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ABSTRAK 

 

Ernis Prasetiyo Wati, NIM: 210715084, 2019. Pengaruh Suasana Toko (Store Atmosphere) 
terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo. 
Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Unun Roudlotul Janah, M.Ag. 

Kata Kunci: Eksterior, General Interior, Store Layout, Interior Display 

Store atmosphere adalah suatu desain lingkungan melalui komunikasi visual, 
pencahayaan, warna, musik, dan wangi-wangian untuk merangsang respons emosional dan 
persepsi pelanggan dan untuk mempengaruhi pelanggan dalam membeli barang. Store 
atmosphere (suasana toko) adalah kombinasi karakteristik fisik toko seperti eksterior, store 
layout (tata ruang), interior, pewarnaan, pencahayaan, suhu udara, suara dan aroma, dan lain-lain 
dimana semua itu bekerja bersama-sama untuk menciptakan citra perusahaan dan pada akhirnya 
dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Suasana toko terdiri dari 
4 elemen yaitu eksterior, general interior, store layout dan interior display. Tujuan penelitian ini 
adalah menguji pengaruh suasana toko (store atmosphere) terhadap keputusan pembelian di 
Surya Swalayan Bungkal Ponorogo. 

Penelitian ini dilakukan pada konsumen Surya Swalayan Bungkal, menggunakan data 
kuisioner dengan jumlah responden sebanyak 96 oresponden. Instrumen penelitian dalam 
penelitian ini menggunakan skala likert. Metode analisis statistic yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji validitas, uji reabilitas, uji regresilinier berganda, uji asumsi klasik, uji t, 
uji F dan uji koefisien determinasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suasana toko (store atmosphere) yang terdiri dari 
eksterior, general interior, store layout dan interior display secara simultan/serempak 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo. 
Secara  parsial general interior dan interior display juga berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian di Surya Swalayan Bungkal, namun secara parsial eksterior dan store layout tidak 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ritel merupakan kegiatan penjualan barang atau jasa sehari-hari untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen.
1

Peluang pemasaran adalah peluang bagi 

peritel untuk meningkatkan penjualan sekaligus laba dengan cara-cara yang 

secara umum memuaskan konsumen. Biasanya, peritel sebagai perusahaan 

dalam upayanya meningkatkan penjualan melakukan promosi yang gencar, 

menambahkan produk baru, membuka gerai baru, menaikkan harga atau 

menekan biaya, atau cara-cara lain seperti merenovasi gerai.
2
 

Sebuah toko juga memiliki kepribadian. Beberapa toko bahkan memiliki 

citra yang sangat jelas di dalam benak konsumen. Kepribadian atau image toko 

menggambarkan apa yang dilihat dan dirasakan oleh konsumen terhadap toko 

tertentu. Bagi konsumen, kepribadian itu juga mewakili suatu gambaran yang 

utuh bagi peritel. Oleh karena itu, peritel harus mampu mengetahui dan 

merangsang apa yang diinginkan, dilihat, dan dirasakan oleh konsumen 

terhadap toko tertentu. 
3
Adapun bauran ritel terdiri dari lokasi, merchandise, 

pricing, periklanan dan promosi, suasana dalam gerai (store atmosphere)  

danretail service.
4
 

Suasana toko (store atmosphere) merupakan salah satu unsur dari 

retailing mix yang harus diperhatikan oleh suatu bisnis ritel. Store 

                                                             
1
 Sopiah dan Etta Mamang Sangadji, Salesmanship (Penjualan), (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2016), 226. 
2
 Hendri Ma’ruf, Pemasaran Ritel, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 33. 

3
Sopiah dan Syihabudhin, Manajemen Bisnis Ritel, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 138. 

4
 Hendri Ma’ruf, Pemasaran Ritel., 115-217. 
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atmospheremerupakan unsur senjata lain yang dimiliki toko. Setiap toko 

mempunyai tata letak fisik yang memudahkan atau menyulitkan pembeli untuk 

berputar-putar didalamnya. Setiap toko mempunyai penampilan. Toko harus 

membentuk suasana terencana yang sesuai dengan pasar sasarannya dan yang 

dapat menarik konsumen untuk membeli.
5
 

Store atmosphere terdiri dari empat elemen yaitu eksterior (bagian luar), 

general interior (interior umum), store layout, dan interior display.
6
Setiap 

perusahaan selalu berusaha agar sukses dalam memenangkan persaingan 

dengan berusaha untuk dapat mencapai tujuan yaitu menciptakan dan 

mempertahankan pelanggan. Mempertahankan pelanggan merupakan 

tantangan bagi perusahaan yang harus diupayakan untuk kelangsungan hidup 

perusahaan buat konsumen merasa nyaman ketika berada di dalam toko 

merupakan salah satu cara agar bisa menarik konsumen untuk melakukan 

tindakan pembelian.
7
 

Store atmosphere (suasana toko) adalah kombinasi karakteristik fisik 

toko seperti eksterior, store layout (tata ruang), interior, pewarnaan, 

pencahayaan, suhu udara, suara dan aroma, dan lain-lain dimana semua itu 

bekerja bersama-sama untuk menciptakan citra perusahaan dan pada akhirnya 

dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian.
8
 

                                                             
5
Philip Kotler dan K.L.Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 12, Jilid 1, (Jakarta: Indeks, 

2007), 177. 
6
Sopiah dan Etta Mamang Sangadji, Salesmanship (Penjualan).,327. 

7
 Michael Levy and Barton Weitz, Retailing Management, Edisi Ketujuh, Internal 

Edition, (New York: Mc Graw-Hill, 2008), 556. 
8

 Dita Marinda Kartarika dan Syahputra, “Pengaruh Store Atmosphere terhadap 

Keputusan Pembelian pada Coffe Shop di Bandung”, Jurnal Ecodemica, Vol. 1, No. 2, 

(September, 2017), 165. 
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Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa store atmosphere (suasana 

toko) yang terdiri dari empat elemen yaitu eksterior, general interior, store 

layout dan interior display mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Jika suasana toko yang diciptakan bagus dan menarik 

maka konsumen akan merasa nyaman dan senang saat melakukan tindakan 

pembelian serta akan menimbulkan kesan baik terhadap toko tersebut, tetapi 

jika suasana toko yang diciptakan tidak bagus dan tidak menarik maka 

konsumen akan merasa kecewa serta timbul kesan buruk terhadap toko 

tersebut. 

Banyaknya pelaku usaha ritel saat ini mengakibatkan adanya persaingan 

yang semakin ketat dalam mendapatkan konsumen. Salah satu perusahaan ritel 

tersebut yaitu Surya Swalayan Bungkal yang bertempat di Kecamatan Bungkal, 

Kabupaten Ponorogo. Surya Swalayan Bungkal berdiri sejak tahun 2001.Surya 

Swalayan Bungkal adalah salah satu bisnis kemitraan dengan PT Daya Surya 

Sejahtera. PT Daya Surya Sejahtera merupakan perusahaan milik 

Muhammadiyah yang memiliki 9 cabang di wilayah Ponorogo. PT DSS 

memiliki 3 bidang usaha yaitu Surya Surpermarket, Surya Grosir dan Surya 

Distributor.
9
 Surya Swalayan Bungkal ini merupakan swalayan syariah karena 

milik Muhammadiyah yang berusaha untuk menjalankan bisnis sesuai dengan 

ajaran Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari permodalan dan transaksinya. 

Modal yang diperoleh Surya Swalayan Bungkal berasal dari BSM (Bank 

Syariah Mandiri) dan transaksi yang ada di Surya Swalayan Bungkal juga 

sesuai dengan ajaran Islam yaitu transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama 

                                                             
9 “Ahmad Zaeni, Wawancara, 25 Februari 2019” 



4 
 

 

suka dan pembeli mengetahui harga barang tersebut
10

. Hal tersebut sesuai 

dengan QS An Nisa’  ayat29 : 

Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. 

Salah satu cabang PT DSS yang menyediakan kebutuhan sehari-hari 

sebagai tempat pembelian konsumen akhir atau supermarket yaitu Surya 

Juanda dan Surya Soekarno Hatta yang berada diwilayah Ponorogokota. 

Keduanya memiliki suasana toko (store atmosphere) seperti eksterior, general 

interior, store layout dan interior display yang sangat nyaman dan menarik 

konsumen. Penataan produknya sangat rapi, bersih dan memudahkan 

konsumen dalam berbelanja serta dilengkapi dengan tanda petunjuk lokasi 

barang.
11

 

Menurut ibu Afifah konsumen Surya Swalayan Bungkal mengeluhkan 

terkait suasana toko yang tidak nyaman dan tidak menarik yaitubagian depan 

toko yang tidak menarik, kebersihan yang kurang terjaga, beberapa produk 

yang tidak ada label harganya, karyawan yang tidak ramah, penataan produk 

yang tidak rapi, produk yang kadaluwarsa masih ditempatkan di display dan 

tidak adanya tanda petunjuk lokasi barang yang dapat memudahkan konsumen 

dalam mencari dan memilih barang yang dibutuhkan. Akan tetapi, hal tersebut 

tidak membuat  beliau beralih untuk melakukan pembelian di tempat lain. 

Beliau tetap melakukan pembelian di Surya Swalayan Bungkal.
12

 

                                                             
10

 “Ahmad Zaeni, Wawancara, 28 April 2019” 
11

“Ahmad Zaeni, Observasi, 25 Februari 2019” 
12 “Afifah Mujianingsih, Wawancara, 25 Februari 2019” 
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Menurut Abidin konsumen Surya Swalayan Bungkal mengatakan bahwa 

suasana toko Surya Swalayan Bungkal sangat buruk yaitu bagian depan toko 

yang tidak menarik,kebersihan yang kurang terjaga, beberapa produk yang 

tidak ada label harganya, karyawan yang tidak ramah, penataan produk yang 

tidak rapi, produk yang kadaluwarsa masih ditempatkan di display dan tidak 

adanya tanda petunjuk lokasi barang yang dapat memudahkan konsumen 

dalam mencari dan memilih barang yang dibutuhkan. Akan tetapi, hal tersebut 

tidak membuat  beliau beralih untuk melakukan pembelian di tempat lain. 

Beliau tetap melakukan pembelian di Surya Swalayan Bungkal.
13

 

Sedangkan menurut ibu Dwi konsumen Surya Swalayan Bungkal 

mengeluhkan terkait suasana toko yang diciptkan jelek yaitu bagian depan toko 

terlihat tidak menarik, kebersihan yang kurang terjaga, beberapa produk yang 

tidak ada label harganya, karyawan yang tidak ramah, penataan produk yang 

tidak rapi, produk yang kadaluwarsa masih ditempatkan di display dan tidak 

adanya tanda petunjuk lokasi barang yang dapat memudahkan konsumen 

dalam mencari dan memilih barang yang dibutuhkan. Akan tetapi, hal tersebut 

tidak membuat  beliau beralih untuk melakukan pembelian di tempat lain. 

Beliau tetap melakukan pembelian di Surya Swalayan Bungkal.
14

 

Begitu pula menurut ibu Reni salah satu konsumen Surya Swalayan 

Bungkal hal dikeluhkan tidak jauh dari Dwi yaitu bagian depan toko terlihat 

tidak menarik, kebersihan yang kurang terjaga, beberapa produk yang tidak ada 

label harganya, karyawan yang tidak ramah, penataan produk yang tidak rapi, 

produk yang kadaluwarsa masih ditempatkan di display dan tidak adanya tanda 

                                                             
13

 “Abidin Abdul Aziz, Wawancara, 25 Februari 2019” 
14

 “Dwi Nurhandayani, Wawancara, 25 Februari 2019” 
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petunjuk lokasi barang yang dapat memudahkan konsumen dalam mencari dan 

memilih barang yang dibutuhkan. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat  

beliau beralih untuk melakukan pembelian di tempat lain. Beliau tetap 

melakukan pembelian di Surya Swalayan Bungkal.
15

 

Hal tersebut juga dikatakan oleh Nur suasana toko yang diciptakan juga 

tidak nyaman dan tidak menarik yaitu bagian depan toko terlihat tidak menarik, 

kebersihan yang kurang terjaga, beberapa produk yang tidak ada label 

harganya, karyawan yang tidak ramah, penataan produk yang tidak rapi, 

produk yang kadaluwarsa masih ditempatkan di display dan tidak adanya tanda 

petunjuk lokasi barang yang dapat memudahkan konsumen dalam mencari dan 

memilih barang yang dibutuhkan. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat  

beliau beralih untuk melakukan pembelian di tempat lain. Beliau tetap 

melakukan pembelian di Surya Swalayan Bungkal.
16

 

Dengan kondisi yang telah dipaparkan oleh kelima konsumen Surya 

Swalayan, namun Surya Swalayan Bungkal Ponorogo masih memiliki banyak 

konsumen yang melakukan pembelian di tempat tersebut. Dalam sehari 

konsumen yang melakukan pembelian di Surya Swalayan Bungkal adalah 250-

300 konsumen.
17

 

Berdasarkan  kesenjangan atau ketidaksesuaian dari teori dan fakta yang 

telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait yang 

berjudul“Pengaruh Suasana Toko (Store Atmosphere) terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen di Surya Swalayan Bungkal”. 

