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ABSTRAK 

 

PENGARUH DIMENSI LINGKUNGAN TOKO TERHADAP NIAT BELI 

ULANG KONSUMEN PADA EL’S COFFEE HOUSE BANDAR 

LAMPUNG 

 

Oleh 

RICKO MARCELLINO 

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung 

 

Adanya perubahan perilaku konsumen yang berubah menjadi sangat selektif 

dalam menentukan dimana akan membeli dan menikmati produk menjadi 

tantangan bagi para pebisnis coffee shop untuk menciptakan lingkungan toko yang 

baik dan nyaman. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

dimensi store environment terhadap niat beli ulang konsumen.  

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden 

yang dipilih berdasarkan teknik pengambilan sampel Non Probability Sampling 

dengan menggunakan metode Purposive Sampling.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi suasana, faktor desain dan faktor 

sosial berpengaruh positif secara signifikan  terhadap  niat beli  ulang  dengan  

sumbangan  sebesar  66,8%  dan sisanya  dipengaruhi  oleh  variabel  lain. 

Kata kunci: Niat Beli Ulang dan Store Environment 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

THE IMPACT OF STORE ENVIRONMENT DIMENSION ON CONSUMER 

REPURCHASE INTENTION IN El’s COFFEE HOUSE BANDAR 

LAMPUNG 

 

By 

RICKO MARCELLINO 

Management, Faculty of Economic and Business, University Of Lampung 

 

The change of consumer behaviour changed to be very selective in determining 

where to buy and enjoy the product is a challenge for business people to create a 

good and comfortable  store environment. The purpose of this research is to know 

the influence of store environment dimension on consumer repurchase intentions. 

Data collections were collected through distributing questionnaires to 100 

respondents who were selected based on the Non Probability Sampling with 

sampling technique using the Purposive Sampling method. 

The results of this study indicate that the dimensions of ambience, design factors 

and social factors have a significant positive effect on repurchase intentions with 

a contribution of 66.8% and the rest are impacted by other variables.  

Keywords: Repurchase Intention and Store Environment 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Perekonomian Indonesia pada saat ini terus berkembang dan  tidak lepas dari 

peran teknologi dan arus informasi yang semakin pesat, hal ini juga yang 

menciptakan ketatnya persaingan bisnis. Dengan demikian, para pengusaha 

dituntut untuk mampu bersaing dan bertahan di dalam persaingan bisnis, termasuk 

diantaranya adalah persaingan dalam bisnis kopi. 

     Bisnis kopi merupakan bisnis yang menjadi salah satu pilihan para pebisnis 

untuk dijalankan karena memiliki prospek yang baik. Hal ini dapat dilihat dengan 

semakin tingginya tingkat konsumsi kopi di Indonesia. Gambar 1 berikut ini 

menggambarkan konsumsi kopi Indonesia. 

 

Gambar 1. 1 Negara dengan Konsumsi Kopi Terbesar di Dunia 

Sumber: www.ico.org/trade_statistics.asp/2019 
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     Data di atas adalah data tahun 2017/2018 atau data terakhir yang dirilis oleh 

International Coffee Organization (ICO), dimana Indonesia termasuk ke dalam 5 

negara pengkonsumsi kopi terbesar di dunia di bawah Jepang dengan konsumsi 

4,7 juta kemasan 60 kg/lb (60 kg). Hal ini menunjukan bahwa bisnis kopi 

terutama coffee shop sangat menjanjikan bagi para pengusaha di Indonesia karena 

memiliki pangsa pasar yang besar. Selain itu, menurut Herlyana (2012) Kini 

orang pergi ke coffee shop tidak hanya untuk mencicipi kopi khas coffee shop itu 

sendiri, melainkan untuk sekedar nongkrong dan bersantai dengan kelompoknya. 

Hal ini terjadi, karena adanya perubahan perilaku konsumen yang berubah 

menjadi sangat selektif dalam menentukan dimana akan membeli dan menikmati 

produk. Bukan hanya dari segi rasa dan harga, tetapi juga terdapat berbagai faktor 

lain yang pada saat ini mempengaruhi keinginan membeli konsumen seperti 

lingkungan, dan fasilitas yang ada di sebuah coffee shop. Melihat kondisi tersebut 

para pelaku bisnis coffee shop harus semakin kreatif menuangkan ide-ide baru 

mengenai coffee shop yang lebih modern dan disukai konsumen sehingga dapat 

merebut dan mempertahankan konsumen. 

     Para pelaku bisnis coffee shop harus membuat nilai tambah yang bisa 

membedakan dengan pesaingnya. Salah satu nilai tambahnya adalah dengan 

menciptakan Store Environment yang dapat memunculkan niat pembelian ulang 

konsumen. Store Environment adalah lingkungan yang ada di toko yang dapat 

memberikan kenyamanan kepada pelanggan agar merasa betah dan nyaman dalam 

menikmati produk yang dibeli. Store Environment yang baik bisa menjadi alasan 

bagi konsumen untuk membeli kembali suatu produk. Menurut Luniya dan 

Verghese (2017), mengemukakan bahwa terdapat 3 faktor yang mencakup 
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lingkungan toko meliputi : 

1. Suasana 

Baker (1987) dalam Luniya dan Verghese (2017) suasana mengacu pada 

non visual elemen ruang yang meliputi suhu, musik dan pencahayaan atau 

latar belakang kondisi yang ada di bawah tingkat kesadaran. Faktor 

suasana dapat dirasakan namun tidak bisa dilihat. 

