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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Sejarah Giant Hypermarket 

PT Hero Supermarket Tbk adalah perusahaan ritel yang memiliki 

banyak cabang di Indonesia. Hero Supermarket Group adalah perusahaan 

ritel modern pertama di Indonesia, didirikan tahun 1971 oleh almarhum 

Muhammad Saleh Kurnia di jalan Falatehan. Saat ini membidik dasar 

menengah keatas. Saat ini, Hero Supermarket Group merupakan suatu 

group ritel yang memiliki berbagai format seperti Hero (supermarket), 

Giant (hypermarket & Supermarket), Guardian (toko obat), Starmart 

(mini-market) namun pada penelitian ini peneliti menfokuskan pada Giant 

saja. 

Giant pertama kali dibuka di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 

1944. Pada tahun 1999, Diary Farm mengakuisisi Giant dan pada tahun 

yang sama, Giant Hypermarket yang pertama dibuka di Malaysia. 

Demi kepuasan semua jenis pelanggannya, Hero sebagai multi 

format retailer membuka Hero supermarket, Giant supermarket, Giant 

hipermarket, Starmart, dan Guardian. Dengan mengembangkan karyawan 

dan cara kerja yang lebih efektif, efisien, serta kerjasama yang kuat dari 

setiap jenis tokonya, Hero Group berharap dapat memajukan dan 

meningkatkan kesejahteraan bersama, serta memberikan kepuasan kepada 

para pelanggannya. Giant hipermarket sendiri didirikan untuk memberikan 
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pelayanan dan mutu yang baik, pilihan merk serta produk lokal maupun 

etnik dengan harga murah. 

Di Indonesia, Giant Hypermarket pertama kali dibuka pada tahun 

2002 di Villa Melati Mas Tangerang sebagai bentuk kerjasama Dairy Farm 

dengan PT. Hero Supermarket Tbk. Hingga saat ini, Giant Hypermart 

telah memiliki 46 hypermarket Giant dan 104 gerai Supermarket yang 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dijawa timur sendiri terdapat di 10 

kota besar diantaranya Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, 

Malang, Banyuwangi, Bojonegoro, Madiun, dan Kediri. Untuk dikota 

malang sendiri ada 3 Supermarket Giant yakni Dinoyo, Pulosari, 

Sawojajar sedangkan Hypermarket terdapat di dua tempat yakni 

Gajahyana dan Giant Hypermart Mall Olympic Garden. 

Penelitian kali ini mengambil tempat di Hypermart Giant yang 

berlokasi di Giant Mall Olympic Garden, adapun salah satu alasan peneliti 

memilih Giant ini adalah karena letaknya yang strategis yakni di pusat 

perbelanjaan (Mall) masyaratkat kota malang.  

2. Program Pembelian dengan Pembelian 

Program pembelian dengan pembelian merupakan adopsi dari 

program serupa yang telah dilakukan di Giant Malaysia, dan diberlakukan 

diseluruh cabang Giant Hypermamrket sejak pertama kali dibukanya di 

Indonesia 

Program pembelian dengan pembelian (PdP) merupakan bentuk 

dari premium, dan bisa diikuti oleh setiap pengunjung Giant Hypermarket 

yang melakukan transaksi minimal Rp. 100.000 diluar produk yang 



55 
 

diikutsertakan dalam program tersebut dalam 1 struk pembelanjaan dan 

tidak berlaku kelipatan, kemudian bisa membeli produk-produk yang 

dimaksud dengan harga khusus. 

Program ini berlangsung selama 10 hari sekali dalam periode 

tersebut terdapat 8 produk yang bisa dibeli dengan harga khusus apabila 

seorang konsumen telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Produk-produk 

tersebut bervariasi dan selalu berubah dalam setiap periodenya, namun 

selalu berasal dari kategori produk food dan non-food, dan sebagian besar 

merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti misalnya mie 

instan, beras, datergen, susu bayi, dan lain sebagainya.  

3. Visi Misi Giant Hypermarket  

a. Visi 

Menjadi peritel terkemuka di Indonesia dari segi penjualan dan 

penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. 

b. Misi 

Meningkatkan nilai investasi pemegang saham melalui 

keberhasilan komersial dengan cara menarik minat pelanggan dan 

peningkatan daya saing secara berkesinambungan. 

