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PENGARUH IKLAN DAN STORE ATSMOSPHERE 
TERHADAP MINAT BELI PADA SMILE DIGITAL  

PRINTING SURABAYA 
 
 

Sandy Wicaksono 
 
 

ABSTRAK 

 
Store atmosphere mereupakan salah satu bagian yang cukup penting dalam 

mempengaruhi minat beli konsumen, karena dalam proses minat beli konsumen 
tidak hanya menimbulkan minat beli konsumen terhadap barang yang ditawarkan 
tetapi juga memberikan respon terhadap lingkungan. Berdasarkan uraian diatas 
dapat disimpulkan store atmosphere adalah suasana emosional yang diciptakan 
melalui ciri-ciri fisik dari toko diamana semuanya berhubungan dengan panca 
indera konsumen. Demikian juga yang terjadi pada Smile Digital Printing, yang  
jumlah pengguna jasa desain grafis dan percetakan yang setiap tahunnya 
mengalami penurunan yang berturut – turut. Penurunan tersebut tidak 
menguntungkan bagi kelangsungan hidup Smile Digital Printing karena hal ini 
akan berdampak pada penurunan pendapatan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui iklan dan store atsmosphere terhadap minat beli pada Smile 
Digital Printing Surabaya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung Smile Digital 
Printing Surabaya. Penelitian ini menggunakan teknik non probability dengan 
metode accidental sampling, dimana yang menjadi sampel adalah mereka ditemui 
oleh peneliti di Smile Digital Printing Surabaya, dengan jumlah 100 responden. 
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling 
(SEM).  

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SEM (Stuctural Equation 
Modeling) dan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat 
disimpulkan hal-hal untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : Iklan 
berpengaruh terhadap minat beli di Smile Digital Printing Surabaya, Store 
atsmosphere tidak berpengaruh terhadap minat beli  di Smile Digital Printing 
Surabaya 

 
Keywords :  Iklan, Store Atmosphere dan Minat beli 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
 
1.1. Latar Belakang Masalah  

Tuntutan untuk dapat memahami perilaku konsumen merupakan 

konsekwensi logis implementasi konsep pemasaran. Pengetahuan dan 

informasi yang luas tentang konsumen merupakan sarana yang sangat 

berguna bagi manajemen untuk mengembangkan strategi pemasaran yang 

efektif karena dengan demikian manajemen akan semakin jeli melihat 

pasar – pasar baru dan segera memanfaatkannya. 

     Kemunculan teknologi digital di Indonesia telah membuka peluang 

di  berbagai bidang industri. Produk yang ditawarkan bisnis  digital 

printing  pun  sebenarnya tidak jauh berbeda secara fisik. Namun, untuk 

dapat bersaing dan  bertahan di pasaran, produsen harus kreatif dalam 

mengkomunikasikan produknya  dengan menanamkan suatu persepsi 

tertentu kepada konsumen, seolah-olah  produk yang ditawarkan memang 

berbeda dari produk lain yang sejenis. Untuk itu  dibutuhkan peran 

komunikasi pemasaran yang tidak hanya berfungsi untuk  

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan khalayak tetapi juga  

membedakan suatu produk dengan produk lain yang sejenis.   
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Dalam menghadapi persaingan bisnis digital printing, banyak 

upaya yang  dimunculkan produsen untuk menghadapi pesaing dan 

mendorong minat beli  konsumen terhadap produk tertentu. Salah satunya 

dengan meningkatkan  kreatifitas iklan secara maksimal dimana 

memunculkan iklan secara berbeda dan  unik dari iklan-iklan yang sudah 

ada di pasaran. Hal ini disebabkan karena iklan  merupakan bentuk 

komunikasi pemasaran sebagai bentuk dari kegiatan promosi  agar terjadi 

tindakan atau perubahan sikap dalam mendorong minat beli sesuai  

keinginan pengiklan. Dengan demikian, agar menarik perhatian, pesan 

iklan harus  direncanakan dengan baik, lebih imajinatif, lebih menghibur, 

dan lebih  menjanjikan bagi konsumen. Karena itu, konsep kreatif akan 

berperan lebih  penting dalam keberhasilan iklan (Machfoedz, 2005:130).  

Daya tarik iklan sangat  penting karena akan meningkatkan 

keberhasilan komunikasi dengan khalayak.  Salah satu daya tarik yang 

digunakan dalam iklan adalah melalui kreatifitas baik  secara tampilan 

fisik maupun pesan iklan.  Sebagai usaha yang menuntut kreatifitas, Smile 

Digital Printing pun menjadikan  iklan media cetak selain sebagai sarana 

promosi juga sebagai media untuk  menyalurkan kreatifitas tersebut 

sebagai daya tarik utama yang dituangkan  melalui konsep yang berbeda 

dari pesaingnya. Hal inilah yang menjadi keunikan  Smile Digital Printing 

dibanding dengan kompetitor lain dengan konsep usaha sejenis  

“Mercandise pribadi”. 
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Selain itu, perusahaan perlu melakukan promosi untuk 

memperkenalkan produknya kepada konsumen. Dalam strategi promosi, 

periklanan merupakan salah satu variabel promosi yang paling sering 

digunakan perusahaan untuk mempromosikan produknya, karena sifatnya 

yang memasyarakat, yaitu dapat menjangkau masyarakat dengan cepat dan 

luas. (Kurniawati, 2009 : 2) 

Menurut Jefkins (1997 : 5), iklan merupakan pesan-pesan penjualan 

yang paling persuasif yang diarahkan kepada para calon pembeli yang 

paling potensial atas produk barang atau jasa tertentu dengan biaya yang 

semurah-murahnya. Pendapat lain menyebutkan bahwa iklan adalah usaha 

mempengaruhi konsumen dalam bentuk tulisan, gambar, suara atau 

kombinasi dari semuanya itu yang diarahkan pada masyarakat secara luas 

dan secara tidak langsung (Nitisemito, 1977 : 137). 