2. Faktor desain  

Baker (1994) dalam Mirabi dan Samiey (2015) Karakteristik desain adalah 

visual dan fisik elemen lingkungan yang mencakup arsitektur, warna, 

bahan, dan gaya yang mungkin membedakan dari yang lain. 

3. Faktor sosial 

Faktor sosial adalah kepadatan dan interaksi yang terjadi di dalam toko 

baik antara karyawan dan konsumen maupun konsumen dan konsumen.  

Hussain dan Siddiqui (2019) menjelaskan bahwa karyawan yang responsif 

sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang 

akan merasa senang dan membeli lebih banyak jika karyawan membantu 

dalam pengambilan keputusan dan pemilihan produk dengan memberi 

mereka informasi yang memadai tentang produk. 

 

     Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk memilih El’s 

Coffee House sebagai objek dari penelitian, karena El’s Coffee House adalah salah 

satu coffee shop yang cukup modern dan di gemari oleh anak muda dengan variasi 

menu kopi yang modern di Bandar Lampung. Nama El’s Coffee berasal dari nama 
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pemiliknya yaitu Elkana Riswan. Elkana Riswan mendirikan El’s Coffee pada 

tahun 2013 bersama dengan adiknya Tia Riswan. El’s Coffee pertama kali 

didirikan di Jl. MS Batubara Teluk Betung Bandar Lampung yang menjadi lokasi 

dalam penelitian ini. Hingga saat ini, El’s Coffee memiliki beberapa gerai di 

Bandar Lampung antara lain: 

Tabel 1. 1 Daftar Gerai El's Coffee Tahun 2019 

NO GERAI EL’S COFFEE ALAMAT 

1 El's Coffee House Jalan Ms Batubara, Bandar Lampung 

2 El's Coffee City Hub Jalan Kartini, Bandar Lampung. 

3 El's Coffee Mal Kartini Mall Kartini , Bandar Lampung. 

4 El's Coffee Mal Boemi Kedaton Mall Boemi Kedaton , Bandar Lampung. 

5 El's Coffee Transmart Lampung Transmart , Bandar Lampung. 

6 El's Coffee Lampung Walk Lampung Walk, Bandar Lampung. 

Sumber: http://lampung.tribunnews.com, 2019 

Banyaknya gerai yang ada sekarang membuat El’s Coffee sudah dikenal oleh 

konsumen, khususnya di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung sendiri saat ini 

sudah mulai banyak bermunculan coffee shop. Berikut adalah daftar Coffee shop 

yang ada di Bandar Lampung: 

Tabel 1. 2 Daftar Coffee Shop yang ada di Bandar Lampung Tahun 2019 

NO NAMA COFFEE SHOP ALAMAT 

1 Starbuck 
Mal Boemi Kedaton Lt Blok F No. 7-8 

,Bandar Lampung 

2 Ruby Coffee shop 
Emersia Hotel lantai dasar, Jl. Wolter 

Monginsidi No 70 ,Bandar Lampng 

3 Wiseman Coffee 
Jl. Way Rarem, No. 72, Pahoman, Bandar 

Lampung 

4 The Coffee 
Jalan Way Punggur, No. 9, Pahoman, 

Bandar Lampung 

5 Ulubelu Coffee 
Jl. W. R. Supratman No.42, Kupang Teba, 

Tlk. Betung Utara, Bandar Lampung 

Sumber: Google search. “Coffee shop di Bandar Lampung”, 2019 
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Tabel 1.2 Daftar Coffee Shop yang ada di Bandar Lampung Tahun 2019 

(Lanjutan) 

NO NAMA COFFEE SHOP ALAMAT 

6 Dijou Coffee 
Jl. Hos Cokroaminoto No.95, Rw. Laut, Tj. 

Karang Tim., Bandar Lampung 

7 Dr. Coffee 
Jl. Pagar Alam No.44, Kedaton, Kota 

Bandar Lampung 

8 Amnesty Coffee 

Jalan Sultan Hasanudin No. A5, Kangkung, 

Tlk. Betung, Tlk. Betung Sel., Kota Bandar 

Lampung 

Sumber: Google search. “Coffee shop di Bandar Lampung”, 2019 

     Berdasarkan data Tabel 1.2, banyaknya jumlah coffee shop yang ada di Bandar 

Lampung akan memicu persaingan di antara pebisnis coffee shop. Pihak pengelola 

harus menerapkan strategi dengan menghadirkan sesuatu yang lebih menarik dan 

unik di bandingkan dengan pesaing agar dapat mempertahankan pangsa pasar 

sehingga mendapatkan pendapatan yang maksimal. Berikut adalah data 

pendapatan netto El’s Coffee tahun 2017-2018. 

Tabel 1. 3 Data Pendapatan Netto El’s Coffee pada Tahun 2017-2018 

Bulan 
Pendapatan netto 

2017 (Rp 000) 2018 (Rp 000) 

Januari 26.835 32.840 

Februari 24.102 28.302 

Maret 26.010 34.643 

April 27.746 30.742 

Mei 25.800 26.220 

Juni 24.445 24.516 

Juli 25.705 29.597 

Agutus 26.682 35.112 

Septmber 27.746 34.973 

Oktober 28.390 31.366 

November 28.201 32.147 

Desember 29.250 36.083 

Total 320.912 376.541 

Sumber: Hasil data pendapatan netto di El’s Coffee ,2019 
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     Berdasarkan pendapatan hasil usaha El’s Coffee House  telah menunjukkan 

hasil yang baik, namun berfluktuasi. Fluktuasi yang terjadi kemungkinan 

disebabkan oleh beberapa hal yang belum berjalan maksimal, sehingga 

menyebabkan penjualan tidak maksimal. Dengan demikian, pengelola dituntut 

harus mampu membuat El’s Coffee House memiliki daya saing yang mampu 

memikat konsumen dengan lingkungan toko yang nyaman dan diinginkan, agar 

muncul niat konsumen untuk membeli ulang. Untuk itu peneliti memilih judul 

skripsi “Pengaruh Dimensi Store Environment terhadap Niat Beli Ulang 

(Studi pada El’s Coffee House di Bandar Lampung)” yang diharapkan mampu 

menjawab permasalahan berkaitan dengan lingkungan toko dan membantu 

mengembangkan bisnis tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

 