B. Pelaksanaan Dan Deskripsi Penelitian 

1. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan di Giant Department Store malang raya 

yang dilaksanakan mulai tanggal 21 Desember 2014 hingga 24 

Desember 2014 dengan menyebarkan 171 eksemplar skala tentang 

keputusan membeli dan citra toko.  
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2. Deskripsi Hasil Penelitian 

Berikut adalah tabel statistic deskriptif dimana dengan tabel 

inilah bisa diketahui mean dan standar deviasi dari variabel keputusan 

membeli dan variabel citra toko sehingga bisa mencari kategorisasi. 

Tabel. 4 Statistik deskriptif keputusan membeli dan citra toko 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

Keputusan 

Membeli 

171 32.00 79.00 60.0702 6.05522 

Citra Toko 171 59.00 94.00 73.6374 6.31409 

Valid N 

(listwise) 

171     

 

Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui data mean dan 

standart deviasi masing-masing variabel. Variabel keputusan membeli 

memiliki mean dan standar deviasi 60.07 dan 6.06. Sedangkan variabel 

citra toko memiliki mean 73.64 dengan standar deviasi 6.31. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilakukan pengelompokan 

yang mengacu pada pada kriteria pengkategorisasian yang didasarkan 

pada asumsi bahwa skor subjek penelitian terdistribusi secara normal 

(Azwar, 2006:108). Kriterianya terbagi atas tiga kategori yaitu tinggi, 

sedang, dan rendah. Pada tabel 5 akan dideskripsikan kategorisasi 

subjek penelitian pada kedua variabel penelitian yaitu variabel 

keputusan membeli dan citra toko. 
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Tabel. 5 Kategorisasi Skor subjek 

Variabel Kriteria Jenjang Norma Kategori Frek. (%) 

Keputusan 

Membeli 

X ≥ M +1 SD X ≥ 66 Tinggi 26 15% 

M – 1 SD ≤ X < M 

+ 1 SD 

54 ≤ X < 66 Sedang  130 76% 

X ≥ M + 1 SD X < 54 Rendah  15 9% 

Citra Toko X ≥ M +1 SD X ≥ 80 Tinggi  28 16% 

M – 1 SD ≤ X < M 

+ 1 SD 

68 ≤ X < 80 Sedang  116 68% 

X ≥ M + 1 SD X < 68 Rendah  27 15% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat 

keputusan membeli, kategori terbesar terdapat pada kategori sedang, 

yakni sebesar 76%, pada kategori tinggi 14%, dan terakhir pada 

kategori rendah sebesar 9%. 

Pada variabel citra toko terbesar juga berada pada kategori 

sedang yaitu 68%. Kemudian sebesar 16% kategori tinggi, dan 15% 

berada pada kategori rendah. 

C. Hasil Uji Analisis 

1. Uji Reliabilitas dan Validitas 

a. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan 

Alphe Crombach. Dalam menghitung reabilitas kedua skala, 

peneliti menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Product 

and Service Solution) 16.0 for windows. Berdasarkan perhitungan 

program tersebut, maka ditemukan koefisien alpha sebagai berikut  
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Tabel. 6  Ringkasan hasil uji reliabilitas 

Skala Jumlah Aitem yang 

Valid 

Koefisien alpha 

Keputusan membeli  20 0.868 

Citra toko 24 0.839 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas kedua skala diatas, dapat 

disimupulkan bahwa skala citra toko keputusan membeli 

mendekati 1.00. Oleh karena itu, kedua skala tersebut layak untuk 

dijadikan instrument pada penelitian yang dilakukan. 

b. Uji Validitas 

1. Keputusan membeli 

Hasil analisis terhadap 25 aitem skala keputusan membeli 

menunjukkan bahwa koefisien korelasi aitem total bergerak antara 

0.245 – 0.607 (Lampiran). Berdasarkan analisis tersebut maka 

semua aitem valid. Sebaran aitem-aitem yang valid tersebut dapat 

dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel. 7 sebaran aitem pada skala keputusan membeli 

