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ABSTRAKSI 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh 

store atmosphere, gaya hidup dan social influence terhadap minat beli ulang di 

My.kopi Semarang dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening. 

Populasi yang digunakan adalah konsumen yang sudah pernah membeli di 

My.kopi Semarang. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel Purposive 

Sampling, maka diperoleh jumlah sampel sebesar 100 responden. Alat analisisnya 

adalah path analysis, dimana sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas 

serta uji asumsi klasik.  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa store atmosphere, gaya hidup dan 

social influence terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen. Store atmosphere, gaya hidup dan social influence juga terbukti 

mempunyai pengaruh positif terhadap minat beli ulang. Kepuasan konsumen  

mempunyai pengaruh positif terhadap minat beli ulang, memberikan pengertian 

bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan, maka akan berdampak pada 

tingginya minat pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. Kepuasan 

konsumen mampu menjadi variabel intervening antara store atmosphere dengan 

minat beli ulang, artinya semakin tata letak, dekorasi dan lingkungan yang 

disediakan oleh My.kopi membuat nyaman bagi konsumen, maka tentu akan 

semakin menambah tingginya kepuasan konsumen sehingga akan berdampak 

pada tingginya minat konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Kepuasan 

konsumen  mampu menjadi variabel intervening antara gaya hidup  dengan minat 

beli ulang, artinya semakin berkembang gaya hidup konsumen, maka dapat 

mencerminkan perbedaan status sosial seseorang sebagai bentuk kepuasan untuk 

mencitrakan dirinya sehingga akan berdampak pada tingginya minat konsumen 

untuk melakukan pembelian ulang. Kepuasan konsumen  mampu menjadi variabel 

intervening antara social influence terhadap repurchase artinya semakin tinggi 

lingkungan sosial mempengaruhi konsumen, maka mempunyai peranan besar 

dalam mempengaruhi tingginya kepuasan konsumen sehingga tentu akan 

berdampak pada tingginya minat konsumen untuk melakukan pembelian ulang. 

 

 

 

Kata Kunci :   Store atmosphere, gaya hidup, social influence, kepuasan 

konsumen dan minat beli ulang 
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 Jangan pernah mundur saat menghadapi kesulitan, 

majulah bila kondisi memungkinkan, kalau kondisi tidak 

memungkinkan, ciptakanlah kondisi yang memungkinkan 
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