     Berdasarkan latar belakang penelitian, semakin banyak coffee shop yang 

bermunculan di Bandar Lampung akan memicu persaingan diantara pebisnis, 

maka untuk mempertahankan konsumen, El’s Coffee House diharapkan mampu 

menghadirkan lingkungan toko yang dapat membuat konsumen nyaman sehingga 

memberikan kesan positif yang akan berdampak pada pembelian ulang. 

     Lingkungan toko yang baik diharapkan dapat meningkatan pendapatan 

perusahaan untuk bertahan terhadap persaingan. Jumlah kunjungan konsumen 

akan mempengaruhi pendapatan toko dan dasar dari pilihan konsumen ditentukan 

oleh adanya lingkungan toko yang baik dan nyaman untuk dipilih. 

     Menurut penelitian Luniya dan Verghese (2017), mengemukakan bahwa 

terdapat 3 faktor yang mencakup lingkungan toko meliputi suasana, faktor desain, 
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dan faktor sosial. Berdasarkan uraian di atas, masalah yang diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah dimensi suasana berpengaruh signifikan terhadap niat beli 

ulang konsumen di El’s Coffee House. 

2. Apakah dimensi faktor desain berpengaruh signifikan terhadap niat 

beli ulang konsumen di El’s Coffee House. 

3. Apakah dimensi faktor sosial berpengaruh signifikan terhadap niat beli 

ulang konsumen di El’s Coffee House. 

4. Apakah seluruh dimensi lingkungan toko secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap niat beli ulang konsumen di El’s 

Coffee House. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan dimensi suasana terhadap niat 

beli ulang konsumen di El’s Coffee House. 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan dimensi faktor desain terhadap 

niat beli ulang konsumen di El’s Coffee House. 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan dimensi faktor sosial terhadap 

niat beli ulang konsumen di El’s Coffee House. 

4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan seluruh dimensi lingkungan 

toko terhadap niat beli ulang konsumen di El’s Coffee House. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah mendapatkan ilmu dan wawasan lebih 

tentang bagaimana lingkungan toko bisa membuat konsumen membeli 

kembali sebuah produk dan mempraktekkan ilmu yang sudah didapat 

selama perkuliahan pada situasi yang sebenarnya. 

2. Bagi akademisi  

Sebagai bahan bacaan dan informasi bagi pihak lain yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut dan diharapkan akan membantu 

menambah wawasan pengetahuan tentang lingkungan toko bagi yang 

membacanya. 

3. Bagi El’s Coffee House 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu El’s Coffee House 

untuk mempertahankan konsumennya, dengan memperhatikan dimensi 

lingkungan toko yang ada di setiap gerai El’s Coffee House. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Definisi Pemasaran 

 

     Dalam sebuah bisnis ada beberapa aspek penting yang harus di pertimbangkan, 

salah satunya adalah aspek pemasaran. Pemasaran merupakan proses mempelajari 

kebutuhan dan keinginan konsumen dan memuaskan konsumen dengan produk 

dan pelayanan yang baik. Definisi singkat dari pemasaran menurut Kotler dan 

Keller (2016:27) adalah “marketing is meeting needs profitability”, maksud 

ungkapan tersebut adalah pemasaran merupakan hal yang dilakukan untuk 

memenuhi setiap kebutuhan konsumen dengan cara-cara yang menguntungkan 

semua pihak.  

     Sedangkan menurut American Marketing Association (AMA) dalam Kotler 

dan Keller (2016:27) Marketing is the activity, set of institutions, and processes 

for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value 

for customers, clients, partners, and society at large. Artinya, pemasaran adalah 

suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk 

mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan 

pemangku kepentingannya.  

     Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

adalah sebuah proses yang bertujuan untuk merencanakan, mendistribusikan dan 
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mempromosikan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan agar 

mendapatkan keuntungan dan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan 

konsumen. 

B. Store Environment 

 

     Perusahaan memiliki cara tersendiri untuk meciptakan kenyamanan bagi 

konsumen, salah satunya dalam menciptakan lingkungan toko. Lingkungan toko 

bisa menjadi ciri khas yang membedakan perusahaan satu dengan lainnya. 

Lingkungan toko yang baik bisa membuat konsumen betah dalam proses 

pembelian produk. 

     Menurut Peter dan Olson (2013:24) lingkungan (environment) adalah semua 

karakteristik fisik dan sosial dari dunia eksternal konsumen, termasuk di 

dalamnya objek fisik (produk dan toko), hubungan keruangan (lokasi toko dan 

produk di toko), dan perilaku sosial orang lain yang dapat mengubah pemikiran, 

perasaan dan aksi konsumen. Lingkungan konsumen penting bagi pemasar karena 

merupakan media antar-rangsangan untuk mempengaruhi konsumen. Sedangkan 

menurut Mattila dan Wirtz (2008) lingkungan toko adalah kombinasi dari 

karakteristik fisik toko, seperti arsitektur, tata letak, penanda, pemajangan warna, 

pencahayaan, temperature, musik, serta aroma, yang secara menyeluruh akan 

menciptakan citra dalam benak konsumen. Lingkungan dapat digunakan untuk 

memberi nilai lebih kepada konsumen melalui pengalaman dalam berbelanja. 

