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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini bisnis kuliner khususnya restoran, menjadi bisnis yang 

berkembang pesat dan memiliki potensi perkembangan yang besar. Sebuah 

hasil riset terbaru dari Qraved.com, situs pencarian dan reservasi restoran 

terkemuka di Indonesia, mengungkapkan bahwa, telah terjadi perubahan trend 

dimana semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kebiasaan 

makan di restoran hanya untuk menghabiskan waktu dan bersosialisasi 

bersama rekan dan keluarga. Sepanjang tahun 2013, tercatat orang Indonesia 

yang berkunjung ke restoran mencapai 380 juta dan menghabiskan total USD 

1,5 miliar atau kurang lebih Rp 17 triliun. Dari hasil riset tersebut pengusaha 

restoran memiliki peluang dan sekaligus menjadi sebuah tantangan untuk 

dapat bersaing dengan pesaingnya. 

Tantangan bagi pebisnis restoran adalah bagaimana mereka dapat 

memuaskan kosumen, karena kepuasan konsumen merupakan hal utama bagi 

keberhasilan suatu bisnis (Assauri, 2012). Menurut Kotler dan Amstrong 

(2001), kepuasan konsumen adalah tingkatan dimana anggapan kinerja akan 

sesuai dengan harapan konsumen. Bila kinerja produk jauh lebih rendah 

dibandingkan harapan konsumen, konsumen tidak akan puas. Sebaliknya, bila 

kinerja sesuai dengan harapan atau melebihi harapan, konsumen akan merasa 
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puas. Konsumen yang merasa puas akan melakukan pembelian ulang, dan 

mereka akan memberitahu orang lain tentang apa yang dirasakan atau dialami. 

Dalam menghadapi persaingan bisnis restoran saat ini, pengusaha restoran 

perlu menciptakan kualitas dan perbedaan dalam pelayanannya dengan 

memberikan nilai atau value yang lebih besar kepada konsumen (Assauri, 

2012). 

Tidak hanya kualitas produk dan pelayanan yang dicari konsumen saat 

berkunjung ke sebuah restoran, namun kenyamanan dalam restoran yang kini 

juga dicari oleh konsumen. Memberi pengalaman yang menyenangkan bagi 

konsumen dapat dilakukan dengan menciptakan suasana dalam restoran 

nyaman dan menarik, sehingga membuat konsumen pasti akan kembali lagi. 

Dalam hal ini, sebuah restoran dapat diartikan pula sebagai sebuah toko.  

Menurut Utami, 2006, suasana toko (store atmosphere) yang nyaman dapat 

dilihat dari kombinasi karakteristik fisik seperti arsitektur, tata letak, 

pencahayaan, pemajangan, warna, temperatur, musik, dan aroma yang secara 

menyeluruh akan menciptakan citra dalam benak konsumen. Melalui suasana 

toko (store atmosphere) yang diciptakan, toko berupaya untuk 

mengkomunikasikan informasi yang terkait dengan layanan, harga, maupun 

ketersediaan barang dagang yang bersifat fashionable.  

Store atmosphere adalah desain lingkungan melalui komunikasi visual 

untuk merancang respon emosional dan persepsi konsumen dan untuk 

mempengaruhi konsumen dalam memberi suatu produk (Berman and Evans, 



 

 

2010). Store atmosphere yang baik dapat memposisikan sebuah toko di benak 

konsumen. Karena, saat konsumen masuk ke suatu toko, mereka tidak hanya 

memberikan penilaian produk dan harga yang ditawarkan oleh retailer saja, 

namun juga memberikan respon pada lingkungan yang diciptakan  oleh 

retailer, melalui store layout, display (penataan barang) yang kreatif, desain 

bangunan yang menarik, pengaturan jarak antar rak (aisle), simbol, suhu 

ruangan, dan pemilihan musik sesuai konsep toko yang diciptakan (Kotler and 

Amstrong, 2003). Untuk menciptakan store atmosphere, salah satunya dapat 

dicapai melalui penerapan feng shui (Rossbach, 1994). 

Meski kini hidup dalam zaman modern, dunia bisnis sepertinya belum bisa 

sepenuhnya lepas dari pengaruh feng shui dan mengaitkannya dengan 

penataan barang dalam suatu toko, dan bahkan pengaruh ini begitu kental. 

Banyak pengusaha kini percaya akan penerapan ilmu feng shui sebagai 

pedoman menyelaraskan diri dengan alam semesta. Menjaga hidup selaras 

dengan alam diyakini dapat membuka aliran positif (chi), yang pada akhirnya 

membawa banyak hoki pada suatu bisnis (Kompas 14 November 2015: 39). 