                                                             
15

“Reni Indriastuti, Wawancara, 11 September 2019” 
16

“Nur Chasanah, Wawancara, 11 September 2019” 
17

“Ahmad Zaeni, Wawancara, 28 April 2019” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah eksterior berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Surya Swalayan Bungkal Ponorogo? 

2. Apakah general interior berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo? 

3. Apakah store layout berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo? 

4. Apakah interior display berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo? 

5. Apakah eksterior display, general interior, store layout dan interior display 

secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Surya Swalayan Bungkal Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengerahui pengaruh eksterior terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo 

2. Untuk mengetahui pengaruh general interior terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo 

3. Untuk mengetahui pengaruh store layout terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo 

4. Untuk mengetahui pengaruh interior display terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo 

5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan eksterior,general interior, 

store layout, dan interior display di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang bersangkutan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini yaitu: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu karya ilmiah sumber 

bacaan yang bermanfaat, sebagai bahan referensi pada penelitian 

berikutnya dan juga untuk menambah wawasan pengetahuan pada bidang 

ilmu Ekonomi Syariah. 

b. Dengan adanya penyusunan skripsi ini akan diperoleh tambahan 

pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan penelitian. Menambah 

wawasan dan pengetahuan tentang manajemen pemasaran, serta sebagai 

wadah dalam mengaplikasikan antara teori dengan praktek-praktek di 

lapangan secara langsung. 

c. Untuk menambah persediaan perpustakaan dan sebagai bahan referensi 

bagi peneliti terhadap masalah yang sama pada masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bagi Surya Swalayan Bungkal, diharapkan bisa menjadi masukan agar 

meningkatkan suasana toko (store atmosphere) dengan lebih baik lagi 

supaya konsumen merasa nyaman dan puas saat berbelanja. 

b. Bagi konsumen, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi terkait 

suasana toko yang baik dan nyaman sehingga konsumen betah berlama-

lama di dalam suatu tempat perbelanjaan. 
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c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat mingkatkan 

pendapatan dari sector pajak. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Bab I yaitu pendahuluan. Pada bab I ini membahas tentang bagaimana 

latar belakang masalah yang menjadi alasan dibuatnya penelitian ini. 

Perumusan masalah berisi pernyataan tentang keadaan, fenomena yang 

memerlukan jawaban melalui penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian 

merupakan hal yang diharapkan dapat dicapai mengacu pada latar belakang, 

perumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Sistematika pembahasan yang 

mana diuaraikan mengenai ringkasan materi yang dibahas pada setiap bab yang 

ada pada penelitian. 

Bab II yaitu yang membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir dan hipotesis penelitian. Bab ini berisi tentang landasan teori 

yang berisi konsep-konsep dari teori yang  diteliti, yaitu terkait konsep  suasana 

toko (store atmosphere) yang terdiri dari eksterior, general interior, store 

layout dan interior display serta konsep keputusan pembelian konsumen yang 

terkait serta penting untuk dikaji sebagai landasan dalam menulis bab analisis 

dan mengambil kesimpulan. Penelitian terdahulu serta kerangka berfikir 

yangberisi telaah kritis untuk menghasilkan hipotesis dan model penelitian 

yang diuji disajikan dalam bentuk gambar dan atau persamaan. Hipotesis berisi 

tentang hipotesis yang diajukan. 

Bab III yaitu metode penelitian. Bab ini membahas tentang rencana dan 

prosedur penelitian yang dilakukan penulis untuk menjawab permasalahan 
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yang telah dirumuskan serta menguji hipotesis yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya. Hal-hal yang diperlukan dalam bab ini adalah penjelasan 

tentang jenis penelitian, data dan teknik perolehannya. Tidak hanya itu saja 

namun juga terkait dengan populasi dan sampel yang digunakan, jenis data 

yang digunakan, teknik pengumpulan data, skala pengukuran, metode 

pengolahan dan analisis data. 

Bab IV yaitu hasil dan pembahasan. Bab ini merupakan bab yang 

berisikan sejarah singkat berdirinya Surya Swalayan Bungkal serta analisis 

data yang telah diperoleh dalam penelitian. Analisis data yang dilakukan 

meliputi analisis statistik yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap 

hipotesis penelitian. 

Bab terakhir yaitu bab V penutup. Di bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan di bab ini berupa jawaban atas rumusan masalah penelitian. Dan 

saran  berisi dua hal, yaitu pengembangan keilmuan dalam bentuk penelitian 

lanjutan dan perbaikan dalam aplikasi hasil penelitian. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Suasana Toko (Store Atmosphere) 

Suasana toko (store atmosphere) merupakan salah satu unsur dari 

retailing mix yang harus diperhatikan oleh suatu bisnis ritel. Store 

atmosphere merupakan unsur senjata lain yang dimiliki toko. Setiap toko 

mempunyai tata letak fisik yang memudahkan atau menyulitkan pembeli 

untuk berputar-putar didalamnya. Setiap toko mempunyai penampilan. Toko 

harus membentuk suasana terencana yang sesuai dengan pasar sasarannya 

dan yang dapat menarik konsumen untuk membeli.
1
 

Suasana toko dalam pemasaran adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan desain sadar suatu area untuk menciptakan efek yang 

diinginkan pada konsumen. Ini adalah upaya untuk merancang lingkungan 

belanja yang menghasilkan efek emosional pada individu untuk 

meningkatkan kemungkinan mereka untuk membeli.
2
 

Toko kecil yang tertata rapi dan menarik akan lebih mengundang 

pembeli dibandingkan toko yang ditata biasa saja. Sementara itu, toko yang 

diatur biasa saja, tetapi bersih lebih menarik daripada toko yang tidak diatur 

sama sekali dan tampak kotor. Toko besar atau toko milik perusahaan 

perdagangan eceran skala besar dan pusat perbelanjaan menghadapi 

                                                             
1
  Philip Kotler dan K.L.Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 12, Jilid 1, (Jakarta: 

Indeks, 2007), 177. 
2
 Mowen, Jhon C and Minor, Perilaku Konsumen, JilidPertama, (Erlangga: Jakarta, 

2002), 57. 
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tantangan yang sama dengan toko kecil, yaitu cara memikat calon pembeli 

dan bagaimana menata secara menarik agar bisa menyaingi toko-toko besar 

atau pusat perbelanjaan pesaing.
3
 

Suasana atau atmosfer berarti desain lingkungan melalui komunikasi 

visual, pencahayaan, warna, musik, dan wangi-wangian untuk merangsang 

respons emosional dan persepsi pelanggan dan untuk mempengaruhi 

pelanggan dalam membeli barang.
4
Store atmosphere adalah suasana toko 

yang meliputi berbagai tampilan interior, eksterior, tata letak, lalu lintas 

internal toko, kenyamanan, udara, layanan, musik, seragam pramuniaga, 

pajangan barang, dsb yang menimbulkan daya tarik bagi konsumen, dan 

konsumen untuk melakukan tindakan membeli.
5
 

Suasana toko (store atmosphere) merupakan kombinasi dari pesan 

secara fisik yang telah direncanakan, store atmosphere dapat digambarkan 

sebagai perubahan terhadap perencanaan lingkungan pembelian yang 

menghasilkan efek emosional khusus yang dapat menyebabkan konsumen 

melakukan tindakan pembelian.
6
 

Store atmosphere (suasana toko) adalah kombinasi karakteristik fisik 

toko seperti eksterior, store layout (tata ruang), interior, pewarnaan, 

pencahayaan, suhu udara, suara dan aroma, dan lain-lain dimana semua itu 

bekerja bersama-sama untuk menciptakan citra perusahaan dan pada 

                                                             
3
 Sopiah dan Syihabudhin, Manajemen Bisnis Ritel, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 

149. 
4
 Christina Whidya Utami, Manajemen Ritel: Strategi dan Implementasi Operasional 

Bisnis Ritel Modern di Indonesia, Edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 356. 
5
 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, (Bandung: Alfabeta, 

2013), 60. 
6
 Bob Fosterr, Manajemen Ritel, (Bandung: Alfabeta, 2008), 61. 
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akhirnya dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan 

pembelian.
7
 

Store atmosphere terdiri dari 4 elemen yaitu eksterior (bagian luar), 

general interior (interior umum), store layout, dan interior display. Adapun 

penjelesan mengenai 4 elemen tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Eksterior (bagian luar) 

Store eksterior adalah bagian depan toko mencerminkan 

kemantapan dan kekokohan spirit perusahaan dan sifat kegiatan yang ada 

di dalamnya, serta dapat menciptakan kepercayaan dan goodwill bagi 

konsumen.
8
Karakteristik ekterior memiliki pengaruh yang kuat pada citra 

toko tersebut sehingga harus direncanakan sebaik mungkin. Eksterior 

sebagai media perantara yang menampilkan image perusahaan dan 

masyarakat. Tampilan luar toko sering mengacu ke arsitektur dan 

mengandung aspek-aspek seperti bahan bangunan, gaya dan rincian 

arsitektur, warna dan tekstur.
9
Banyak orang terkesan kepada toko saat 

sebelum memasuki toko dari tampilan luarnya. Kombinasi dari exterior 

ini dapat membuat bagian luar toko terlihat menarik dan unik untuk 

membuat kesan pertama bagi konsumen.
10

Elemen eksterior ini terdiri 

dari subelemen-elemen sebagai berikut: 

                                                             
7
 Dita Marinda Kartarika dan Syahputra, “Pengaruh Store Atmosphere terhadap 

Keputusan Pembelian pada Coffe Shop di Bandung”, Jurnal Ecodemica, Vol. 1, No. 2, 

(September, 2017), 165. 
8
Nofiawaty dan Beli Yuliandi, “Pengaruh Store Atmosphere terhadap Keputusan 

Pembelian di Outlate Nyeyes Palembang,” Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol.12, No.1, 

(Maret, 2014), 57. 
9
Sopiah dan Etta Mamang Sangadji, Salesmanship (Penjualan).,329. 

10
Chandra Agung Wijaya, Achmad Fauzi dan Sunarti, “Pengaruh Atmosfer Toko 

terhadap Pembelian Impulsif,” Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.17, No.2, (Desember 2014),2 
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1) Tampak muka (storefrond);  bagian depan toko meliputi kombinasi 

dan pintu masuk, jendela pencahayaan dan kontruksi gedung. 

Storefrond harus mencerminkan keunikan, kematangan, kekokohan, 

atau hal-hal lain yang bisa mencerminkan citra toko.  

2) Marquee; adalah suatu tanda yang digunakan untuk memajang nama 

atau logo suatu toko. Marquee dapat dibuat dengan teknik pewarnaan, 

penulisan huruf, atau penggunaan lampu neon. 

3) Pintu masuk (entrances); pintu masuk harus dirancang sebaik 

mungkin sehingga dapat mengundang konsumen untuk masuk dan 

melihat ke dalam toko. 

4) Jendela pajang/etalase (window display); mempunyai dua tujuan, yaitu 

yang pertama adalah untuk mengidentifikasikan suatu toko dengan 

memajang barang-barang yang ditawarkan. Dan tujuan kedua adalah 

menarik konsumen untuk masuk. 

5) Area parkir (parking); tempat parkir merupakan hal yang sangat 

penting bagi konsumen. Tempat parkir yang aman, luas, gratis, dan 

jarak yang dekat dengan toko akan menciptakan atmosfer yang 

positif.
11

 

b. General interior (interior umum) 

General interior dari suatu toko harus dirancang untuk 

memaksimalkan visual merchandising toko. Seperti layaknya sebuah 

iklan yang dapat menarik pembeli untuk datang ke toko, bagian dalam 

toko yang baik yaitu yang dapat menarik perhatian pengunjung dan 

                                                             
11

 Sopiah dan Etta Mamang, 329. 
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membantu mereka agar mudah mengamati, memeriksa dan memilih 

barang-barang itu dan akhirnya melakukan pembelian ketika konsumen 

masuk ke dalam toko. Ada banyak hal yang akan mempengaruhi presepsi 

mereka pada toko tersebut.
12

 Elemen-elemen general interior terdiri dari: 

1) Flooring 

Lantai dalam toko dapat terbuat dari kayu, semen, karpet, ataupun 

keramik. Untuk menarik konsumen lantai yang digunakan sebaiknya 

disesuaikan dengan persepsi dari material yang di dalam toko. 

2) Colors and Lightning (warna dan pencahayaan) 

Warna dan pencahayaan yang baik akan mempengaruhi citra toko. 

Kondisi pencahayaan dalam toko seharusnya dibuat sesuai agar 

konsumen yang datang berkunjung tidak merasa kesulitan dalam 

mencari produknya. 

3) Fixture (perabotan toko) 

Pemilihan peralatan penunjang dan cara penyusunan barang harus 

dilakukan dengan baik agar didapat hasil yang sesuai dengan 

keinginan karena barang-barang tersebut berbeda bentuk, karakter, 

maupun harganya sehingga penempatannya berbeda. 

4) Temperature (suhu udara) 

Kondisi suhu udara dalam toko seharusnya disesuaikan agar tidak 

terlalu panas atau dingin dan jumlah pendingin ruangan disesuaikan 

dengan besarnya ruangan dan luasnya ukuran toko. 
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 Chandra Agung Wijaya, Achmad Fauzi dan Sunarti.,3. 
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5) Width of sales (jarak antar rak) 

Jarak antar rak barang dan tempat penjualan harus diatur agar cukup 

luas untuk memudahkan konsumen dalam mengambil barang yang 

diinginkan. 