     Lingkungan toko yang menghasilkan efek emosional yang baik kepada 

konsumen nantinya akan mempunyai peran untuk memikat konsumen dan 

membuat nyaman konsumen dalam berbelanja. Lingkungan toko yang 
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mengesankan akan meningkatkan tingkat kepuasan konsumen dalam pengalaman 

pembeliannya, sehingga akan berdampak pada pembelian ulang. 

a. Dimensi Store Environment 

 

Penelitian Luniya dan Verghese (2017), mengemukakan bahwa terdapat 3 faktor 

yang mencakup lingkungan toko meliputi suasana, faktor desain, dan faktor sosial 

yang akan dijelaskan lebih lanjut: 

1. Suasana 

Baker (1987) dalam Luniya dan Verghese (2017) suasana mengacu pada 

non visual elemen ruang yang meliputi suhu, musik dan pencahayaan atau 

latar belakang kondisi yang ada di bawah tingkat kesadaran. Faktor 

suasana dapat dirasakan namun tidak bisa dilihat. Sedangkan menurut 

Hightower (2009) suasana merupakan kesadaran saat ini dari konsumen, 

karakteristik lingkungan fisik yang berkaitan dengan kelima panca indera. 

Tanpa disadari dimensi suasana dapat mempengaruhi emosional, persepsi 

dan juga perilaku seseorang. Kondisi sekitar juga akan menghasilkan dan 

menimbulkan suasana hati dari seorang konsumen terhadap apa yang 

dirasakannya. Hal ini berarti konsumen bisa menjadi kurang peduli dengan 

hal dalam lingkungan lainnya.  

2. Faktor desain  

Baker (1994) dalam Mirabi dan Samiey (2015) Karakteristik desain adalah 

visual dan fisik elemen lingkungan yang mencakup arsitektur, warna, 

bahan, dan gaya yang mungkin membedakan dari yang lain. Sedangkan 

Hightower (2009) mendefinisikan desain sebagai isyarat visual yang 
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membuat seseorang berpikir secara verbal apa yang dilihat. Indikator 

utama dari dimensi desain antara lain komponen estetika dan komponen 

fungsional. Komponen estetika indikatornya antara lain tanda-tanda atau 

simbol, tata letak, sedangkan indikator dari komponen fungsional yaitu 

fasilitas fisik yang memuaskan. 

3. Faktor sosial  

Faktor sosial adalah kepadatan dan interaksi yang terjadi di dalam toko 

baik antara karyawan dan konsumen maupun konsumen dan konsumen. 

Interaksi sosial antara karyawan dan konsumen adalah salah satu faktor 

yang paling berpengaruh di lingkungan toko. Menurut Hightower (2009) 

faktor sosial adalah komponen manusia dalam lingkungan fisik. Terdiri 

dari komponen karyawan, dan komponen konsumen. Indikator utama dari 

komponen karyawan adalah penampilan (appearance), keramah (friendly), 

dan respon kerjasama. Hightower menyebutkan bahwa lingkungan fisik 

perusahaan yang didesain berdasarkan kebutuhan konsumen dan karyawan 

perusahaan memberikan kepuasan lebih bagi konsumen dari pada 

perusahaan yang tidak mempertimbangkan konsumen dan karyawannya. 

Sedangkan Hussain dan Siddiqui (2019) menjelaskan bahwa karyawan 

yang responsif sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang akan merasa senang dan membeli lebih banyak jika 

karyawan membantu dalam pengambilan keputusan dan pemilihan produk 

dengan memberi mereka informasi yang memadai tentang produk. 
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C. Niat Beli Ulang 

     Kotler dan Keller (2014:467) mendefinisikan niat beli sebagai “the consumer’s 

intention to buy the product” (niat konsumen untuk membeli sebuah produk). Niat 

beli merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek. Niat beli 

juga merupakan minat pembelian ulang yang menunjukkan keinginan pelanggan 

untuk melakukan pembelian ulang. 

     Menurut Anoraga (2005:288) niat beli ulang merupakan suatu proses 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen sesudah mengadakan 

pembelian atas produk dan jasa yang ditawarkan atau yang dibutuhkan oleh 

konsumen tersebut.  

     Menurut Peter dan Olson (2000:110) konsumen melakukan pembelian ulang 

karena adanya suatu dorongan dan perilaku membeli secara berulang yang dapat 

menumbuhkan suatu loyalitas terhadap apa yang dirasakan sesuai untuk dirinya. 

Jadi, minat beli ulang dapat disimpulkan sebagai suatu kecenderungan untuk 

melakukan pembelian ulang, serta memperoleh respon positif atas tindakan masa 

lalu. 

     Sedangkan Sutisna (2001:32) berpendapat bahwa ketika seorang konsumen 

memperoleh respon positif atas tindakan masa lalu, dari situ akan  terjadi 

penguatan, dengan dimilikinya pemikiran positif atas apa yang diterimanya 

memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian secara berulang. 

     Sebelum melakukan pembelian, konsumen biasanya akan mengumpulkan 

informasi tentang produk atau jasa yang didasarkan pada pengalaman pribadinya. 