Indikator No. Aitem Aitem Gugur 

Pengenalan Masalah 1,2,9,10,17 - 

Pencarian Informasi 3,4,11,12,18 - 

Evaluasi Alternatif  5,6,13,14,19 - 

Perilaku Pasca Pembelian 7,8,15,16,20 - 

Jumlah 20 0 
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2. Citra toko 

Hasil analisis terhadap 24 aitem skala citra toko 

menunjukkan bahwa koefisien korelasi aitem total bergerak 

antara 0. 266 – 0.558 (lampiran). Berdasarkan hasil analisis 

tersebut maka semua aitem valid. Sebaran aitem-aitem yang 

valid tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel. 8 sebaran aitem pada skala citra toko 

Indikator No. Aitem Aitem Gugur 

Penampilan Fisik 1,2,9,10,17,18 - 

Harga 3,4,11,12,19,20 - 

Promosi  5,6,13,14,21,22 - 

Pelayanan 7,8,15,16,23,24 - 

Jumlah 24 0 

 

2. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Prosedur yang digunakan untuk mengetahui derajat 

normalitas data yang diperoleh yaitu menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov dari skala citra toko dan keputusan membeli dengan 

bantuan perangkat lunak SPSS 16.0 for windows. Ringkasan hasil 

uji normalitas kedua skala yang digunakan pada penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel.9 Hasil Uji Normalitas 

Variabel K-S Z Keterangan 

Keputusan membeli 

(Y) 

1.093 Normal 
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Citra Toko (X) 1.345 Normal 

 

Berdasarkan tabel analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 

semua variabel adalah normal sebab Z < 1.97 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas diuji dengan menggunakan Compare Means 

test for linearity dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Linieritas 

yang mengsyaratkan adanya hubungan variabel bebas (predikator) 

dan variabel tergantung (kriteria) yang saling membentuk kurva 

linear. Kurva linier dapat dibentuk apabila setiap 

kenaikan/penurunan variabel bebas diikuti pula oleh 

kenaikan/penurunan variabel tergantung. Data dikatakan linier 

apabila pada kolom linearity nilai probabilitas atau p < 0.05 

Tabel 10 Hasil Uji Linieritas 

Variabel F P Keterangan 

Keputusan membeli 

(Y) 

Citra Toko (X) 

223.096 0.000 Linier 

 

Berdasarkan tabel uji liniearitas diatas dapat diketahui 

bahwa masing-masing variabel membentuk kurva linear 

dikarenakan nilai p (0.000) < 0.05. 

Berikut hasil uji linieritas yang menunjukkan Scatterplot 

hubungan antara variabel citra toko dengan keputusan membeli 

konsumen melalui program SPSS 16.0 for window 
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Gambar Grafik Hasil Uji Linieritas 

Hasil Uji Linieritas 

 
 

Grafik uji linieritas diatas dibentuk membujur dari sebelah 

kiri menuju kanan atas, dimana garis linier tersebut dapat diartikan 

bahwa antara citra toko dan keputusan membeli ada pengaruh 

linier yang positif. 

3. Uji Hipotesis  

Hipotesis pada penelitian ini adalah ada (Ha) atau tidak ada 

(H0) hubungan antara citra toko dengan keputusan membeli. 

Ringkasan hasil analisis regresi dalam rangka menguji hipotesis 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 11 Hasil Analisis Regresi Uji Hipotesis 

Hubungan antara Variabel  R R2 P 

X,Y 0.748 0.559 0.000 

 

R Sq Linear = 0. 559 

Linear Regression 
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Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang 

signifikan antara citra toko dengan keputusan membeli. Hal ini 

ditunjukkan dengan koefisien r yang positif sebesar 0.748 dengan p 

(0.000) < 0.05. Hal ini bearti hipotesis diterima. Sehingga dapat 

diartikan bahwa semakin tinggi citra toko maka semakin tinggi pula 

keputusan membeli. Dan sebaliknya jika citra toko rendah maka 

keputusan membeli akan semakin rendah. Adapun daya prediksi atau 

sumbangan efektif citra toko terhadap keputusan membeli konsumen 

ditunjukkan dengan koefisien determinan R2 = 0.559 yang artinya 

terdapat 55,9% pengaruh citra toko terhadap keputusan membeli 

konsumen atau sebesar 55.9% keputusan membeli konsumen 

ditentukan oleh citra toko.  

