konsumen rumah makan Spesial Sambal Pati? 

5. Bagaimana persepsi harga berpengaruh terhadap minat beli ulang 

konsumen rumah makan Spesial Sambal Pati? 

6. Bagaimana kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat beli ulang 

konsumen rumah makan Spesial Sambal Pati? 

7. Bagaimana kepuasan konsumen berpengaruh terhadap minat beli ulang 

konsumen rumah makan Spesial Sambal Pati? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian yang hendak dicapai adalah 

1. Untuk menganalisis pengaruh store atmosphere terhadap kepuasan 

konsumen rumah makan Spesial Sambal Pati.  

2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan konsumen 

rumah makan Spesial Sambal Pati. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen rumah makan Spesial Sambal Pati. 

4. Untuk menganalisis pengaruh store atmosphere terhadap minat beli ulang 

konsumen rumah makan Spesial Sambal Pati.  
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5. Untuk menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap minat beli ulang 

konsumen rumah makan Spesial Sambal Pati. 

6. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat beli ulang 

konsumen rumah makan Spesial Sambal Pati. 

7. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan konsumen terhadap minat beli 

ulang konsumen rumah makan Spesial Sambal Pati. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat buat para pembaca 

yang dapat diuraikan berikut ini: 

1. Manfaat Teoritis: menjadi salah satu bahan kajian untuk penelitian 

selanjutnya mengenai pengaruh antar variabel seperti store atmosphere, 

persepsi harga, kualitas pelayanan, kepuasan konsumen dan minat beli 

ulang. Selain itu juga dapat menjadi bahan informasi, bahan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya manajemen 

pemasaran. 

2. Manfaat Praktis: sebagai panduan buat para pelaku usaha dalam 

menjalankan bisnisnya, terutama para pelaku usaha kuliner mengenai 

pengaruh store atmosphere, persepsi harga, serta kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen dan dampaknya pada minat beli ulang 

konsumen. Serta menjadi bahan evalusi dan masukan bagi rumah makan 

Spesial Sambal Pati mengenai apa saja faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi minat beli ulang pelanggan pada rumah makan tersebut. 

 