Setelah informasi dikumpulkan, maka konsumen akan mulai melakukan evaluasi 
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serta membuat keputusan pembelian setelah membandingkan produk atau jasa 

serta mempertimbangkannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa niat beli ulang 

merupakan kegiatan pembelian yang dilakukan konsumen setelah mereka 

melakukan pembelian yang pertama kali dari produk maupun jasa yang dilakukan 

secara berulang pada jangka waktu tertentu dan secara aktif menyukai dan 

mempunyai sikap positif terhadap suatu produk barang atau jasa, didasarkan pada 

pengalaman yang telah dilakukan dimasa lampau. Niat beli ulang merupakan 

keinginan yang muncul dalam diri konsumen sebagai dampak dari pembelian 

dimasa lalu terhadap suatu produk atau jasa. Pengalaman pembelian yang baik 

menjadi salah satu alasan bagi konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Niat 

beli ulang yang tinggi mencerminkan tingkat kepuasan yang tinggi dari 

konsumen, baik terhadap produk, pelayanan maupun kondisi lingkungan dari 

sebuah toko. 

     Menurut Mangkunegara dan Anwar dalam Multanto (2013) terdapat tiga faktor 

yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan repurchase intention, yaitu: 

1. Psikologis 

Meliputi pengalaman berlajar individu tentang kejadian masa lalu, serta 

pengaruh sikap dan kenyakinan individu. Pengalaman belajar dapat 

didefinisikan sebagai salah satu perubahan perilaku akibat pengalaman 

sebelumnya. Timbulnya niat konsumen melakukan repurchase intention 

sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang akan menentukan tindakan dan 

pengambilan keputusan dalam pembelian. Hal ini dapat dipelajari 

berdasarkan: 
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a. Teori stimulus respon 

Berdasarkan teori stimulus respon dari B.F Skinner dapat 

disimpulkan bahwa konsumen akan merasa puas jika mendapatkan 

produk, merek, dan layanan yang menyenangkan, dan sebaliknya. 

b. Teori kognitif 

Berdasarkan teori kognitif dari Heider dan Festinger, dikatakan 

bahwa kebiasaan merupakan akibat dari proses berpikir dan 

orientasi dalam mencapai suatu tujuan. Oleh sebab itu keputusan 

konsumen dipengaruhi oleh memorinya terhadap suatu kejadian 

pada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. 

c. Teori Gestalt dan teori lapangan 

Berdasarkan teori Gestalt dan teori lapangan, dapat disimpulkan 

bahwa faktor lingkungan merupakan kekuatan yang sangat 

berpengaruh pada niat konsumen untuk mengadakan suatu 

pembelian ulang. Dalam hubungan dengan niat beli ulang, sikap 

dan keyakinan individu akan suasana dan pelayanan sebelumnya 

sangat berpengaruh dalam menentukan apakah individu tersebut 

suka dengan apa yang ditampilkan sebelumnya, atau  sebaliknya,  

individu memilih untuk mencari toko lain yang dapat memenuhi 

seleranya. 

2. Pribadi 

Kepribadian konsumen akan mempengaruhi persepsi dan pengambilan 

keputusan dalam membeli. Oleh sebab itu peranan pramuniaga sangatlah 

penting dalam memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Oleh 
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sebab itu produsen perlu menciptkan situasi yang diharapkan oleh 

konsumen. Begitu pula menyediakan dan melayani konsumen dengan 

produk dan merek yang sesuai dengan yang diharapkan konsumen. 

3. Sosial 

Mencakup small refrence group yang didefinisikan sebagai suatu 

kelompok orang yang mempengaruhi sikap, pendapat, norma, dan perilaku 

konsumen. Kelompok ini terdiri dari keluarga, teman, atau orang tertentu. 

Dimana kelompok ini mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian, 

apa yang akan dibeli, siapa yang melakukan pembelian, dan siapa yang 

akan menggunkan atau pemakai. Oleh sebab itu penentuan produk dan 

merek yang akan digunakan sesuai dengan aspirasi kelompok. 

D. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

NO Judul Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Terbit 

Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1 Store 

Environme

nt in 

Organised 

Retail 

Outlet:Con

ceptual 

Framework 

and Scale 

Developme

nt 

Luniya, Pooja 

G and 

Verghese, 

Manoj. 

(2017) 

(Vol.34, 

No.1;2017) 

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah untuk 

membuat 

konsep, 

memurnikan, 

memperbaiki 

dan 

mengembang

kan skala 

multi-item 

dari 

lingkungan 

toko 

Metode 

penelitian 

kuantitatif 

dengan 

menggunak

an uji 

validitas 

dan 

reliabilitas 

Temuan 

penelitian 

menunjukka

n bahwa 

skala yang di 

uji yaitu 

suasana, 

desain dan 

sosial faktor 

sangat andal 
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

NO Judul Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Terbit 

Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

2 Factors 

influencing 

store 

environme

nt 

perception 

(evidence 

from 

Iranian 

chain 

stores) 

Mirabi, 

Vahid Reza 

and Samiey, 

Ebrahim.(20

15) 

(Vol.2,No.6;

2015) 

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah untuk 

menyelidiki 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

persepsi 

lingkungan toko  

Metode 

dikembang

kan dan 

diuji 

dengan 

model 

persamaan 

struktural 

(SEM) 

mengguna

kan data 

yang 

dikumpulk

an dari 310 

pelanggan  

Hasilnya 

menunjukka

n 

bahwa 

musik, 

cahaya, tata 

letak, warna 

dan tenaga 

penjualan 

memiliki 

pengaruh 

positif pada 

persepsi 

lingkungan 

toko 

3 The 

Influence 

of 

Impulsive 

Personality 

Traits and 

Store 

Environme

nt on 

Impulse 

Buying of 

Consumer 

in Karachi 

Hussain, 

Sana dan 

Siddiqui, 

Danish 

Ahmed. 