D. Pembahasan  

1. Keputusan membeli 

Keputusan membeli adalah adalah upaya konsumen dalam 

rangka menjawab masalah yang muncul, dimana masalah tersebut 

berasal dari adanya kesenjangan antara keadaan yang terjadi dengan 

harapan, sehingga pengambilan keputusan diartikan sebagai suatu 

kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan 

dan mempergunakan barang yang ditawarkan. 

Didalam proses pengambilan keputusan membeli konsumen 

melewati lima tahap, yakni pengenalan masalah, pencarian informasi, 

evaluasi terhadap alternatif-alternatif, sehingga terjadi keputusan 

membeli. Namun proses pengambilan keputusan tersebut tidak 
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berhenti hingga konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk 

yang dijual oleh pedagang ritel, proses ini berlangsung hingga timbul 

perilaku pasca pembelian pada konsumen (McDaniel, 2001 : 188).  

Berdasarkan hasil analisis data tingkat  pengambilan keputusan 

membeli konsumen di Giant Malang diperoleh bahwa tingkat 

keputusan membeli yang dimiliki bervariasi, mulai dari kategori tinggi, 

sedang, dan rendah. Pada tingkat keputusan membeli konsumen 

sebesar 15% sampel menunjukkan keputusan membeli yang tinggi, 

76% berada pada kategori sedang dan 9% berada pada kategori rendah. 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat keputusan 

membeli konsumen bervariasi. Bervariasinya tingkat keputusan 

membeli konsumen tersebut karena terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi keputusan membeli konsumen. Menurut Kotler dan 

Amstrong (dalam Hurriyati (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan membeli konsumen sebagai berikut : 

1. Faktor Kebudayaan, faktor budaya memberikan pengaruh 

paling luas dan dalam tingkah laku konsumen. Pemasar 

harus mengetahui peran yang dimainkan oleh budaya, 

subbudaya, dan kelas sosial pembeli.  

2. Faktor Sosial, tingkah laku konsumen juga dipengaruhi 

oleh faktor-faktor sosial, seperti kelompok kecil, keluarga, 

serta peran dan status sosial konsumen. 

3. Faktor Pribadi, keputusan membeli juga dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi seperti umur dan tahap daur hidup, 



64 
 

pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian 

konsep diri pembeli. 

4. Faktor Psikologis, piliha barang yang dibeli seseorang lebih 

lanjut dipengaruhi oleh empat faktor psikologis yang 

penting yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta 

keyakinan dan sikap. 

Dari empat faktor diatas dapat diketahui sebab dari pada 

adanya variasi keputusan membeli konsumen di Giant Malang 

yang mayoritas berada pada taraf sedang. Keputusan membeli yang 

berbeda-beda tersebut apabila ditijau dari faktor kebudayaan, maka 

setiap konsumen mengambil keputusan membeli itu berbeda, salah 

satunya yang membedakan pada faktor ini adalah kelas sosial dari 

konsumen tersebut.  

Kemudian dari faktor sosial, konsumen dalam mengambil 

keputusan untuk membeli sebuah barang atau produk juga 

dipengaruhi oleh informasi yang mereka dapatkan dari keluarga, 

teman, tetangga dan rekan kerja. Dan disamping itu konsumen 

dalam memutuskan untuk membeli suatu barang atau produk  

dikarenakan ingin diakui statusnya dimasyarakat. Faktor 

selanjutnya yang mempengaruhi keputusan membeli adalah faktor 

pribadi, dimana dalam pengambilan keputusan untuk membeli 

konsumen juga dipengaruhi usia, situasi ekonomi, gaya hidup. 

Konsumen dengan situasi ekonomi yang bagus akan lebih mudah 
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dalam mengambil keputusan untuk membeli barang dibandingkan 

dengan konsumen dengan situasi ekonomi rendah.  