Store atmosphere mereupakan salah satu bagian yang cukup penting 

dalam mempengaruhi minat beli konsumen, karena dalam proses minat beli 

konsumen tidak hanya menimbulkan minat beli konsumen terhadap barang 

yang ditawarkan tetapi juga memberikan respon terhadap lingkungan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan store atmosphere adalah 

suasana emosional yang diciptakan melalui ciri-ciri fisik dari toko diamana 

semuanya berhubungan dengan panca indera konsumen. (Kurniawati, 2009 : 

5) 
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 Tabel 1. Data Pengguna Jasa Smile Digital Printing 

  

Bulan (Tahun) 

 

Jumlah  

Pengguna Jasa 

 

Pendapatan  

 

        Januari 2008 – Juni 2008 438 orang 
Rp. 183,745,200 

 Juli 2008 – Desember 2008 459 orang 
Rp. 131,936,400 

        Januari 2009 – Juni 2009 412 orang 
Rp. 156,101,000 

Juli 2009 – Desember 2009 381 orang 
Rp. 124,376,000 

        Januari 2010 – Juni 2010 335 orang 
Rp. 117,587,000 

Juli 2010 – Desember 2010 304 orang 
Rp. 96,966,000 

    Sumber : Smile Digital Printing - Surabaya 

Dari data tersebut diatas, maka dilihat dari jumlah pengguna jasa 

desain grafis dan percetakan yang setiap tahunnya mengalami penurunan 

yang berturut – turut. Penurunan tersebut tidak menguntungkan bagi 

kelangsungan hidup Smile Digital Printing karena hal ini akan berdampak 

pada penurunan pendapatan. Penyebab penurunan pengguna jasa tersebut 

diduga diindikasikan karena iklan yang digunakan kurang efektif serta 

store atmosphere yang kurang mendukung, seperti tempat duduk yang 

kurang nyaman, alur konsumen masuk dan keluar yang membingungkan, 

dll.  Karena store atmosphere sebagai salah satu sarana komunikasi dapat 

berakibat positif dan menguntungkan dibuat sedemikian menarik. Suatu 

proses pemasaran yang dilakukan retail karena konsumen akan merasa 

nyaman berbelanja, jika store atsmosphere atau suasana tampilan tokonya 

mendukung. Minimal konsumen akan merasa betah berlama-lama 

berbelanja didalam toko dan semakin memperbesar peluang konsumen 
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untuk melakukan pembelian. (Karmela, 2009 : 94). Store atmosphere 

mempunyai hubungan yang erat terhadap minat beli konsumen. Apabila 

suasanya tokonya menyenangkan serta melalui sentuhan atmosphere yang 

menarik dibangun dengan menggunakan isyarat yang dapat menarik 

perasaan konsumen melalui penglihatan, pendengaran, penciuman 

sentuhan maka konsumen akan merasa betah dan nyaman untuk berbelanja 

karena terpuaskan dan lambat laun akan menjadi konsumen setianya. 

(Karmela, 2009 : 95) 

Demikian juga dengan iklan, semakin  baik  iklan  suatu  produk  

maka diharapkan akan semakin tinggi keputusan pembelian konsumen 

terhadap produk tersebut.  Sebaliknya,  iklan  produk  yang  buruk  dapat  

menyebabkan  rendahnya tingkat keputusan pembelian konsumen terhadap 

produk tersebut. Iklan adalah penyampaian pesan penjualan  oleh produsen 

kepada konsumen dengan jelas dan sederhana dalam bentuk tulisan,  

gambar,  suara  atau  kombinasi  dari  semuanya  dengan  maksud  untuk  

mempengaruhi minat beli. (Kurniawati, 2009 : 5) 

Pada umumnya konsumen bersedia untuk membeli apabila produk 

sesuai dengan harapan mereka, ketika akan mengkonsumsinya. Sesuai 

dengan pendapat Parasuraman (1991), konsumen mau mengorbankan uang 

yang dimilikinya untuk membeli produk tertentu bila produk tersebut 

mampu memenuhi harapannya.  Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian 

ini peneliti mengambil judul “Pengaruh Iklan dan Store Atsmosphere 

Terhadap Minat beli Pada Smile Digital Printing Surabaya”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah iklan berpengaruh terhadap minat beli di Smile Digital Printing 

Surabaya ? 

2. Apakah store atsmosphere berpengaruh terhadap minat beli  di Smile 

Digital Printing Surabaya ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui pengaruh iklan terhadap minat beli di Smile Digital 

Printing. 

2. Untuk mengetahui pengaruh store atsmosphere terhadap minat beli di 

Smile Digital Printing. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan akan diperoleh manfaat : 

1. Bagi ilmu pengetahuan 

Menambah dan  mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya Manajemen 

Pemasaran terutama bagi akademisi yang ingin menganalisis pengaruh iklan 

dan store atmosphere yang bermuara pada pembelian. 

2.  Bagi perusahaan  

Sebagai bahan informasi tambahan untuk penyempurnaan dalam perbaikan 

atau peningkatan minat beli, serta penngkatan inovasi di setiap produknya agar 

dapat diminati oleh masyarakat. 
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