6) Dead areas  

Dead areas merupakan ruangan di dalam toko di mana 

penempatannya terlihat janggal, misalnya eskalator, mesin pendingin 

ruang penyimpanan barang (gudang), dan cermin yang terletak di 

toko. Penempatan dead areas harus diatur lebih rapi agar terlihat 

tidak mengganggu konsumen saat berbelanja. 

7) Personel  

Penampilan karyawan dalam toko harus diperhatikan dan terlihat 

rapi, sopan,dan ramah kepada konsumen. Karyawan dalam toko juga 

harus mengetahui tentang produk dan barang yang di jual di dalam 

toko. 

8) Merchandise 

Pengelola toko harus memutuskan mengenai variasi, warna, ukuran, 

kualitas, lebar, dan kedalaman produk yang akan dijual. Pemilihan 

produk yang sesuai harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 

9) Price (levels and displays) 

Label harga bisa dicantumkan dalam kemasan produk dan pada rak 

yang telah disediakan untuk memajang produk yang ditawarkan. 
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Label harga harus terlihat jelas agar tidak membingungkan 

konsumen dalam memilih barang yang dicarinya. 

10) Cleanliness (kebersihan) 

Kebersihan dalam toko merupakan pertimbangan konsumen dalam 

berbelanja di toko. Pengelola toko harus memperhatikan 

pemeliharaan dan kebersihan dalam toko agar menimbulkan kesan 

positif bagi konsumen.
13

 

c. Store layout (Tata letak) 

Tata letak yang merupakan rencana untuk menentukan lokasi dan 

pengaturan barang dagangan, peralatan, gang, dan fasilitas lainnya.
14

 

Store layout adalah salah satu elemen penting yang ada dalam faktor 

suasana toko, karena dengan melakukan store layout yang benar, 

seseorang pengusaha ritel mendapatkan perilaku konsumen yang 

diharapkan.Store layoutdapat mengundang masuk atau menyebabkan 

pelanggan menjauhi toko tersebut ketika konsumen melihat bagian dalam 

toko melalui jendela atau pintu masuk. Penataan toko yang baik akan 

mampu mengundang konsumen untuk betah berkeliling lebih lama dan 

membelanjakan uangnya lebih banyak.
15

 Store layout dapat 

mempengaruhi keadaan emosi pelanggan. Keadaan emosi pelanggan 

terdiri perasaan senang dan perasaan yang dapat membangkitkan 

keinginan, baik yang muncul secara psikologis ataupun keinginan yang 

                                                             
13

 Ibid, 3-4. 
14

 Sopiah dan Etta Mamang Sangadji, Salesmanship (Penjualan)., 331. 
15

 Cindy Juwita Dessyana, “Store Atmosphere Pengaruhnya terhadap Keputusan 

Pembelian di Texas Chicken Multimart II Manado”, Jurnal EMBA, Vol.1, No.3, (Juni, 2013), 846-

847. 
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bersifat mendadak (impulsif) untuk melakukan pembelian.
16

Store layout, 

dirancang sesuai dengan progam ruangan yang disusun berdasarkan 

kebutuhan ruangan yang ada di dalam toko. Elemen–elemen store layout 

terdiri dari:  

1) Alokasi lantai ruangan (allocation of floor for space) seperti ruang 

untuk penjualan (selling space), ruangan untuk barang dagangan, dan 

ruangan untuk karyawan 

2) Pengelompokkan barang (product groupings) dipajang yang dapat 

dikelompokkan berdasarkan produk fungsional, motivasi pembelian, 

dan segmen pasar.  

3) Arus lalu lintas (traffic flow), terdiri dari arus lalu lintas lurus dan arus 

lalu lintas membelok.
17

 

4. Interior display 

Interior display adalah pemajangan barang dagangan di dalam 

toko.
18

Interior display, merupakan tanda-tanda yang digunakan untuk 

memberikan informasi kepada konsumen untuk mempengaruhi suasana 

di sekitar lingkungan toko tersebut, dengan tujuan utama untuk 

meningkatkan penjualan dan laba toko tersebut.
19

Interior diplay juga 

merupakan salah satu dari alat promosi penjualan yang mempunyai 

fungsi untuk menarik perhatian pelanggan agar dapat melakukan 

                                                             
16

 Fransisca Andreani, dkk, “Pengaruh Store Layout, Interior Display, human Variabel 

terhadap Customer Shopping Orientation di Restoran Dewandaru Surabaya,” Jurnal Manajemen 

Kewirausahaan, Vol.15, No.1 (Maret, 2013), 66.  
17

 Nina Indriastuty, Didik Hadiyatno dan Juwari, “Store AtmosphereMempengaruhi 

Keputusan Pembelian pada Retailer Giant Ekstra Balikpapan,” Prosiding Seminar Nasional dan 

Call For Paper Ekonomi dan Bisnis, (Oktober, 2017), 272. 
18

 Devi Puspitasari, Penjualan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Jilid 3 (Jakarta: 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008), 608. 
19

Nina Indriastuty, Didik Hadiyatno dan Juwari, 272. 
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pembelian. Dengan interior display yang baik secara signifikan dapat 

memiliki efek pada pelanggan untuk melakukan pembelian.
20

Elemen-

elemen interior display berupa: 

1) Assortment display, dengan suasana terbuka, konsumen akan senang 

untuk merasakan, melihat dan mencoba produk. 

2) Dekorasi sesuai tema (theme setting display), retail sering 

menggunakan display untuk menampilkan musim atau acara special. 

Semua bagian toko bisa disesuaikan dengan tema seperti hari 

kemerdekaan, hari valentine, atau konsep lainnya. 

3) Ensemble display, merupakan menampilkan produk secara lengkap 

akan lebih baik daripada menampilkan produk dengan kategori yang 

berbeda. Seperti mannequin ditampilkan dengan kombinasi sepatu, 

baju, celana dan aksesoris yang tepat dapat membuat konsumen 

melakukan pembelian produk. 

4) Rack and case display, adalah rak pajang memiliki fungsi untuk 

meletakkan dan memajang produk dengan rapi. Rak pajang ini harus 

diatur dengan baik agar konsumen tidak mengembalikan produk 

ditempat yang salah. Dan case berfungsi untuk meletakkan produk 

yang lebih berat dan besar daripada barang di rak pajang. 

5) Posters, signs, and cards display adalah tanda-tanda yang bertujuan 

untuk memberikan informasi tentang lokasi barang di dalam toko.
21

 

 

                                                             
20

 Fransisca Andreani, Monika Kristiani, dan Adiguna Yapola, “Pengaruh Store Layout, 

Interior Display, Human Variable terhadap Customer Shopping Orientation di Restoran 

Dewandaru Surabaya,” Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.15, No.1, (Maret, 2013), 66. 
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2. Keputusan Pembelian Konsumen 

a. Pengertian Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian oleh konsumen adalah suatu keputusan 

seseorang ketika memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang 

ada. Keputusan pembelian oleh konsumen sebagai proses 

pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu 

diantaranya.
22

 Keputusan pembelian adalah karakteristik pembeli dan 

proses pengambilan keputusan akan menimbulkan keputusan 

pembelian.
23

 Keputusan pembelian juga dapat diartikan sebagai suatu 

keputusan membeli seseorang yang asalnya dipengaruhi oleh lingkungan, 

kebudayaan, keluarga dan sebagainya, akan membentuk suatu sikap pada 

diri individu, kemudian melakukan pembelian.
24

  

Di dalam keputusan pembelian ini terdapat tiga jenis proses 

pengambilan keputusan pembelian pelanggan yang perlu digunakan 

peritel untuk menyiapkan berbagai pemenuhan kebutuhan pelanggan, 

yaitu: 

1) Pemecahan masalah secara luas 

Pemacahan masalah secara luas (extended problem solving) 

adalah suatu proses pengambilan keputusan pembelian dimana 

pelanggan memerlukan usaha dan waktu yang cukup besar untuk 

meneliti dan menganalisis berbagai alternatif. Pelanggan terlibat 

                                                             
22

 Sopiah dan Etta Mamang Sangadji, Salesmanship (Kepenjualan)., 247. 
23

 Philip Kotler dalam Sopiah dan Etta Mamang Sangadji, Salesmanship (Kepenjualan), 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 247. 
24

 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa., 102. 
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dalam pemecahan masalah yang luas ketika sedang membuat suatu 

keputusan pembelian untuk mencukupi suatu kebutuhan yang penting, 

atau ketika mereka hanya mempunyai sedikit pengetahuan tentang 

produk atau jasa tersebut.  

2) Pemecahan masalah secara terbatas 

Pemecahan masalah terbatas (limited problem solving) adalah 

proses pengambilan keputusan belanja yang melibatkan upaya dan 

waktu yang tidak terlalu besar. Dalam situasi ini, pelanggan 

cenderung lebih mengandalkan pengetahuan pribadi dibandingkan 

dengan informasi eksternal.  

Salah satu jenis pemecahan masalah secara terbatas yang umum 

dan biasa terjadi adalah pembelian spontan. Pembelian spontan 

(impulse buying) adalah keputusan pembelian yang dibuat oleh 

pelanggan secara spontan atau seketika setelah melihat barang 

dagangan. Ritel dapat mendorong perilaku pembelian spontan dengan 

menggunakan cara pemajangan (display) yang menonjol dan menarik 

perhatian pelanggan dan merangsang suatu keputusan belanja 

berdasarkan analisis yang tidak berkesinambungan. 

3) Pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan 

Pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan (habitual 

decision making) adalah proses keputusan belanja melibatkan sedikit 

sekali usaha dan waktu. Pelanggan masa kini mempunyai banyak 

tuntutan atas waktu mereka. Salah satu cara untuk mengatasi tekanan 

waktu itu adalah dengan menyederhanakan proses pengambilan 
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keputusannya. Kesetiaan pada merek dan kesetiaan toko adalah 

contoh pengambilan keputusan berdasarkan kebiasaan.  

Kesetiaan merek berarti pelanggan menyukai dan secara 

konsisten membeli suatu mere tertentu dalam sebuah kategori produk. 

Pelanggan enggan beralih ke merek lain walaupun merek kesukaannya 

tidak tersedia. Dengan demikian, ritel hanya bisa memuaskan 

kebutuhan pelanggan jika ritel tersebut menawarkan merek tertentu 

yang dikehendaki. Kesetiaan toko adalah kondisi dimana pelanggan 

suka dan terbiasa mengunjungi toko yang sama untuk membeli suatu 

jenis barang dagangan. Semua ritel ingin meningkatkan kesetiaan 

pelanggan pada toko mereka.
25

 

b. Faktor Sosial yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Menggambarkan bahwa keputusan belanja dipengaruhi oleh 

kepercayaan, sikap dan nilai-nilai pelanggan dan faktor dalam 

lingkungan sosial pelanggan. Secara cermat proses keputusan memilih 

barang atau jasa dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor pribadi-

internal di dalam diri seseorang. Faktor lingkungan terdiri dari: 

1) Keluarga 

Banyak keputusan belanja dibuat untuk produk yang dipakai atau 

yang dikonsumsi oleh keluarga keseluruhan. Ritel harus memahami 

bagaimana keluarga membuat keputusan belanja dan bagaimana 

berbagai anggota keluarga mempengaruhi keputusan ini. 
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2) Pengambilan keputusan keluarga 

Proses pengambilan keputusan dipusatkan pada bagaimana seseorang 

membuat suatu keputusan. Anak-anak mempunyai peran penting 

dalam keputusan belanja keluarga.
26

 

3) Kelompok referensi 

Kelompok referensi adalah salah satu atau lebih yang digunakan 

seseorang sebagai dasar perbandingan untuk kepercayaan, perasaan 

dan perilaku. Kelompok acuan ini mempengaruhi keputusan belanja 

dengan menawarkan informasi, menyediakan penghargaan untuk 

perilaku pembelian yang spesifik, dan penambahan suatu citra diri 

pelanggan.  

4) Budaya 

Budaya adalah faktor mendasar dalam pembentukan norma-norma 

yang dimiliki seseorang yang kemudian membentuk atau mendorong 

keinginan dan perilakunya menjadi seorang konsumen. Budaya 

meliputi hal-hal yang dapat dipelajari dari keluarga, tetangga, teman, 

guru maupun tokoh masyarakat.  

Sedangkan faktor pribadi atau internal di dalam diri seseorang akan 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a) Aspek Pribadi 

Seorang pelanggan akan mempunyai perbedaan dengan pelanggan 

yang lain karena faktor-faktor pribadi yang berbeda, misalnya: 

tahapan usia, pekerjaan, kondisi keuangan, gaya hidup, kepribadian, 

                                                             
26

 Christina Widya Utami, Manajemen Ritel…., 78. 
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dan konsep diri. Aspek pribadi yang berkenaan dengan daya beli 

menyebabkan pilihan dalam diri konsumen yang bersangkutan dalam 

wujud pilihan harga dibandingkan dengan kualitas, harga 

dibandingkan dengan ketersediaan, harga dibandingkan dengan 

kenyamanan, dan harga dibandingkan dengan pelayanan. 

b) Aspek Kejiwaan atau Psikologis 

Faktor kejiwaan atau psikologis yang mempengaruhi seseorang dalam 

tindakan membeli suatu barang atau jasa didasarkan pada motivasi. 

persepsi, kepercayaan, dan perilaku serta proses belajar yang dilalui 

oleh konsumen.
27

 

c. Tahap-Tahap dalam Proses Keputusan Pembelian 

Secara umum, untuk mencapai suatu keputusan pembelian dan 

hasilnya, konsumen memiliki lima tahap sebagai berikut : 

1) Tahap pengenalan kebutuhan 

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan (need 

recognition) – pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan. 