Faktor yang terakhir adalah faktor psikologis, konsumen 

dengan memiliki pengetahuan tentang kebutuhannya dan memiliki 

banyak informasi alternatif tentang sebuah produk, maka dia akan 

lebih mudah dalam memtuskan untuk membeli sebuah produk 

tersebut. Dan sebaliknya jika konsumen tersebut masih ragu-ragu 

dengan apa yang akan dilakukan maka hal tersebut dapat 

menghambat konsumen tersebut dalam pengambilan keputusan 

membeli.  

Dari hasil analisis, memang kategori terbesar berada pada 

kategori sedang. Namun, walaupun demikian, kategori tinggi 

keputusan membeli di Giant Hypermarket Malang menduduki 

kategori terbanyak nomer dua setelah kategori sedang. Itu artinya, 

konsumen yang memiliki keputusan membeli yang tinggi terhadap 

Giant Hypermarket relatif banyak yakni sebanyak 26 konsumen.   

2. Citra toko 

Citra toko memiliki pengertian pandangan atau persepsi 

masyarakat terhadap nama atau produk toko secara efektif baik dari 

segi nilai, kualitas dan harga. Penciptaan citra toko sangat penting 

karena berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Jadi Citra Toko dari 

suatu tempat berbelanja menjadi penting bagi konsumen, karena 

konsumen umumnya lebih memilih pusat perbelanjaan yang 

memberikan citra yang baik pada mereka. 
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Dari hasil analisis yang dilakukan, maka diperoleh tingkat citra 

toko di Giant yang bervariasi. Prosentase sesuai kategori tinggi, 

sedang, dan rendah yang diperoleh dari pengukuran tingkat citra toko 

adalah sebagai berikut, pada variabel citra toko terbesar juga berada 

pada kategori sedang yaitu 68%. Kemudian sebesar 16% berada dalam 

kategori tinggi, dan 15% berada dalam kategori rendah.  

Menurut utama (2010:271) baik buruknya citra toko itu dapat 

dilihat dari barang dagangan, promosi, kenyamanan, fasilitas toko, 

pelayanan toko, atmosfer toko, merek terkenal. Sedang kan menurut 

Suryana (2013:193) komponen-komponen yang dapat mempengaruhi 

konsumen ketika berbelanja adalah produk, pelayanan, atmosfer toko, 

promosi. Hal ini sangat penting untuk membangun sebuah citra toko. 

Karena citra toko yang bagus akan mendatangkan para konsumen 

untuk berbelanja di toko tersebut.  

Adapun yang termasuk dalam komponen barang dagangang 

menurut utami diantaranya kualitas barang, harga barang, 

keanekaragaman barang yang disediakan. Konsumen cenderung untuk 

berbelanja di toko dengan harga relatiefmurah dan kualitas barang 

terjamin. Untuk menjadi toko tujuan konsumen dalam berbelanja, 

sebuah toko juga harus memiliki sistem promosi yang bagus dan 

terpercaya. Tak hanya harga yang murah saja yang dapat 

mempengaruhi perbedaan tingkat tingkat citra toko pada konsumen, 

tetapi juga hal yang penting diperhitungkan bagi pembisnis ritel adalah 

suasana toko yang nyaman. Jika konsumen telah merasa nyaman 
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berbelanja di sebuah toko, hal ini aset penting bagi perusahaan. Karena 

kemungkinan besar konsumen tersebut akan melakukan pembelian 

ulang ditoko tersebut.  

Dari beberapa komponen citra toko diatas dapat diketahui 

sebab daripada adanya variasi citra toko dimata konsumen Giant 

Malang yang mayoritas berada pada taraf sedang, citra toko yang 

tergolong cukup atau rendah bisa di ditingkatkan melalui upaya-upaya 

sebagai berikut : 

1. Menyajikan produk yang lengkap, bermutu dan berkualitas. 

2. Menetapkan harga dengan wajar. 

3. Tata ruang toko yang nyaman 

4. Customer service (pelayanan pramuniaga yang sopan dan 

terlatih). 

Namun, jika sebuah citra toko telah terbentuk, ada beberapa 

strategi untuk mempertahankan sebuah citra tersebut. Adapun strategi 

tersebut sebagai berikut.  

a. Strategi penentuan produk yang sesuai dengan image toko. 