(2019) 

(Vol.10,No.

3;2019) 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

memahami dan 

menilai peran 

lingkungan toko, 

sifat kepribadian 

pembelian 

impulsif, 

kecenderungan 

pembelian 

impulsif, dan 

dorongan untuk 

membeli pada 

pembelian 

impulsif 

Metode 

dikembang

kan dan 

diuji 

dengan 

model 

persamaan 

struktural 

(SEM) 

mengguna

kan data 

yang 

dikumpulk

an dari 250 

pelanggan 

Hasilnya 

menunjukan 

bahwa 

lingkungan 

toko secara 

keseluruhan 

memiliki 

efek tidak 

signifikan 

pada 

pembelian 

impuls 

konsumen 

tetapi atribut 

seperti 

kebersihan 

dan 

pengaturan 

produk 

memiliki 

dampak 

relatif pada 

pembelian 

impuls. 



18 
 

 
 

E. Kerangka Pemikiran 

     Lingkungan toko akan berpengaruh terhadap kondisi emosi konsumen, hal 

tersebut dapat menguntungkan perusahaan jika konsumen merasa lingkungan took 

yang ada dapat membuat konsumen tertarik, kemudian memiiki pengalaman yang 

baik pada saat mengkonsumsi produk dan dapat membuat mereka melakukan 

pembelian ulang. 

Kerangka Model Penelitian sebagai berikut: 

 

Gambar 2. 1 Model Penelitian 
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F. Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang ada dan di uji 

kebenarannya secara ilmiah. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di 

atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah lingkungan toko 

yang terdiri dari suasana, faktor desain, dan faktor sosial diduga berpengaruh 

terhadap niat beli ulang pada El’s Coffee House Bandar Lampung. 

Hipotesis penelitian ini adalah: 

H1 :Suasana berpengaruh signifikan terhadap niat beli ulang di El’s Coffee 

House. 

H2  :Fakor desain berpengaruh signifikan terhadap niat beli ulang di El’s 

Coffee House. 

H3  :Faktor sosial berpengaruh signifikan terhadap niat beli ulang di El’s 

Coffee House. 

H4 :Seluruh dimensi lingkungan toko secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap niat beli ulang di El’s Coffee House. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian 

     Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan verifikatif untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Tempat penelitian adalah 

El’s Coffee House. 

     Menurut Sugiyono (2013:206), menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sedangkan 

penelitian verifikatif menurut Sugiyono (2013:206) merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih melalui 

pengumpulan data dilapangan, sifat verifikatif pada dasarnya ingin menguji 

kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di 

lapangan. 

B. Objek Penelitian 

     Objek yang dijadikan konsumen dalam penelitian ini adalah orang-orang yang 

pernah dan sedang berkunjung di El’s Coffee House. 

C.  Jenis dan Sumber Data 

1. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama 

oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel niat beli ulang untuk tujuan 
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spesifik studi. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran 

kuesioner yang diberikan secara pribadi kepada sejumlah konsumen. 

2. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber 

yang telah ada. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari sejumlah 

sumber, yaitu buku teks, majalah, internet dan jurnal yang dinilai relevan 

untuk digunakan dalam penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 

Secara garis besar teknik pengumpulan data pada penelitian ini dibagi menjadi 2, 

yaitu: 

1. Studi Pustaka  

Studi pustaka (Library Research) merupakan sebuah kegiatan 

pengumpulan data yang sumbernya berasal dari media-media kepustakaan, 

seperti literature buku-buku pendidikan, media cetak, media elektronik, 

media massa, internet dan sebagainya. Oleh karena itu studi pustaka 

sifatnya teoritis, sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki 

landasan teori penelitian yang kuat. 

2. Studi Lapangan 

Studi lapangan (Field Research) merupakan tehnik pengumpulan data 

secara langsung, karena peneliti akan berinteraksi secara langsung dengan 

subjek penelitian. Studi lapangan dapat dibagi menjadi dua metode, yaitu: 

a. Kuesioner  

Menurut Sugiyono (2013:142) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 
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seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada konsumen 

untuk dijawab. Konsumen yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini adalah konsumen El’s Coffee House. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui 

catatan-catatan yang telah dilakukan oleh pihak kedua. 

E. Populasi Dan Sampel 

 

Penentuan konsumen pada penelitian ini berdasarkan populasi dan sampel yang 

telah ditentukan, yaitu: 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2013:215) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan pada 

penelitian ini adalah konsumen El’s Coffee House di Bandar Lampung. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2013:215) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penentuan 

jumlah sampel digunakan metode penetapan sampel Nonprobability 

Sampling. Pengertian Nonprobability Sampling adalah metode 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel. Salah satu teknik penentuan sampel dalam metode 
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Nonprobability Sampling adalah teknik Purposive Sampling. Teknik ini 

merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus 

sehingga layak dijadikan sampel. Peneliti akan berusaha agar dalam 

sampel itu dapat mewakili segala lapisan populasi. Teknik Purposive 

Sampling dilakukan dengan mengambil orang-orang yang benar-benar 

terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh 

sampel tersebut. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan populasi 

yang terdapat pada obyek penelitian ini, yaitu konsumen El’s Coffee 

House di Bandar Lampung. Berikut adalah kriteria pemilihan sampel 

yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan teknik purposive sampling 

yang digunakan : 

1. Berusia diatas 17 tahun. 

2. Pernah berkunjung, membeli dan menikmati produk El’s Coffee 

House. 