Dengan adanya hoki, diharapkan dapat memperoleh profit. Tujuan  feng shui 

dalam sebuah restoran adalah untuk menciptakan suasana yang lebih 

harmonis, dan membantu mendorong penjualan (Rossbach, 1994). Hal yang 

paling penting dalam fengshui adalah mengarahkan penataan layout seperti 

arah pintu utama, posisi ruang kantor dan arah pintu kantornya, tempat kasir 

dan posisi mesin kasir, dan sebagainya. 



 

5 

 

Kedai Amarta sebagai salah satu restoran favorit di Semarang, berusaha 

untuk menawarkan sesuatu yang khas dan diharapkan dapat menarik dan 

memikat konsumen. Kedai Amarta menyajikan menu makanan dan minuman 

yang variatif dan dengan harga terjangkau. Tidak hanya itu, Kedai Amarta 

juga memberikan suasana di dalam restoran dengan konsep vintage yang 

modern. Furniture yang menarik, merchandise, interior-interior yang sesuai 

konsep restoran, dan suasana nyaman yang sengaja diberikan Kedai Amarta 

untuk menarik konsumen untuk datang dan diharapkan melakukan pembelian 

secara berulang.  

Sebelumnya, Kedai Amarta beroperasi di kawasan Semarang Indah 

dengan kondisi bangunan yang kurang menarik dan tampak seperti rumah 

pada umumnya. Interior di dalamnya sangat tidak menarik, karena terkesan 

seperti ruang tamu. Selain itu saat Kedai Amarta berada di kawasan Semarang 

Indah sangat sulit ditemukan karena harus masuk jalan-jalan kecil, hal tersebut 

yang menyebabkan Kedai Amarta saat itu sepi dan akhirnya tutup. Setelah 

berlokasi di Jalan Pleburan Barat no. 32 dengan lokasi yang strategis dan 

menampilkan konsep dengan interior yang terkesan vintage, kini Kedai 

Amarta menjadi salah satu restoran yang digemari oleh masyarakat dan 

banyak yang berkunjung bersama rekan dan keluarga. 

Walaupun Kedai Amarta belum tentu menerapkan feng shui pada 

bisnisnya dalam menciptakan suasana dalam toko, namun Kedai Amarta 

selalu ramai pengunjung setiap harinya. Setelah dilakukan pengamatan 



 

 

langung di Kedai Amarta, kondisi di siang hari banyak anak muda yang 

datang hanya untuk makan siang bersama, sedangkan kondisi di sore hari 

sampai petang banyak anak muda dan orang dewasa yang datang tidak hanya 

untuk makan saja, melainkan untuk menghabiskan waktu bersama, 

bersosialisasi, dan bahkan mengerjakan tugas dengan fasilitas wifi. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Evaluasi Tata Letak Yang Mendukung Store 

Atmosphere Pada Kedai Amarta Semarang Ditinjau Dari Pendekatan 

Feng Shui”  

1.2 Rumusan Masalah 

Store atmosphere dapat diciptakan melalui penerapan feng shui. Karena 

dengan menciptakan store atmosphere, dapat mengundang konsumen untuk 

berkunjung dan dapat memposisikan restoran “Kedai Amarta” di benak 

konsumen (Kotler dan Amstrong, 2003). Salah satu komponen dalam store 

atmosphere adalah pengaturan tata letak. 

Feng shui merupakan persilangan antara seni dan ilmu pengetahuan yang 

berguna untuk mengatur tata letak dengan cara yang paling menguntungkan 

guna mencapai keberuntungan dalam bisnis (Rossbach, 1994). Penelitian ini 

hanya menyoroti tata letak yang mendukung store atmosphere dalam restoran, 

karena feng shui sangat berkaitan dengan tata letak, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini: 
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1) Bagaimana tata letak yang mendukung store atmosphere pada 

restoran “Kedai Amarta” di kota Semarang? 

2) Apakah tata letak yang mendukung store atmosphere pada restoran 

“Kedai Amarta” di kota Semarang sesuai dengan pendekatan feng 

shui? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui tata letak yang mendukung store atmosphere pada 

restoran “Kedai Amarta”. 

2) Untuk mengetahui kesesuaian tata letak yang mendukung store 

atmosphere pada restoran “Kedai Amarta” ditinjau dengan penerapan 

feng shui. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1) Bagi peritel, dapat mengetahui hal-hal yang mendorong konsumen 

untuk berkunjung di suatu toko adalah salah satunya menciptakan 

store atmosphere yang menarik. 

2) Bagi pengusaha restoran, dapat mengetahui cara menciptakan store 

atmosphere yang menarik sehingga mampu memberikan value bagi 

konsumen. 



 

 

3) Bagi peneliti lain, dapat menjadi referensi dalam melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan store atmosphere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