Kebutuhan dapat dipicu dari rangsangan internal ketika salah satu 

kebutuhan normal seseorang-rasa lapar, haus, seks-timbul pada tingkat 

yang cukup tinggi sehingga menjadi dorongan. Kebutuhan juga bisa 

dipicu oleh rangsangan eksternal. Contohnya, suatu iklan atau diskusi 

dengan teman bisa membuat seseorang berfikir untuk membeli mobil 

baru. Pada tahap ini, pemasar harus meneliti konsumen untuk 

menemukan jenis kebutuhan atau masalah apa yang timbul, apa yang 
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menyebabkannya dan bagaimana masalah itu bisa mengarahkan 

konsumen pada produk tertentu. 

2) Tahap pencarian informasi 

Konsumen yang tertarik mungkin mencari lebih banyak 

informasi atau mungkin tidak. Jika dorongan konsumen itu kuat dan 

produk yang memuaskan ada di dekat konsumen itu, konsumen 

mungkin akan membelinya kemudian. Jika tidak, konsumen bisa 

menyimpan kebutuhan itu dalam ingatannya atau melakukan 

pencarian informasi yang berhubungan dengan kebutuhan. 

Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber. 

Sumber-sumber ini meliputi sumber pribadi (keluarga, teman,  

tetangga, rekan), sumber komersial (iklan, wiraniaga, situs Web, 

penyalur, kemasan, tampilan), sumber publik (media massa, 

organisasi pemeringkat konsumen, pencarian internet), dan sumber 

pengalaman (penanganan, pemeriksaan, pemaikan produk).
28

 

3) Tahap evaluasi/pilihan 

Setelah mendapat informasi dari sumber-sumber di atas, 

selanjutnya adalah bagaimana konsumen menggunakan informasi 

tersebut untuk tiba pada satu pilihan merek akhir dan bagaimana 

konsumen memilih di antara merek-merek alternatif. Sayangnya 

konsumen tidak menggunakan proses evaluasi yang sederhana dan 

tunggal dalam semua situasi pembelian. Sebagai gantinya, beberapa 

proses evaluasi dilaksanakan. 
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Konsumen sampai pada sikap terhadap merek yang berbeda 

melalui beberapa prosedur evaluasi. Bagaimana cara konsumen 

mengevaluasi alternatif bergantung pada konsumen pribadi dan situasi 

pembelian tertentu. Dalam beberapa kasus, konsumen menggunakan 

kalkulasi yang cermat dan pemikiran logis. Pada waktu yang lain, 

konsumen yang sama hanya sedikit melakukan evaluasi atau bahkan 

tidak mengevaluasi, sebagai gantinya mereka membeli berdasarkan 

dorongan dan bergantung pada intuisi. Kadang-kadang konsumen 

membuat keputusan pembelian sendiri, kadang-kadang mereke 

meminta nasihat pembelian dari teman, pemandu, konsumen, atau 

wiraniaga.
29

 

4) Tahap pilihan (keputusan pembelian) 

Dalam tahap evaluasi, konsumen menentukan peringkat merek 

dan membentuk niat pembelian. Pada umumnya, keputusan pembelian 

konsumen adalah membeli merek yang paling disukai, tetapi dua 

faktor bisa berada diantara niat pembelian dan keputusan pembelian. 

Faktor pertama sikap orang lain. Jika seseorang yang mempunyai 

yang mempunyai arti penting bagi Anda berfikir bahwa Anda 

seharusnya membeli mobil yang paling murah, maka peluang Anda 

untuk membeli mobil yang lebih mahal berkurang. 

Faktor kedua adalah faktor yang tidak diharapkan. Konsumen 

mungkin membentuk niat pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti 

pendapatan, harga, da manfaat produk yang diharapkan. Namun, 
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kejadian tak terduga bisa mengubah niat pembelian. Sebagai contoh, 

ekonomi mungkin memburuk, pesaing dekat mungkin menurunkan 

harganya, atau seorang teman mungkin memberitahu Anda bahwa ia 

pernah kecewa dengan mobil yang Anda sukai. Oleh karena itu, 

preferensi dan niat pembelian tidak selalu menghasilkan pilihan 

pembelian yang actual. 

5) Tahap perilaku purna pembelian 

Tugas perusahaan pada dasarnya tidak hanya berakhir setelah 

konsumen membeli produk yang dihasilkan, tetapi yang harus 

diperhatikan lebih lanjut adalah meniliti dan memonitor apakah 

konsumen akan mengalami tingkat kepuasan atau ketidakpuasan 

setelah menggunakan produk yang dibeli.
30

 

 

B. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini diambil dari beberapa sumber, 

yaitu: 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayu Cahyani (2014) yaitu penelitian 

tentang “Pengaruh Store Atmosphere terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Giant di Kota Makassar”. Variabel yang diteliti adalah variabel 

independen yaitu store atmosphere(store exterior, general interior, store 

layout, interior display), sedangkan  variabel dependen yaitu keputusan 

pembelian konsumen. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linier 

berganda. Hasil penelitian yang dilakukan adalah Store exterior, general 
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interior, store layout dan interior display berpengaruh secara parsial dan 

simultan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah teori yang 

diambil dalam keputusan pembelian. Di dalam penelitian terdahulu keputusan 

pembelian diambil dari teori Basu Swasta, sedangkan di dalam penelitian ini 

peneliti mengambil teori dari Sopiah dan Etta Mamang Sangadji, dan Buchari 

Alma. 

Penelitian yang dilakukan oleh Leonardus Manuntum (2011) yaitu 

penelitian tentang “Pengaruh Store Atmosphere Terhadap Minat Beli Ulang 

(Studi Kasus Konsumen pada Mirota Batik)”. Variabel yang diteliti adalah 

Variabel independen yaitu tingkat kekomunikatifan (Eksterior) dan 

kenyamanan (interior, interior POP display dan store layout), 

sedangkanvariabel dependennya yaitu minat beli ulang. Metode analisis yang 

digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan adalah 

kekomunikatifan (Eksterior) dan kenyamanan (interior, interior POP display 

dan store layout) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap minat beli 

ulang. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah variabel 

dependen dan objeknya. Variabel dependen dalam penelitian sebelumnya yaitu 

minat beli ulang pada konsumen Mirota Batik, sedangkan dalam penelitian ini 

variabel dependennya yaitu keputusan pembelian pada konsumen Surya 

Swalayan Bungkal Ponorogo. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yesi Mariana Usti dan Lili Karmela 

Fitriani (2018) yaitu penelitian tentang “Pengaruh Store Atmosphere terhadap 
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Keputusan Pembelian Konsumen pada Toserba Terbit Kuningan (Survey pada 

Konsumen Toserba Terbit Kuningan)”. Variabel yang diteliti adalah variabel 

independennya yaitu eksterior, general interior, store layout, dan interior 

display, sedangkan variabel dependennya yaitu keputusan pembelian 

konsumen. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. 

Hasil penelitian yang dilakukan adalahEksterior, general interior, store layout 

dan interior display berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada teori 

yang digunakan dalam keputusan pembelian konsumen. Di dalam penelitian 

terdahulu teori keputusan pembelian yang diambil yaitu dari teori Schiffman 

dan Kanuk, sedangkandi dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori 

Sopiah dan Etta Mamang Sangadji, dan Buchari Alma.  

Penelitian yang dilakukan oleh Chandra Agung Wijaya, Achmad Fauzi 

dan Sunarti (2014), yaitu penelitian tentang “Pengaruh Atmosfer Toko 

terhadap Pembelian Impulsif (Survei pada Konsumen yang Melakukan 

Pembelian Impulsif pada Giant Hypermarket Mall Olympic Garden Kota 

Malang)”. Variabel yang diteliti adalah variabel independennya yaitu eksterior, 

general interior, store layout dan interior display, sedangkan variabel 

dependennya yaitu pembelian impulsif. Metode analisis yang digunakan adalah 

regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan adalah Eksterior, 

general interior, store layout dan interior display berpengaruh secara parsial 

dan simultan terhadap pembelian impulsif. 
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada variabel 

dependen. Variabel dependen dalam penelitian sebelumnya yaitu pembelian 

impulsif pada Giant Hypermarket Mall Olympic Garden Kota Malang, 

sedangkan dalam penelitian ini variabel dependennya yaitu keputusan 

pembelian konsumen di Surya Swalayan Bungkal.  

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Sulistiyorini (2017), yaitu 

penelitian tentang “Pengaruh Store atmosphere Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen pada Eramart Tenggiri Samarinda”. Variabel yang 

diteliti adalah variabel independennya yaitu eksterior, general interior, store 

layout dan interior display dan variabel dependennya yaitu keputusan 

pembelian konsumen. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier 

berganda. Hasil penelitian yang dilakukan adalah eksterior, general interior, 

dan interior display berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Akan tetapi store layout tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Dan eksterior, general interior, store layout 

dan interior display secara simultan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah teori yang 

digunakan dalam keputusan pembelian.Di dalam penelitian terdahulu teori 

keputusan pembelian yang diambil yaitu dari teori Kotler dan Keller, 

sedangkandi dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Sopiah dan Etta 

Mamang Sangadji, dan Buchari Alma.  
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C. Kerangka Berfikir 

Kerangka pemikiran disini  menjelaskan secara teoritis pertautan antara 

variabel indepen dan variabel dependen. Variabel indepen yang ada dalam 

penelitian ini adalah eksterior (X1), general interior (X2), store layout (X3) dan 

interior display (X4). Sedangkan variabel dependennya adalah keputusan 

pembelian (Y). Adapun kerangka berfikir dapat dilihat sebagai gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Pengaruh suasana toko terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Surya Swalayan Bungkal Ponorogo 

Keterangan: 

   = berpengaruh parsial 

   = berpengaruh simultan 

 

 

 

General 

Interior (X2) 

Store Layout 

(X3) 

Keputusan Pembelian 

Konsumen 

(Y) 

Eksterior  

(X1) 

Interior 

Dsiplay (X4) 
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D. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya masih harus 

dilakukan penguji.
31

 Disini kesimpulan sementaranya adalah: 

H0: Tidak terdapat pengaruh antara eksterior terhadap keputusan pembelian di 

Surya Swalayan Bungkal Ponorogo 

H1: Terdapat pengaruh antara eksterior terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo 

H0: Tidak terdapat pengaruh antara general interior terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo 

H2: Terdapat pengaruh antara general interior terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo 

H0: Tidak terdapat pengaruh antara store layout terhadap keputusan pembelian 

di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo 

H3: Terdapat pengaruh antara store layout terhadap keputusan pembelian di 

Surya Swalayan Bungkal Ponorogo 

H0: Tidak terdapat pengaruh antara interior display terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo 

H4: Terdapat pengaruh antara interior display terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo 

H0: Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara eksterior, general interior, 

store layout, dan interior display  terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
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H5: Terdapat pengaruh secara simultan antara eksterior, general interior, store 

layout, dan interior display terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Surya Swalayan Bungkal Ponorogo 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang 

disusun sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban 

menyeluruh yang mencakup program penelitian.
1
 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya 

berupa angka. Dari angka yang diperoleh kemudian dianalisis lebih lanjut 

dalam analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

eksterior (X1), general interior (X2), store layout (X3) dan interior display (X4) 

terhadap keputusan pembelian konsumen (Y). Lokasi penelitian ini dilakukan 

pada Surya Swalayan Bungkal yang berada di Desa Bungkal, Kecamatan 

Bungkal, Kabupaten Ponorogo. 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
2
 Menurut 

hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain maka macam-

macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi : variabel 

                                                             
1
 Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial Kuantitatif, (Bandung: PT Refika Aditama, 

2015), 98. 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2014), 38. 
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independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening dan 

variabel kontrol.
3
 Namun di dalam penelitian ini, penulis hanya 

menggunakan 2 variabel yaitu : 

a. Variabel independen (variabel bebas) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab dipengaruhinya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). 

b. Variabel dependen (variabel terikat) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas.
4
 

Di dalam penelitian yang menjadi variabel bebas adalah suasana toko 

(store atmosphere)yang terdiri dari eksterior (X1), general interior (X2), 

store layout (X3) dan interior display (X4). Sedangkan yang menjadi 

variabel terikat adalah keputusan pembelian konsumen (Y). 

 

2. Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas 

(Independent Variabel) dan variabel terikat (Dependent Variabel). Variabel 

bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya 

perubahan pada variabel lain, sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
5
 Penelitian 

                                                             
3
Ibid., 39. 

4
 Ibid.  

5
 Eko putro widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), 4-5. 
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ini bertujuan untuk mencari pengaruh antara variabel independen dengan 

dependen. 

Definisi operasional dibuat untuk menghindari perbedaan penafsiran 

dalam memahami variabel penelitian. Kemudian dalam definisi operasional 

menentukan indicator dari setiap variabel maupun sub variabel yang akan 

diukur.
6
 Tabel yang menjelaskan mengenai definisi operasional dalam 

penelitian ini dijelaskan pada Tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Instrumen Variabel Suasana Toko (Store Atmosphere) dan Keputusan 

Pembelian
7
 

Variabel 

Penelitian 

Sub Variabel Indikator  No. 