Ukuran populasi dalam penelitian ini sangat banyak dan belum 

diketahui dengan pasti, oleh karena itu Pemilihan sampel dihitung 

dengan rumus:  

n = 
 

 
[
    

 
]
 

 

n = jumlah sampel dari jumlah populasi yang ingin diperoleh  

Z = angka yang menunjukkan penyimpangan nilai varians dari 

mean  

E = kesalahan maksimal yang mungkin dialami  

α = tingkat kesalahan data yang dapat ditoleransi oleh peneliti  
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Bila tingkat kepercayaan 95 % (α=5%), artinya peneliti meyakini 

kesalahan duga sampel hanya sebesar 5% serta batas error sebesar 10% 

yang berarti peneliti hanya mentolerir kesalahan konsumen dalam 

proses pencarian data tidak boleh melebihi jumlah 10% dari 

keseluruhan konsumen maka besarnya sampel minimum adalah:  

n = 
 

 
[
       

   
]
 

 

 = 
 

 
[
    

   
]
 

 

n = 
 

 
[      ]  = 96,04 = 100 konsumen

 

Dari hasil perhitungan diatas, diperoleh jumlah sampel yang diteliti 

adalah sebesar 100 konsumen. Jumlah pelanggan yang tidak dapat 

diperkirakan maka ukuran sampel yang diperoleh sebesar 100 orang  

F. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2014:38) pengertian operasional variabel adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

G. Identifikasi Operasional Variabel 

 

Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini, digunakan dua jenis variabel, yaitu: 

1. Variabel bebas atau variabel independen (X) 
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Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi. Pada 

penelitian ini variabel independennya adalah lingkungan toko, dan 

dilambangkan dengan X yang terdiri dari suasana, factor desain dan 

factor sosial. 

2. Variabel tidak bebas atau variabel dependen (Y) 

Variabel  dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Dalam penelitian 

ini variabel dependennya yaitu niat beli ulang yang di lambangkan 

dengan Y. 

Tabel 3. 1 Definisi dan Operasional Variabel 

NO VARIABEL DIMENSI INDIKATOR SKALA 

1 Store 

Environment 

(X) 

Ambience  

(X1) 

ambience mengacu pada non 

visual elemen ruang yang 

meliputi suhu,musik dan 

pencahayaan atau latar 

belakang kondisi yang ada di 

bawah tingkat kesadaran. 

 

Baker (1987) dalam Luniya 

dan Verghese (2017) 

 Musik 

 Pencahayaan 

 Aroma  

 Temperatur  

 Sirkulasi 

udara 

 Kebersihan  

Likert 

 Design Factors 

(X2) 

Karakteristik desain adalah 

visual dan fisik elemen 

lingkungan yang mencakup 

arsitektur, warna, bahan, dan 

gaya yang mungkin 

membedakan dari yang lain. 

 

Baker (1994) dalam Mirabi 

dan Samiey (2015) 

 Warna  

 Dekorasi  

 Ruang  

 Display 

board 

 Tata letak  

Likert  
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Tabel 3.1 Definisi dan Operasional variabel (Lanjutan) 

NO VARIABEL DIMENSI INDIKATOR SKALA 

  Social Factors  

(X3) 

kepadatan dan interaksi yang 

terjadi di dalam toko baik 

antara karyawan dan 

konsumen maupun 

konsumen dan konsumen. 

 

Hussain dan Siddiqui (2019) 

 Bantuan 

tenaga 

penjual 

 Jumlah 
tenaga 

penjual 

 Penampilan 
karyawan 

toko 

 Kepadatan 

Likert 

2 Niat Beli 

Ulang (Y) 

Niat beli ulang merupakan 

suatu proses pengambilan 

keputusan yang dilakukan 

oleh konsumen sesudah 

mengadakan pembelian atas 

produk dan jasa yang 

ditawarkan atau yang 

dibutuhkan oleh konsumen 

tersebut 

 

Anoraga(2005: 288) 

 Niat karena 
ambience 

 Niat karena 

design 
factors 

 Niat karena 

social factors 

 

Likert 

 

 

H.Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

     Menurut Sugiyono (2013:109) validitas merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Valid 

berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Jadi dengan melakukan uji validitas maka bisa dilihat 

seberapa baik instrumen tersebut dapat mengukur suatu penelitian. 

     Penelitian ini menggunakan analisis faktor dalam uji validitas. Validitas 

masing-masing indikator peneltian dilakukan dengan uji Anti- Image 

Matrices dan pengukuran nilai factor loading untuk setiap indikator. Nilai 

anti-image yang diharapkan minimum adalah 0,50 yang berarti variabel 
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cocok atau sesuai dengan struktur variabel lainnya di dalam faktor 

tersebut. 

2. Uji Reliabilitas 

     Menurut Sugiyono (2013:110) uji reliabilitas digunakan untuk 

menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang digunakan dapat dipercaya. 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama. Coefficient Alpha (Croanbach Alfa) yaitu koefisien reliabilitas yang 

menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif 

berkorelasi satu sama lain. Hasil uji reliabilitas dengan nilai Alfa 

Croanbach > 0,6 dikatakan reliabilitas (Ferdinand, Augusty 2012:63). 

I. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Menurut Sugiyono (2013:20) analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk 

menganalisis data yang telah terkumpul dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan obyek yang diteliti melalui sampel atau populasi 

sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan 

yang berlaku secara umum. 