Maksudnya, dalam strategi ini toko tersebut harus menjual 

barang-barang dalam kategori tertentu saja. Toko harus mampu 

membedakan barang tersebut dari barang ditoko lainnya.  

b. Strategi penentuan target pasar. Strategi ini harus sesuai dengan 

citra toko.. hal ini berkaitan dengan pasar konsumen yang akan 

dituju apakah toko tersebut menjual barang untuk kalangan 

bawah, menengah, atau atas. 
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c. Strategi penepatan harga. Tujuan penetapan harga ini bertujuan 

meningkatkan persepsi konsumen terhadap bauran keseluruhan 

barang yang dijual atau ditawarkan di toko tersebut. 

d. Strategi pelayanan jasa atau service. Tujuan dari strategi ini 

adalah upaya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya 

kepada konsumen agar terbentuknya kepuasan pada pelayanan 

toko tersebut. Dalam strategi ini terdapat empat unsure yakni 

kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan. 

e. Strategi penanganan keluhan pada konsumen Tujuan dari 

strategi ini adalah untuk menangani konsumen yang mengalami 

keluhan, baik dari pelayana, produk yang kurang baik atau 

sudah tidak laku dijual (Sopiah dan Syihabuddin, 2008:174-76) 

3. Hubungan citra toko dengan keputusan membeli konsumen di Giant 

Malang 

Hasil analisis data dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara citra toko dengan keputusan membeli. 

Tingkat signifikansinya sebesar 0.000 yang bearti hubungan tersebut 

signifikan. Nilai korelasi 0.748 menunjukkan arah hubungan antara 

kedua variabel positif yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat citra 

toko, maka semakin tinggi pula keputusan membeli konsumen di toko 

tersebut.  

Memelihara citra toko merupakan salah satu alat yang sangat 

penting bagi peritel untuk menarik dan memenuhi kepuasan 

konsumen. Menurut Utami (2010:271) terdapat enam komponen citra 
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toko yang membuat toko menarik sehingga dapat mempengaruhi minat 

beli konsumen menjadi keputusan pembelian konsumen pada saat 

melakukan kegiatan berbelanja, yaitu : barang dagangan, promosi, 

kenyamanan, fasilitas toko, pelayanan toko, atmosfer toko, merek 

terkenal.  

Konsumen yang memasuki toko memiliki kesan tersendiri 

terhadap toko tersebut, seperti kesan terhadap harga produk, 

pelayanan, yang diberikan oleh karyawan atau kesan terhadap barang 

yang ada. Setiap toko berusaha untuk menciptakan citra toko yang baik 

dimata konsumen, karena citra yang dimiliki konsumen terhadap toko 

pada akhirnya akan menimbulkan penilaian konsumen akan 

keberadaan toko tersebut. Menurut Loundon dan Bitta (dalam Yanto, 

2013) konsumen mempunyai kriteria evaluasi toko tertentu dalam 

pikiran konsumen dan membandingkan persepsi mereka pada 

karakteristik toko dan sebagai hasil dari proses ini, toko dikategorikan 

dapat diterima dan tidak dapat diterima. 

Dengan kata lain store image adalah kepribadian sebuah toko. 

Kepribadian atau store image menggambarkan apa yang dilihat dan 

dirasakan oleh konsumen terhadap toko tertentu. Store image dengan 

sendirinya akan mampu mendiferensiasikan sebuah toko sehingga 

positioning toko bersangkutan menjadi jelas, positioning ini 

merupakan sebuah daya tarik kepada konsumen sehingga dapat 

mempengaruhi minat konsumen dan menjadi keputusan pembelian 
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konsumen pada saat melakukan kegiatan berbelanja ke toko yang 

bersangkutan.  

Secara teoritis keputusan pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen terhadap barang yang ditawarkan sangat dipengaruhi oleh 

harga, produk, pelayanan, lokasi perusahaan atau toko, promosi, dan 

fasilitas fisik. Untuk itu perusahaan harus tanggap terhadap apa yang 

harus dilakukan terkait dengan kelangsungan hidup usahanya, karena 

konsumen akan semakin selektif dalam melakukan pembelian untuk 

memenuhi kebutuhanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