Butir 

Eksterior 

(X1) 

1. Tampak muka 

(storefrond) 

a. Kontruksi gedung yang 

digunakan tampak 

terlihat kokoh 

1 

2. Marquee b. Papan nama yang 

terpampang dengan jelas 

2 

3. Pintu masuk 

(entrances) 

c. Pintu masuk mudah 

digunakan untuk keluar 

masuk 

3 
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7
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4. Jendela 

pajang/etalase 

(window 

display) 

d. Kaca etalase yang 

digunakan cukup besar 

dalam pemajangan 

barang 

4 

5. Area parkir 

(parking) 

e. Tempat parkir yang 

disediakan cukup luas 

dan aman 

5 

General 

Interior 

(X2) 

1. Flooring a. Bahan keramik yang 

digunakan sudah sesuai 

dengan kondisi toko 

6 

2. Colors and 

Lightning 

(warna dan 

pencahayaan) 

b. Pengaturan warna dan 

cahaya sudah baik 

7 

3. Fixture 

(perabotan 

toko) 

c. Pemilihan perabotan 

toko disesuaikan dengan 

kebutuhan toko 

8 

4. Temperature 

(suhu udara) 

d. Kondisi suhu ruangan 

disesuaikan dengan besar 

ruangan dan luas ukuran 

toko 

9 
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5. Width of sales 

(jarak antar 

rak) 

e. Jarak antar rak diatur 

cukup luas supaya 

memudahkan konsumen 

dalam memilih barang 

10 

6. Dead areas  f. Penempatan ruang 

penyimpanan barang 

(gudang) diatur lebih 

rapi 

11 

7. Personnel  g. Penampilan karyawan 

dalam toko yang terlihat 

rapi, sopan,dan ramah 

kepada konsumen 

12 

8. Merchandise h. Ketersediaan berbagai 

macam produk 

13 

9. Price (levels 

and displays) 

i. Memiliki label harga 

yang jelas 

14 

10. Cleanliness 

(kebersihan) 

j. Kebersihan toko yang 

terjaga 

15 

Store 

Layout 

(X3) 

1. Alokasi lantai 

ruangan 

a. Tersedianya ruangan 

penyimpinan barang 

16 

2. Pengelompokk

an barang  

b. Pengelompokan produk 

sejenis yang memudah 

konsumen 

17 
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3. Arus lalu 

lintas 

c. Arus lalu lintas yang 

digunakan memudahkan 

konsumen saat 

berkeliling 

18 

Interior 

Display 

(X4) 

1. Assortment 

display 

a. Pemajangan barang yang 

digunakan memudahkan 

konsumen dalam melihat 

dan mencoba 

19 

2. Dekorasi 

sesuai tema 

b. Dekorasi toko yang 

digunakan menarik 

20 

3. Ensemble 

display 

c. Adanya berbagai macam 

produk dalam satu set 

rak 

21 

4. Rack displays d. Penataan produk dalam 

rak yang tertata rapi 

22 

5. Posters, signs, 

and cards 

display 

e. Adanya tanda berisi 

informasi mengenai 

barang dangangan 

23 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

1. Mengenal 

masalah 

a. Memutuskan membeli 

produk yang sesuai 

kebutuhan 

24 

2. Pencarian 

infromasi 

b. Memperoleh informasi 

terkait dari keluarga, 

teman dan saudara 

25 
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3. Evaluasi/piliha

n 

c. Memutuskan membeli 

dengan melalui proses 

perbandingan dengan 

pesaing 

26 

4. Keputusan 

Pembelian 

d. Keyakinan untuk 

melakukan pembelian 

27 

5. Perilaku purna 

pembelian 

e. Merasa puas dan 

memutuskan untuk 

melakukan pembelian 

ulang 

28 

 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
8
 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh konsumen 

Surya Swalayan Bungkal Ponorogo. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D., 80. 
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diambil dari populasi itu.
9
 Bila jumlah populasi dalam penelitian tidak 

diketahui secara pasti jumlahnya, maka perhitungan jumlah sampel dapat 

menggunakan rumus Cochran, seperti berikut: 

   
    

  
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel yang diperlukan 

z = Harga dalam kurve normal untuk simpangan 5% dengan nilai 1,96 

p = Peluang besar 50% = 0,5 

q = Peluang salah 50% = 0,5 

e = Tingkat kesalahan sampel (sampling eror)), tingkat kesalahan yang 

ditolerir adalah 10%
10

 

Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh perhitungan 

sebagaiberikut : 

  
    

    
                    

      
      orang 

Jadi jumlah sampel yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

suasana toko (store atmosphere) terhadap keputusan pembelian konsumen 

di Surya Swalayan Bungkal adalah 96,04 orang atau bisa dibulatkan 

menjadi 96 orang. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling 

insidental. Yang dimaksud dengan sampling insidental yaitu teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau siapa saja yang secara 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,  (Bandung: Alfabeta, 2018), 142-143. 



42 
 

 

kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai 

sumber data.
11

 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder.
12

 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. 
13

 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan 

kuesioner (angket) kepada konsumen yang melakukan pembelian di Surya 

Swalayan Bungkal. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari objek 

penelitiannya, melainkan dari sumber lain, baik lisan maupun tulisan.
14

 Data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari gambaran umum tentang Surya 

Swalayan Bungkal melalui pemilik swalayan dengan cara wawancara. Data 

sekunder dimaksudkan agar dapat memberikan ilustrasi umum dan dapat 

mendukung hasil penelitian. 
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Ibid., 85. 
12

 Sugiyanto, Analisis Statistik Sosial, (Malang: Bayu Media Publishing, 2004), 11. 
13

 Ibid. 
14

 Pungky Erawati, “Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian 

Bakso Sehat Bakso Atom”, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 

2015), 42. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu metode pengukuran data untuk mendapatkan 

data primer, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung secara 

seksama dan sistematis, dengan menggunakan alat indra (indra mata, 

telinga, hidung, tangan dan pikiran).
15

 Untuk mendapatkan data penelitian, 

penulis melakukan observasi dengan survey lokasi penelitian yaitu di Surya 

Swalayan Bungkal dan menyebar kuisioner langsung pada responden 

(konsumen Surya Swalayan Bungkal) agar mendapatkan data yang autentik 

dan spesifik. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan data primer 

dengan cara komunikasi dua arah. Wawancara juga merupakan cara 

mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada 

beberapa orang yang berkaitan dengan penelitian.
16

Dalam penelitian ini 

tanya jawab dilakukan dengan pemilik toko untuk mendapatkan informasi 

awal mengenai toko Surya Swalayan Bungkal. Wawancara tersebut juga 

dilakukan dengan beberapa konsumen untuk mengetahui pendapat mereka 

mengenai eksterior, general interior, store layout dan interior display yang 

ada di Surya Swalayan Bungkal sebelum dilakukan penelitian.   

3. Kuisioner (Angket) 

Metode kuisioner merupakan alternatif yang dilakukan untuk 

mendapatkan data primer. Metode kuisioner adalah suatu cara untuk 
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 Zainal Mustafa, Mengurai Variabel hingga Instrumentasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2009), 94. 
16

Ibid., 96. 
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mengumpulkan data primer dengan menggunakan seperangkat daftar 

pertanyaan mengenai variabel yang diukur melalui perencanaan yang 

matang, disusun dan dikemas sedemikian rupa, sehingga jawaban dari 

semua pertanyaan benar-benar dapat menggambarkan keadaan variabel 

yang sebenarnya.
17

 Dalam penelitian ini, kuisioner digunakan untuk 

memperoleh data yang berisikan jawaban responden terhadap pernyataan 

yang diberikan pembeli/pelanggan Surya Swalayan Bungkal tentang 

“Pengaruh Suasana Toko (Store Atmosphere) terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo”. 

 

F. Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner.  Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Perhitungan validitas dilakukan dengan membandingkan rhitung 

dengan rtabel. Rtabel yang digunakan adalah 0,361. Jika rhitung untuk tiap 

butir pertanyaan bernilai positif dan lebih besar dari rtabel, maka butir 

pertanyaan tersebut dikatakan valid.
18

 Dalam uji validitas ini, peneliti 

menggunakan SPSS 21.00. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reabilitas adalah alat mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Butir pertanyaan dikatakan reliabel apabila jawaban 

                                                             
17

Ibid., 99. 
18

 Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 114. 
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seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Suatu variabel dikatakan 

reliabel jika nilai cronbach alpha> 0,60.
19

 Dalam uji reabilitas ini, peneliti 

menggunakan SPSS 21.00. 

 

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti langkah 

selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data yang telah 

diperoleh.  

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan dengan tujuan 

mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. 

Pengujian dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov.
20

 Dengan 

ketentuan data dikatakan berdistribusi normal jika nilai probabilitas 

(sig)> 0,05.
21

Dalam uji normalitas ini, peneliti menggunakan SPSS 

21.00. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain.
22

 Gejala heteroskedastisitas diuji 

dengan metode Gletser yaitu dengan cara menyusun regresi antara nilai 

absolut residual dengan variabel bebas. Apabila masing-masing variabel 

                                                             
19

 Ibid, 110. 
20

 Indrawati, Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis, (Bandung: PT Refika Aditama, 

2015), 189. 
21

Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, SPSS vs Lisrel, 64. 
22

 Indrawati, 191. 
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bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolute residual (α = 0,05), 

maka dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
23

 

Dalam uji heteroskedastisitas ini, peneliti menggunakan SPSS 21.00. 

c. Uji Autokorelasi  

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian 

Durbin-Watson (d). hasil perhitungan Durbin-Watson (d) dibandingkan 

dengan nilai dtabel pada α = 0,05. Tabel d memiliki dua nilai yaitu, nilai 

batas atas du dan nilai batas bawah dl untuk berbagai nilai n dan k. 

1) Jika d < dl, maka terjadi autokolerasi positif 

2) Jika d > 4-dl, maka terjadi autokolerasi negatif 

3) Jika du < d < 4-du, maka tidak terjadi autokolerasi 
24

 

Dalam uji autokolerasi ini, peneliti menggunakan SPSS 21.00. 

d. Uji Multikolerasi 

Uji multikolerasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan di 

antara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi (gejala 

multikolinieritas) atau tidak. Multikorelasi adalah korelasi yang sangat 

tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan di antara bebas. Uji 

multikolerasi digunakan pada  jumlah variabel independennya (variabel 

bebas) lebih dari satu.
25

 Pendeteksi terhadap multikolinieritas dapat 

dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflating Faktor (VIF) dari hasil 

analisis regresi. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi gejala multikolinieritas 

                                                             
23

 Anwar Sanusi, Metode Penelitian Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 135. 
24

 Ibid, 136. 
25

Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, SPSS vs Lisrel, 70-71. 
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tinggi.
26

 Dalam uji multikolinieritas ini, peneliti menggunakan SPSS 

21.00. 

2. Regresilinier Berganda 

Analisis linier berganda ialah suatu alat analisis peramalan nilai 

pengaruh dua variable bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk 

membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau kausal antara dua 

variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat.Persamaan regresi 

ganda dirumuskan sebagai berikut: 

                        

Keterangan : 

Y = keputusan pembelian 

   = konstanta 

b  = koefisien regresi 

X1 =eksterior 

X2 = general interior 

X3 = store layout 

X4 = interior display
27

 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Uji  SignifikansiParsial (Uji t) 

Uji signifikansi terhadap masing-masing koefisien regresi 

diperlukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh dari masing-

masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Kriteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

                                                             
26

 Anwar Sanusi, Metodologi, 136. 
27

 Riduwan, Sunarto, Pengantar Statistika, (Bandung: Alfabeta, 2017), 108  



48 
 

 

1) Jika t hitung ≤ t tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak 

2) Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Dengan signifikansi < α (0,05).
28

 

b. Uji Signifikansi Simultan (F) 

Uji Fsesungguhnya menguji signifikansi koefisien determinasi. Uji 

F menunjukan bahwa variasi variabel terikat dijelaskan sekian persen 

oleh variabel terikat secara bersama-sama. Kriteria pengambilan 

keputusan mengikuti aturan berikut: 

1) Jika Fhitung ≤ Ftabel maka H0 diterima dan Ha ditolak 

2) Jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak dan Ha diterima
29

 

c. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) menjelaskan proporsi variasi dalam 

variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (lebih dari satu 

variabel: X1, X2, X3, X4) secara bersama-sama.Persamaan regresi linier 

berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasisemakin besar 

dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah 

variabel bebas.
30

 

 

                                                             
28

Anwar Sanusi, Metodologi, 138 
29

Ibid., 137-138  
30

Ibid., 136  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reabilitas) 

Pengujian validitas dan reabilitas dilakukan dengan menggunakan 

software SPSS 21.00. Berikut ini adalah hasil uji instrumen dengan 

menggunakan metode validitas dan reabilitas yang dilakukan dengan 30 

responden pada konsumen Surya Swalayan Bungkal Ponorogo: 

1. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Perhitungan validitas dengan membandingkan rhitung dengan rtabel. Rhitung 

yang digunakan dalam penelitian adalah 0,361 karena jumlah data yang 

digunakan dalam penelitian adalah 30 responden dengan tingkat kesalahan 

5%. Apabila rhitung > rtabel (rhitung > 0,361), maka item pertanyaan dinayatakan 

valid.
1
 

                                                             
1
 Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus,  (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 114. 
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Hasil pengujian validitas instrumen dijelaskan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Uji Validitas Instrumen Variabel Eksterior 

Variabel 

Item 

Pernyataan 

rtabel rhitung Keterangan 

Eksterior 

(X1) 

E1 0,361 0,678 Valid 

E2 0,361 0,778 Valid 

E3 0,361 0,572 Valid 

E4 0,361 0,622 Valid 

E5 0,361 0,487 Valid 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.00 Tahun 2019 

Tabel 4.1 menjelaskan mengenai uji validitas untuk variabel eksterior. 