2. Analisis Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif adalah riset yang pengolahan datanya dihitung 

menggunakan data berbentuk angka-angka yang diperoleh sebagai hasil 

pengukuran atau penjualan dari kuesioner. Untuk mendapatkan data 

kuantitatif, digunakan skala Likert. Menurut Sugiyono (2014:93) skala 
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Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Konsumen dalam 

menjawab skala likert ini, hanya memberi tanda, misalnya checklist atau 

tanda silang pada jawaban yang dipilih sesuai pernyataan. Kuesioner yang 

telah diisi konsumen perlu dilakukan penyekoran dengan bobot penilaian 

berdasarkan skala Likert, sehingga untuk mengetahui pengukuran jawaban 

dari konsumen pada penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuesioner, dengan skala pengukuran Likert (Likert’s Summating Ratings). 

Daftar pertanyaan digolongkan ke dalam beberapa tingkatan yaitu: 

a) Untuk jawaban STS sangat tidak setuju diberi nilai = 1 

b) Untuk jawaban TS tidak setuju diberi nilai = 2 

c) Untuk jawaban N netral diberi nilai = 3 

d) Untuk jawaban S setuju diberi nilai = 4 

e) Untuk jawaban SS sangat setuju diberi nilai = 5 

Pengolahan data statistic dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

program SPSS 18 (Statistical Package for Social Science) alat yang 

digunakan untuk menguji hipotesis mengenai suasana, faktor desain dan   

faktor sosial terhadap niat beli ulang. Penelitian ini menggunakan uji 

regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda  digunakan untuk 

memeriksa kuatnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Uji regresi linear berganda dapat dilihat dalam persaaan berikut: 

Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε 

Keterangan: 

Y =  Niat Beli Ulang 
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X1 =  Suasana 

X2 =  Faktor Desain 

X3 =  Faktor sosial 

a =  Konstanta 

β =  Koefisien Regresi 

e =  error term 

3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

yang signifikan anatara variabel independen kepada variabel dependen. 

Pengujian hipotesis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Uji t  

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam 

menerangkan variabel-variabel dependen. Uji t dilakukan dengan 

hanya melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel yang 

terdapat pada output hasil regresi menggunakan SPSS. Langkah-

langkah pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:  

a. Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (Sig. < 

5%) maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

b. Jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (Sig.≥ 

5%) maka Ho diterima dan Ha ditolak.  
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b.  Uji F  

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat 

signfikasi pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel dependen.  Menurut Ghozali 

(2011:98) cara yang digunakan adalah dengan melihat besarnya nilai 

probabilitas signifikannya. Jika nilai probabilitas signifikansinya 

kurang dari 5% maka variabel independen akan berpengaruh 

signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai 

probabilitas signifikasinya bisa dilihat dari hasil analisis 

menggunakan program SPSS. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima, dimana hipotesis tersebut adalah 

suasana (X1), faktor desain (X2), dan faktor sosial (X3) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap niat beli ulang konsumen pada El’s Coffee House Bandar 

Lampung. Hipotesis berpengaruh positif dan dapat diterima, dengan simpulan 

sebagai berikut: 

1. Variabel X1 suasana berpengaruh secara signifikan terhadap variabel niat beli 

ulang konsumen pada El’s Coffee House Bandar Lampung. 

2. Variabel X2 faktor desain berpengaruh secara signifikan terhadap variabel niat 

beli ulang konsumen pada El’s Coffee House Bandar Lampung.  

3. Variabel X3 faktor sosial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel niat 

beli ulang konsumen pada El’s Coffee House Bandar Lampung. 

4. Seluruh dimensi lingkungan toko yaitu variabel suasana (X1), faktor desain 

(X2), dan faktor sosial (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap niat beli ulang konsumen di El’s Coffee House Bandar Lampung. 

 



59 
 

 
 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka beberapa hal 

yang dapat menjadi masukan pada penelitian ini adalah: 

1. Berdasarkan kuesioner dan hasil uji regresi yang disebar, dapat dilihat 

bahwa pada variabel faktor sosial (X3) yang memiliki pernyataan dengan 

skor terendah yaitu tentang pelayan di El’s Coffee House cukup koperatif, 

maka sebaiknya pihak El’s Coffee House harus memberikan pelatihan 

kepada pelayan agar lebih koperatif dalam memberikan pelayanan 

sehingga dapat meningkatkan niat beli ulang konsumen di El’s Coffee 

House.  

2. Berdasarkan kuesioner dan hasil uji regresi yang disebar, dapat dilihat 

bahwa pada variabel faktor desain (X2) yang memiliki pernyataan dengan 

skor terendah yaitu tentang mudah untuk mencari informasi melalui 

display board di El’s Coffee House dan El’s Coffee House memiliki ruang 

yang luas, maka sebaiknya pihak El’s Coffee House memperjelas display 

board dengan tulisan, gambar yang lebih besar dan ruang yang ada di tata 

agar terlihat lebih luas sehingga dengan semakin baiknya display board 

dan tata ruang di El’s Coffee House dapat meningkatkan niat beli ulang 

konsumen El’s Coffee House. 

3. Berdasarkan kuesioner dan hasil uji regresi yang disebar, dapat dilihat 

bahwa pada variabel suasana (X1) yang memiliki pernyataan dengan skor 

terendah yaitu tentang pencahayaan di El’s Coffee House cukup baik, 

maka sebaiknya pihak El’s Coffee House lebih memperhatikan 
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pencahayaan agar lebih terang dan berwarna sehingga dapat meningkatkan 

niat beli ulang konsumen El’s Coffee House. 
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