Berdasarkan Tabel 4.1 diperoleh  kesimpulan bahwa semua item pernyataan 

pada kuesioner variabel eksterior dinyatakan valid, karena semua item 

pernyataannya memiliki nilai koefisiensi korelasi (rhitung) yang lebih besar 

dari rtabel (0,361). Sehingga item pernyataan pada penelitian ini dapat 

digunakan sebagai alat ukur.  

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Variabel General Interior 

Variabel 

Item 

Pernyataan 

rtabel rhitung Keterangan 

General 

Interior (X2)  

GI6 0,361 0,444 Valid 

GI7 0,361 0,531 Valid 

GI8 0,361 0,533 Valid 
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GI9 0,361 0,547 Valid 

GI10 0,361 0,458 Valid 

GI11 0,361 0,538 Valid 

GI12 0,361 0,498 Valid 

GI13 0,361 0,674 Valid 

GI14 0,361 0,563 Valid 

GI15 0,361 0,689 Valid 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.00 Tahun 2019 

Tabel 4.2 menjelaskan mengenai uji validitas untuk variabel general 

interior.  Berdasarkan Tabel 4.2 diperoleh  kesimpulan bahwa semua item 

pernyataan pada kuesioner variabel general interior dinyatakan valid, 

karena semua item pernyataannya memiliki nilai koefisiensi korelasi (rhitung) 

yang lebih besar dari rtabel (0,361). Sehingga item pernyataan pada penelitian 

ini dapat digunakan sebagai alat ukur.  

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Variabel Store Layout 

Variabel 

Item 

Pernyataan 

rtabel rhitung Keterangan 

Store Layout 

(X3) 

SL16 0,361 0,790 Valid 

SL17 0,361 0,821 Valid 

SL18 0,361 0,751 Valid 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.00 Tahun 2019 

Tabel 4.3 menjelaskan mengenai uji validitas untuk variabel store 

layout.  Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh  kesimpulan bahwa semua item 
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pernyataan pada kuesioner variabel store layout dinyatakan valid, karena 

semua item pernyataannya memiliki nilai koefisiensi korelasi (rhitung) yang 

lebih besar dari rtabel (0,361). Sehingga item pernyataan pada penelitian ini 

dapat digunakan sebagai alat ukur. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Variabel Interior Display 

Variabel 

Item 

Pernyataan 

rtabel rhitung Keterangan 

Interior 

Display (X4) 

ID19 0,361 0,580 Valid 

ID20 0,361 0,654 Valid 

ID21 0,361 0,621 Valid 

ID22 0,361 0,778 Valid 

ID23 0,361 0,569 Valid 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.00 Tahun 2019 

Tabel 4.4 menjelaskan mengenai uji validitas untuk variabel interior 

display.  Berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh  kesimpulan bahwa semua item 

pernyataan pada kuesioner variabel interior display dinyatakan valid, karena 

semua item pernyataannya memiliki nilai koefisiensi korelasi (rhitung) yang 

lebih besar dari rtabel (0,361). Sehingga item pernyataan pada penelitian ini 

dapat digunakan sebagai alat ukur.  
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian 

Variabel 

Item 

Pernyataan 

rtabel rhitung Keterangan 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

KP24 0,361 0,573 Valid 

KP25 0,361 0,741 Valid 

KP26 0,361 0,510 Valid 

KP27 0,361 0,656 Valid 

KP28 0,361 0,633 Valid 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.00 Tahun 2019 

Tabel 4.5 menjelaskan mengenai uji validitas untuk variabel 

keputusan pembelian.  Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh  kesimpulan bahwa 

semua item pernyataan pada kuesioner variabel keputusan pembelian 

dinyatakan valid, karena semua item pernyataannya memiliki nilai 

koefisiensi korelasi (rhitung) yang lebih besar dari rtabel (0,361). Sehingga item 

pernyataan pada penelitian ini dapat digunakan sebagai alat ukur.  

2. Hasil Uji Reabilitas 

Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan 

reliable atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten. Uji reabilitas dihitung dengan membandingkan nilai Cronbach’s 

Alpha dengan nilai 0,6. Apabila nilai Cronbach’s Alpha > 0,6 maka variabel 

dinyatakan reliabel.
2
 

                                                             
2
 Ibid., 110. 
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Hasil pengujian reabilitas instrumen dijelaskan pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Reabilitas Intrumen 

Variabel 

Cronbach’s 

Alpha 

Cross of Value Keterangan 

Eksterior (X1) 0,629 0,60 Reliabel 

General Interior 

(X2) 

0,739 0,60 Reliabel 

Store Layout 

(X3) 

0,672 0,60 Reliabel 

Interior Display 

(X4) 

0,646 0,60 Reliabel 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

0,614 0,60 Reliabel 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.00 Tahun 2019 

Berdasarkan hasil dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa besarnya nilai 

Cronbach’s Alpha untuk eksterior, general interior, store layout, interior 

display dan keputusan pembelian lebih dari 0,60. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari instrument penelitian 

dinyatakan reliabel, berarti instrumen yang dimiliki dapat digunakan sebagai 

instrumen pengumpulan data penelitian. 
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B. Hasil Pengujian Deskripsi 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pembagian kuesioner secara 

langsung kepada responden, yaitu dengan cara menemui responden secara 

langsung dan kemudian memberikan kuesioner untuk diisi. Hal ini diharapkan 

supaya lebih efektif untuk menjelaskan secara langsung kepada responden 

terkait pernyataan dalam kuesioner yang dibagikan, agar responden benar-

benar memahami setiap butir pernyataan pada kuesioner. Obyek penelitian ini 

adalah konsumen Surya Swalayan Bungkal dengan sampel atau responden 

sebanyak 96 orang. Jumlah sampel tersebut diambil dengan menggunakan 

rumus chocran yaitu pengambilan sampel dari populasi yang tidak diketahui 

secara pasti jumlahnya. Dan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 

sampling insidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau 

siapa saja responden Surya Swalayan Bungkal yang secara kebetulan/insidental 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Penelitian dilakukan 

pada 19 Juli sampai 25 Juli 2019. Dari penelitian yang telah dilakukan 

diperoleh deskripsi data sebagai berikut: 

1. Usia Responden 

Usia responden yang menjawab pernyataan kuesioner dalam penelitian ini 

diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Yang dijelaskan pada gambar 4.1 

sebagai berikut:  
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Gambar 4.1 

Diagram Usia Responden 

 Berdasarkan gambar diagram Pie 4.1 dapat disimpulkan bahwa 

usia responden konsumen Surya Swalayan Bungkal paling banyak adalah 

pada usia 21-41 tahun sebesar 55% atau 53 responden, disusul responden 

yang berusia <21 tahun sebesar 23% atau 22 responden dan yang terakhir 

adalah usia >41 tahun sebesar 22% atau 21 responden. 

Hal tersebut berarti bahwa konsumen yang melakukan pembelian di 

Surya Swalayan Bungkal mayoritas 21-41 tahun, karena pada usia tersebut 

konsumen kebanyakan sudah berkeluarga dan mempunyai kebutuhan yang 

dua kali lipat lebih banyak dibandingkan yang lain. 

2. Jenis Kelamin Responden 

Data terkait jenis kelamin responden yang menjawab kuesioner dalam 

penelitian ini adalah konsumen Surya Swalayan Bungkal dikelompokkan 

menjadi dua yaitu laki-laki dan wanita. Yang dijelakan dalam gambar 4.2 

sebagai berikut: 

23% 

55% 

22% 

Usia Responden 

<21 Tahun

21-41 Tahun

> 41 Tahun



58 
 

 
 

 

Gambar 4.2 

Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan Gambar Pie 4.2 diperoleh kesimpulan bahwa responden 

pada Surya Swalayan Bungkal yang melakukan pembelian disana 

kebanyakan berjenis kelamin wanita sebesar 60% atau 61 responden dan 

untuk responden pria sebesar 40% atau 35 responden. Mayoritas konsumen 

Surya Swalayan Bungkal adalah wanita karena wanita memiliki sifat lebih 

konsumtif daripada pria. 

3. Pekerjaan Responden  

Data terkait dalam kuesioner penelitian ini adalah jenis pekerjaan 

yang dijawab oleh konsumen Surya Swalayan Bungkal. Berikut 

penjelasannya: 

40% 

60% 

Jenis Kelamin Responden 

Pria wanita
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Gambar 4.3 

Jenis Pekerjaan Responden 

Berdasarkan Gambar 4.3 diperoleh kesimpulan bahwa responden yang 

melakukan pembelian di Surya Swalayan Bungkal yang paling banyak 

adalah lain-lain sejumlah 31 responden, kemudian pelajar/mahasiswa 

sejumlah 28 responden, diikuti oleh pedagang sejumlah 12 responden, 

pegawai swasta sejumlah 10 responden, pengusaha sejumlah 9 responden 

dan yang terakhir adalah PNS sejumlah 6 responden. 

Dilihat dari gambar tersebut kebanyakan yang melakukan pembelian 

adalah pekerjaan lain-lain. Pekerjaan lain-lain disini dapat dilihat seperti ibu 

rumah tangga dan petani. Karena ibu rumah tangga dan petani lebih 

memilih tempat belanja yang memiliki banyak pilihan produk, dekat dengan 

rumah dan tempatnya mudah dijangkau. 
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C. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini dilakukan pada empat pengujian, yakni: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan dengan tujuan 

mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. 

Pengujian dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov.
3
 Dengan 

ketentuan data dikatakan berdistribusi normal jika nilai probabilitas (sig) 

> 0,05.
4
 

Berikut ini adalah hasil uji normalitas yang dilakukan dengan 

metode Kolmogorov-Smirnov yang dianalisis menggunakan software 

SPSS 21.00. 

Tabel 4.7 

Tabel Hasil Pengujian Normalitas Residual 

 Kolmogorov-Smirnov 

Statistik N Signifikansi 

Unstandardized Residual 0,915 96 0,372 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.00 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa, nilai signifikansi 

normalitas residual sebesar 0,372. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 

(>0,05). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa signifikansi 0,372 > 

0.05 artinya data berdistribusi normal. 

 

                                                             
3
 Indrawati, Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis, (Bandung: PT Refika Aditama, 

2015), 189. 
4
 Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, SPSS vs Lisrel, 64. 
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b. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain.
5
 Apabila masing-masing variabel 

bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolute residual (α = 0,05) 

maka dalam model regresi tidak terjadi gejala heterokedastisitas.
6
 

Berikut ini adalah tabel mengenai hasil uji heterokedastisitas 

dengan menggunkan software SPSS 21.00: 

Tabel 4.8 

Tabel Hasil Analisis Heteroskedastisitas 

Variabel T Sig. Keterangan 

Eksterior (X1) -1,643 0,104 Tidak ada pengaruh 

General Interior (X2) -1,498 0,137 Tidak ada pengaruh 

Store Layout (X3) 0,934 0,353 Tidak ada pengaruh 

Interior Display (X4) 0,693 0,490 Tidak ada pengaruh 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.00 Tahun 2019. 

Dari Tabel 4.8 diketahui bahwa nilai signifikansi untuk semua 

variabel bebas memiliki nilai lebih dari 0,05. Artinya bahwa tidak ada 

pengaruh harga mutlak residual terhadap variabel X1 (Eksterior), X2 

(General Interior), X3 (Store Layout), dan X4 (Interior Display). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

 

                                                             
5
 Indrawati, 191. 

6 Anwar Sanusi, Metodologi, 135 
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c. Uji Autokorelasi 

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian 

Durbin-Watson (d). hasil perhitungan Durbin-Watson (d) dibandingkan 

dengan nilai dtabel pada α = 0,05. Tabel d memiliki dua nilai yaitu, nilai 

batas atas dU dan nilai batas bawah dLuntuk berbagai nilai n dan k. 

1) Jika d < dL, maka terjadi autokolerasi positif 

2) Jika d > 4-dL, maka terjadi autokolerasi negatif 

3) Jika dU < d < 4-dU, maka tidak terjadi autokolerasi 
7
 

Berikut ini adalah tabel hasil uji autokorelasi dengan menggunakan 

software SPSS 21.00: 

Tabel 4.9 

Tabel Hasil Uji Autokorelasi 

Nilai Durbin 

Watson 

Tabel Durbin Watson Keterangan 

dU 4-Du 

2,210 1,7553 2,2447 Tidak ada autokorelasi 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.00 Tahun 2019 

Nilai dU diperoleh dari tabel Durbin Watson, dengan variabel 

independen yang digunakan sebanyak 4 variabel dengan banyaknya data 

96 responden, sehingga k = 4 dan n = 96, dengan tingkat kesalahan α = 

5%, maka diperoleh dU = 1,7553. 

Tabel 4.9 menyatakan bahwa nilai Durbin Watson terletak diantara 

dU (1,7553) dan 4-dU (2,2447) atau 1,7553 < 2,210 < 2,2447. Sehingga 

                                                             
7
 Anwar Sanusi, 136. 
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dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model persamaan 

regresi linier berganda. 

d. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolerasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan di 

antara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi (gejala 

multikolinieritas) atau tidak. Multikorelasi adalah korelasi yang sangat 

tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan di antara bebas. Uji 

multikolerasi digunakan pada  jumlah variabel independennya (variabel 

bebas) lebih dari satu.
8
 Pendeteksian terhadap multikolinieritas dapat 

dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflating Faktor (VIF) dari hasil 

analisis regresi. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi gejala multikolinieritas 

yang tinggi.
9
 Berikut adalah tabel mengenai hasil analisis uji 

multikolinieritas yang dilakukan dengan software SPSS 21.00: 

Tabel 4.10 

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Bebas Tolerance VIF Keterangan 

X1 (Eksterior) 0,984 1,017 Non Multikolinieritas 

X2 (General Interior) 0,990 1,010 Non Multikolinieritas 

X3 (Store Layout) 0,986 1,014 Non Multikolinieritas 

X4 (Interior Display) 0,994 1,006 Non Multikolinieritas 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.00 Tahun 2019. 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai VIF pada keempat variabel 

independen (eksterior, general interior, store layout dan interior display) 

                                                             
8
Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, SPSS vs Lisrel, 70-71. 

9
Anwar Sanusi, Metodologi, 136  
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kurang dari 10, yang artinya model regresi berganda bebas dari 

multikolinieritas.  

2. Analisis Regresilinier Berganda 

Analisis linier berganda ialah suatu alat analisis peramalan nilai 

pengaruh dua variable bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk 

membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau kausal antara dua 

variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Persamaan regresi 

ganda dirumuskan sebagai berikut: 

                        

Keterangan : 

Y = keputusan pembelian 

   = konstanta 

b  = koefisien regresi 

X1 = eksterior 

X2 = general interior 

X3 = store layout 

X4 = interior display
10

  

Berikut ini adalah tabel hasil analisis regresi linier berganda dengan 

menggunakan software SPSS 21.00: 

Tabel 4.11 

Tabel Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Independen Koefisiens (B) 

(Constant) 8,129 

                                                             
10

 Riduwan, Sunarto, Pengantar Statistika, (Bandung: Alfabeta, 2017), 108  
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X1 (Eksterior) 0,083 

X2 (General Interior) 0,077 

X3 (Store Layout) -0,042 

X4 (Interior Display) 0,519 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.00 Tahun 2019 

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh model persamaan sebagai berikut: 

Y = 8,129 + 0,083X1 + 0,077X2 - 0,042)X3 + 0,0519X4 

a. Konstanta (a) 

Nilai konstanta (a) sebesar 8,129 menunjukkan bahwa variabel 

independen X1, X2, X3,dan X4 nol atau tidak ada. Maka keputusan 

pembelian adalah sebesar 8,129. 

b. Konstanta (a) untuk variabel X1 (Eksterior) 

Besarnya nilai koefisiensi regresi (b1) sebesar 0,083. Nilai (b1) yang 

positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel 

eksterior (X1) dengan keputusan pembelian (Y). Jika eksterior 

ditingkatkan maka keputusan pembelian menjadi meningkat. 

c. Kontanta (a) untuk variabel X2 (General Interior) 

Besarnya nilai koefisiensi regresi (b2) sebesar 0,077. Nilai (b2) yang 

positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel 

general interior (X1) dengan keputusan pembelian (Y). Jika general 

interior ditingkatkan maka keputusan pembelian menjadi meningkat. 

d. Konstanta (a) untuk variabel X3 (Store Layout) 

Besarnya nilai koefisiensi regresi (b3) sebesar -0,042. Nilai (b3) yang 

negatif menunjukkan adanya hubungan yang berbanding terbalik antara 
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variabel store layout (X3) dengan variabel keputusan pembelian (Y). Jika 

store layout pada Surya Swalayan Bungkal  menurun, maka keputusan 

pembelian juga mengalami penurunan. 

e. Kontanta (a) untuk variabel X4 (Interior Display) 

Besarnya nilai koefisiensi regresi (b4) sebesar 0,519. Nilai (b4) yang 

positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel 

interior display (X4) dengan keputusan pembelian (Y). Jika interior 

display ditingkatkan maka keputusan pembelian menjadi meningkat. 

3. Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan program software SPSS 

21.00. Uji hipotesis dilakukan dengan tiga pengujian, yakni: 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji signifikansi terhadap masing-masing koefisien regresi 

diperlukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh dari masing-

masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Kriteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1) Jika t hitung ≤ t tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak 

2) Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Dengan signifikansi < α (0,05).
11

 

Berikut ini adalah tabel hasil analisis uji t, yang dilakukan dengan 

menggunakan program software SPSS 21.00: 

 

 

                                                             
11

Anwar Sanusi, Metodologi, 138 
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Tabel 4.12 

Tabel Hasil Analisis Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
8.129 2.756   2.950 .004 

EKSTERIOR 
.083 .080 .088 1.034 .304 

GENERAL 

INTERIOR .077 .030 .219 2.595 .011 

STORE 

LAYOUT -.042 .110 -.033 -.384 .702 

INTERIOR 

DISPLAY .519 .082 .532 6.309 .000 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.00 Tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 4.12 diketahui bahwa: 

1. Pengaruh X1 (Eksterior) terhadap Y (Keputusan Pembelian) 

Nilai ttabel diperoleh dari t(k), (Df), (0,05) = t (4), (91), (0,05) sehingga dengan 

demikian diperoleh nilai ttabel sebesar 1,98638. Sehingga nilai thitung < 

ttabel atau 1,034 < 1,98638. Selain itu diketahui bahwa nilai 

signifikansi dari X1 terhadap Y adalah 0,304. Maka H0 diterima atau 

H1 ditolak, sehingga regresi yang dihasilkan tidak signifikan. Artinya 

tidak ada pengaruh antara eksterior terhadap keputusan pembelian. 

2. Pengaruh X2 (General Interior) terhadap Y (Keputusan Pembelian) 

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai  thitung > ttabel atau 2,595 > 

1,98638. Selain itu nilai signifikansi X2 (general interior) terhadap Y 

(keputusan pembelian) adalah 0,011, jadi sig < 0,05 atau 0,011 < 0,05. 

Maka H0 ditolak dan H2 diterima atau regresi yang dihasilkan 
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signifikan. Artinya ada pengaruh antara general interior terhadap 

keputusan pembelian. 

3. Pengaruh X3 (Store Layout) terhadap Y (Keputusan Pembelian) 

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai  thitung > ttabel atau -0,384 < 

1,98638. Selain itu nilai signifikansi X3 (store layout) terhadap Y 

(keputusan pembelian) adalah 0,703, jadi sig > 0,05 atau 0,703 > 0,05. 

Maka H0 diterima dan H3 ditolak atau regresi yang dihasilkan tidak 

signifikan. Artinya tidak ada pengaruh antara store layout terhadap 

keputusan pembelian. 

4. Pengaruh X4 (Interior Display) terhadap Y (Keputusan Pembelian) 

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai  thitung > ttabel atau 6,309 > 

1,98638. Selain itu nilai signifikansi X4 (interior display) terhadap Y 

(keputusan pembelian) adalah 0,000, jadi sig < 0,05 atau 0,000 < 0,05. 

Maka H0 ditolak dan H4 diterima atau regresi yang dihasilkan 

signifikan. Artinya ada pengaruh antara interior display terhadap 

keputusan pembelian. 

b. Uji Kesesuaian Model (Uji f) 

Uji F sesungguhnya menguji signifikansi koefisien determinasi. Uji 

F menunjukan bahwa variasi variabel terikat dijelaskan sekian persen 

oleh variabel terikat secara bersama-sama. Kriteria pengambilan 

keputusan mengikuti aturan berikut: 

1) Jika Fhitung ≤ Ftabel maka H0 diterima dan Ha ditolak 

2) Jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak dan Ha diterima
12

 

                                                             
12

Ibid., 137-138  
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Berikut ini adalah tabel hasil analisis uji f dengan menggunakan 

software SPSS 21.00: 

Tabel 4.13 

Tabel Hasil Analisis Uji f 

 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 
94.298 4 23.575 12.574 .000b 

Residual 170.608 91 1.875     

Total 264.906 95       

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 

b. Predictors: (Constant), INTERIOR DISPLAY, EKSTERIOR, GENERAL INTERIOR, 

STORE LAYOUT 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.00 Tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 4.13 diperoleh nilai Fhitung = 12,574 dengan 

signifikansi uji f sebesar 0,000. Sedangkan Fhitung dalam tabel diatas 

sebesar 12,574. Sementara itu nilai Ftabel sebesar 2,47 diperoleh dari ftabel 

= f (4),(92),(0,05). Sehingga fhitung > ftabel atau 12,574 > 2,47. Sehingga H5 

diterima artinya regresi yang dihasilkan signifikan. 

c. Koefisien Determinasi (R Square) 

Koefisien determinasi (R2) menjelaskan proporsi variasi dalam 

variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (lebih dari satu 

variabel: X1, X2, X3, X4) secara bersama-sama.
 
Persamaan regresi linier 

berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasi semakin besar 

dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah 

variabel bebas.
 13

  
 
 

                                                             
13

 Anwar Sanusi, Metodologi,136  
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Nilai koefisien determinasi (R square) dapat dilihat dari tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.14 

Tabel Hasil Analisis Koefisiensi Determinasi 

R R Square 

0,597 0,356 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.00 Tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 4.14 Diketahui bahwa nilai R yang diperoleh 

sebesar 0,597 dan nilai R square sebesar 0,356 yang memiliki arti bahwa 

pengaruh X1 (eksterior), X2 (general interior), X3 (store layout), dan X4 

(interior display) terhadap Y (keputusan pembelian) adalah sebesar 0,356 

atau 35,6 % dan sisanya 64,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

masuk dalam model.   

D. Pembahasan 

Setelah dilakukan analisis data yang telah dipaparkan di atas, maka 

berikut ini adalah pembahasan atas data yang telah dianalisis tersebut: 

1. Uji Hipotesis 1 (Pengaruh Eksterior terhadap Keputusan Pembelian) 

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan pada variabel X1 

(Eksterior) terhadap Y (Keputusan pembelian) diperoleh  thitung < ttabel atau 

1,034 < 1,98638. Selain itu diketahui bahwa nilai signifikansi dari X1 

terhadap Y adalah 0,304, jadi sig > 0.05 atau 0,304 > 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam analisis ini H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga 

regresi yang dihasilkan tidak signifikan. Artinya variabel eksterior tidak 
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berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Surya Swalayan Bungkal 

Ponorogo. 

Pada teori telah dijelaskan bahwa karakteristik store eksterior adalah 

bagian depan toko mencerminkan kemantapan dan kekokohan spirit 

perusahaan dan sifat kegiatan yang ada di dalamnya, serta dapat 

menciptakan kepercayaan dan goodwill bagi konsumen.
14

 Ekterior memiliki 

pengaruh yang kuat pada citra toko tersebut sehingga harus direncanakan 

sebaik mungkin. Eksterior sebagai media perantara yang menampilkan 

image perusahaan dan masyarakat.
15

 Banyak orang terkesan kepada toko 

saat sebelum memasuki toko dari tampilan luarnya. Kombinasi dari 

eksterior ini dapat membuat bagian luar toko terlihat menarik dan unik 

untuk membuat kesan pertama bagi konsumen.
16

 Namun dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan eskterior tidak memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Surya Swalayan Bungkal. Hal ini 

disebabkan karena keputusan pembelian mempengaruhi faktor lain seperti 

kualitas produk, harga dan masih banyak lagi yang tidak masuk dalam 

penelitian ini. 

2. Uji Hipotesis 2 (Pengaruh General Interior terhadap Keputusan Pembelian) 

Berdasarkan analisis uji t yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa, 

nilai thitung > ttabel atau 2,595  > 1,98638. Selain itu nilai signifikansi dari X2 

terhadap Y adalah 0,011, nilai ini lebih kecil dari nilai α yaitu 0,05 (0,011 < 

                                                             
14

 Nofiawaty dan Beli Yuliandi, “Pengaruh Store Atmosphere terhadap Keputusan 

Pembelian di Outlate Nyeyes Palembang,” Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol.12, No.1, 

(Maret, 2014), 57. 
15

 Sopiah dan Etta Mamang Sangadji, Salesmanship (Penjualan)., 329. 
16

 Chandra Agung Wijaya, Achmad Fauzi dan Sunarti, “Pengaruh Atmosfer Toko 

terhadap Pembelian Impulsif,” Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.17, No.2, (Desember 2014),2 
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0,05). Sehingga dapat diartikan bahwa dalam analisis ini H0 ditolak dan H2 

diterima artinya variabel general interior berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo. 

Pada teori telah dijelaskan bahwa general interior yang baik yaitu 

yang dapat menarik perhatian pengunjung dan membantu mereka agar 

mudah mengamati, memeriksa dan memilih barang-barang itu dan akhirnya 

melakukan pembelian ketika konsumen masuk ke dalam toko.
17

 Beberapa 

elemen penting yang perlu diperhatikan dalam general interior adalah 

flooring, colors and lightning (warna dan pencahayaan), fixture (perabotan 

toko), temperature (suhu udara), width of sales (jarak antar rak), dead areas, 

personel , price (levels and displays), dan cleanliness (kebersihan).
18

 

Beradasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

teori tersebut terbukti di Surya Swalayan Bungkal. Bahwa general interior 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Sehingga general 

interior yang ada pada Surya Swalayan Bungkal perlu diperbaiki yaitu 

dengan menjaga kebersihannya, adanya label harga yang jelas, keramahan 

karyawan dan jarak antar rak yang dapat memudahkan konsumen dalam 

mengamati, memeriksa, dan memilih barang yang akan dibeli. 

Hasil penelitian ini, yang menyatakan bahwa general interior 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian, sama dengan penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa general interior berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Penelitian tersebut dilakukan oleh Sri Ayu Cahyani 

                                                             
17

Chandra Agung Wijaya, Achmad Fauzi dan Sunarti, “Pengaruh Atmosfer Toko 

terhadap Pembelian Impulsif,” Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.17, No.2, (Desember 2014), 3. 
18 Ibid. 
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(2014), Yesi Mariana Usti dan Lili Karmela Fitriani (2018), dan Indah 

Sulistiyorini (2017).  

3. Uji Hipotesis 3 (Pengaruh Store Layout terhadap Keputusan Pembelian) 

Berdasarkan analisis uji t yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa, 

nilai thitung < ttabel atau 0,384 < 1,98638. Selain itu diketahui bahwa nilai 

signifikansi dari X3 terhadap Y adalah 0,703, nilai ini lebih besar dari nilai α 

yaitu 0,05 (0,703 > 0,05). Sehingga dapat diartikan bahwa dalam analisis ini 

H0 diterima dan H3 ditolak artinya store layout tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo. 

Pada teori telah dijelaskan bahwa store layout adalah salah satu 

elemen penting yang ada dalam faktor suasana toko, karena dengan 

melakukan store layout yang benar, seseorang pengusaha ritel mendapatkan 

perilaku konsumen yang diharapkan. Store layout dapat mengundang masuk 

atau menyebabkan pelanggan menjauhi toko tersebut ketika konsumen 

melihat bagian dalam toko melalui jendela atau pintu masuk. Penataan toko 

yang baik akan mampu mengundang konsumen untuk betah berkeliling 

lebih lama dan membelanjakan uangnya lebih banyak.
19

 Namun dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan store layout tidak memiliki pengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen. Jadi, walaupun store layout yang 

ada Surya Swalayan Bungkal menarik dan bagus, hal tersebut tidak 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Hal ini disebabkan 

karena keputusan pembelian mempengaruhi faktor lain seperti kualitas 

produk, harga dan masih banyak lagi yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

                                                             
19

 Cindy Juwita Dessyana, “Store Atmosphere Pengaruhnya terhadap Keputusan 

Pembelian di Texas Chicken Multimart II Manado”, Jurnal EMBA, Vol.1, No.3, (Juni, 2013), 846-

847. 
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Hasil penelitian ini, yang menyatakan bahwa store layout tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian, sama dengan penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa store layout tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Penelitian tersebut dilakukan oleh 

Sulistiyorini (2017).  

4. Uji Hipotesis 4 (Pengaruh Interior Display terhadap Keputusan Pembelian) 

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, pada variabel X4 (interior 

display) terhadap Y (Keputusan pembelian) diperoleh nilai thitung > ttabel atau 

6,309 > 1,98638. Selain itu diketahui bahwa nilai signifikansi dari X4 

terhadap Y adalah 0,000, nilai ini lebih besar dari nilai α yaitu 0,05 (0,000 < 

0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam analisis ini H0 ditolak dan 

H4 diterima yang artinya variabel interior display berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo. 

Pada teori telah dijelaskan bahwa interior display, merupakan tanda-

tanda yang digunakan untuk memberikan informasi kepada konsumen untuk 

mempengaruhi suasana di sekitar lingkungan toko tersebut, dengan tujuan 

utama untuk meningkatkan penjualan dan laba toko tersebut.
20

 Interior 

diplay juga merupakan salah satu dari alat promosi penjualan yang 

mempunyai fungsi untuk menarik perhatian pelanggan agar dapat 

melakukan pembelian. Dengan interior display yang baik secara signifikan 

dapat memiliki efek pada pelanggan untuk melakukan pembelian.
21

  

                                                             
20

 Nina Indriastuty, Didik Hadiyatno dan Juwari, “Store Atmosphere Mempengaruhi 

Keputusan Pembelian pada Retailer Giant Ekstra Balikpapan,” Prosiding Seminar Nasional dan 

Call For Paper Ekonomi dan Bisnis, (Oktober, 2017), 272. 
21

 Fransisca Andreani, Monika Kristiani, dan Adiguna Yapola, “Pengaruh Store Layout, 

Interior Display, Human Variable terhadap Customer Shopping Orientation di Restoran 

Dewandaru Surabaya,” Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.15, No.1, (Maret, 2013), 66.  
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

teori tersebut adalah terbukti di Surya Swalayan Bungkal. Bahwa interior 

display  berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Sehingga interior 

display yang ada pada Surya Swalayan Bungkal perlu diperbaiki, yaitu 

dengan membuat suatu promosi penjualan dan adanya tanda-tanda penunjuk 

lokasi barang sehingga dapat menarik konsumen lebih banyak lagi dalam 

melakukan pembelian di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo. 

Hasil penelitian ini, yang menyatakan bahwa interior display 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian, sama dengan penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa general interior berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Penelitian tersebut dilakukan oleh Sri Ayu Cahyani 

(2014), Yesi Mariana Usti dan Lili Karmela Fitriani (2018), dan Indah 

Sulistiyorini (2017).  

5. Uji Hipotesis 5 (Pengaruh Suasana Toko terhadap Keputusan Pembelian ) 

Berdasarkan pengujian secara serempak/simultan (Uji F) yang telah 

dilakukan diperoleh nilai Fhitung > Ftabel atau 12,574 > 2,47. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam analisis tersebut H0 ditolak dan H5 diterima yang 

artinya suasana toko (store atmosphere) yang terdiri dari eksterior, general 

interior, store layout dan interior display berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo. Selain itu 

diperoleh  nilai R Square adalah sebesar 0,356. Maka, store atmosphere 

yang terdiri dari variabel store exterior (X1), general interior (X2), store 

layout (X3) dan interior display (X4), memiliki konstribusi secara bersama-

sama sebesar 35,6% terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian. 
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Sedangkan sisanya sebesar 64,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya 

yang tidak masuk dalam penelitian. 

Pada teori telah dijelaskan bahwa untuk membuat konsumen tertarik 

melakukan pembelian, peritel harus memerhatikan citra toko atau image 

toko yaitu dengan membuat suasana toko menjadi menarik dan memiliki 

keserasian dengan keadaan umum yang ada di sekitarnya.
22

 Store 

atmosphere (suasana toko) adalah kombinasi karakteristik fisik toko seperti 

eksterior, store layout (tata ruang), interior, pewarnaan, pencahayaan, suhu 

udara, suara dan aroma, dan lain-lain dimana semua itu bekerja bersama-

sama untuk menciptakan citra perusahaan dan pada akhirnya dapat 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian.
23

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

teori tersebut adalah terbukti di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo. Bahwa 

suasana toko (store atmosphere) yang terdiri dari eksterior, general interior, 

store layout dan interior display berpengaruh  secara simultan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Sehingga suasana toko (store atmosphere) 

harus dibuat semenarik mungkin supaya konsumen memilih untuk 

melakukan pembelian di Surya Swalayan Bungkal Ponorogo.  

Hasil penelitian ini, yang menyatakan bahwa suasana toko (store 

atmosphere) berpengaruh terhadap keputusan pembelian, sama dengan 

penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa suasana toko (store 

atmosphere) berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Penelitian tersebut 

                                                             
22

 Sopiah dan Syihabudhin, Manajemen Bisnis Ritel, 106. 
23

 Dita Marinda Kartarika dan Syahputra, “Pengaruh Store Atmosphere terhadap 

Keputusan Pembelian pada Coffe Shop di Bandung”, Jurnal Ecodemica, Vol. 1, No. 2, 

(September, 2017), 165. 



77 
 

 
 

dilakukan oleh Sri Ayu Cahyani (2014), Yesi Mariana Usti dan Lili 

Karmela Fitriani (2018), dan Indah Sulistiyorini (2017).  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Eksterior tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Surya Swalayan Bungkal yang artinya H0 diterima, H1 ditolak. Kesimpulan 

ini diperoleh dari nilai uji t. berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, 

pada variabel X1 (Eksterior) terhadap (Y) keputusan pembelian dengan nilai 

thitung < ttabel atau 1,034 < 1,98638. Selain itu diketahui bahwa nilai 

signifikansi dari X1 terhadap Y adalah 0,304, nilai ini lebih besar dari nilai 

α yaitu 0,05 (0,304 > 0,05).  

2. General interior berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Surya Swalayan Bungkal yang artinya, H0 ditolak dan H2 diterima. 

Kesimpulan ini diperoleh dari nilai uji t. Berdasarkan hasil uji t yang telah 

dilakukan, pada variabel X2 (General interior) terhadap (Y) keputusan 

pembelian dengan nilai thitung > ttabel atau 2,595  > 1,98638. Selain itu 

diketahui bahwa nilai signifikansi dari X2 terhadap Y adalah 0,011, nilai ini 

lebih kecil dari nilai α yaitu 0,05 (0,011 < 0,05). 

3. Store layout tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Surya Swalayan Bungkal yang artinya H0 diterima, H3 ditolak. Kesimpulan 

ini diperoleh dari nilai uji t. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, 

pada variabel X3 (store layout) terhadap (Y) keputusan pembelian dengan 

nilai thitung < ttabel atau 0,384 < 1,98638. Selain itu diketahui bahwa nilai



79 
 

 
 

 signifikansi dari X3 terhadap Y lebih besar dari nilai α yaitu  0,05 (0,703 > 

0,05). 

4. Interior display berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Surya Swalayan Bungkal yang artinya H4 diterima, H0 ditolak. Kesimpulan 

ini diperoleh dari nilai uji t. berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, 

pada variabel X4 (General interior) terhadap (Y) keputusan pembelian 

dengan nilai thitung > ttabel atau 6,309 > 1,98638. Selain itu diketahui bahwa 

nilai signifikansi dari X4 terhadap Y adalah 0,000, nilai ini lebih kecil dari 

nilai α yaitu 0,05 (0,000 < 0,05). 

5. Store atmosphere (store exterior, general interior, store layout, interior 

display) secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen 

yaitu Keputusan Pembelian konsumen di Surya Swalayan Bungkal yang 

artinya, H0 ditolak dan H5 diterima. Kesimpulan ini diperoleh dari nilai uji F 

yang telah dilakukan, dengan hasil Fhitung > Ftabel atau 12,574 > 2,47. Dan 

diketahui bahwa nilai R Square adalah sebesar 0,356. Maka, store 

atmosphere yang terdiri dari variabel store exterior (X1), general interior 

(X2), store layout (X3) dan interior display (X4), memiliki konstribusi secara 

bersama-sama sebesar 35,6% terhadap variabel terikat yaitu keputusan 

pembelian. Sedangkan sisanya sebesar 64,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lainnya yang tidak masuk dalam penelitian. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka saran 

yang dapat direkomendasikan untuk menjadi bahan pertimbangan adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagi perusahaan, ekterior dan store layout tidak berpengaruh sehingga 

perusahaan perlu meningkatkan hal lain yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen seperti meningkatkan kualitas produk, 

pelayanan, harga dan lain-lain. Karena hal tersebut bisa meningkatkan lebih 

banyak konsumen yang melakukan pembelian dan juga dapat menambah 

laba perusahaan. 

2. Bagi perusahaan, perusahaan harus lebih meningkatkan lagi terkait general 

interior yaitu dengan menjaga kebersihannya, adanya label harga yang jelas 

di display maupun di produk barang supaya konsumen tidak kebingungan 

saat akan melihat harga barang jika harga sudah terpampang dengan jelas 

dan keramahan karyawan bisa ditingkatkan melalui latihan interkasi dan 

pengembangan diri secara langsung dari pihak Surya Swalayan Bungkal 

secara berkala. 

3. Bagi perusahaan, perusahaan harus lebih meningkatkan lagi terkait interior 

display yaitu dengan menambahkan alat promosi berupa tanda-tanda 

penunjuk lokasi informasi barang supaya konsumen lebih mudah mencari 

barang yang dibutuhkan. Perlu adanya penambahan hiasan di langit ruangan 

atau bisa juga berupa pajangan seperti stan tempat pajangan barang atau rak 

yang bisa dihiasi sesuai tema. Tidak hanya itu saja, barang yang telah 
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kadarluarsa perlu ditempatkan di tempat tertentu yaitu gudang supaya 

konsumen tidak mengetahui. 

4. Bagi peneliti lain, disarankan untuk melakukan penelitian dengan variabel 

yang berbeda terkait dengan suasana toko (store atmosphere). Apabila 

peneliti lain ingin meneliti vaariabel yang sama diharapkan dapat 

meningkatkan penelitian sebelumnya. 
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