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TOKO TERRHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PUTRIMART 

KABUPATEN KEDIRI 
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FE-Prodi Manajemen 

Email: dwilufie9@gmail.com 

Emma Nurzainul H, M.M1 dan Zulistiani, S.Pd., M.M.2 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

ABSTRAK 

Pertumbuhan bisnis ritel dewasa ini yang semakin meningkat berdampak pada pola berbelanja  

masyarakat yang semakin berkembang. Sebagai salah satu ritel moderen  Putrimart dituntut untuk 

memiliki strategi yang bagus guna membuat konsumen mau datang ke ritelnya. Strategi pemasaran 

yang di gunakan untuk mempengaruhi keputusan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh citra toko, keanekaragaman produk dan atmosfer toko terhadap keputusan 

pembelian di Putrimart Kabupaten Kediri baik secara parsial maupun simultan.Dalam penelitian ini, 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang di gunakan 

adalah causal riset atau riset kausal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner. Populasi penelitian ini adalah konsumen Putrimart dan menggunakan teknik insidental 

sampling.  Teknik analisis data yang digunakan  adalah regresi linier berganda. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara parsial, variabel citra toko (X1) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan keanekaragaman produk (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) dan atmosfer toko (X3) berpengaruh positif signifikan 

terhadap variabel keputusan pembelian (Y) dengan hasil 0,00. Secara simultan (bersama-sama) 

variabel citra toko (X3), keanekaragaman produk (X2) dan atmosfer toko (X3) berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian (Y)  

 

Kata kunci: citra toko, keanekaragaman produk, atmosfer toko dan keputusan pembelian 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis 

dewasa ini sangat cepat dan didukung 

dengan perkembangan teknologi yang 

semakin canggih. Para pengusaha 

dituntut untuk peka terhadap setiap 

perubahan yang sedang terjadi saat ini. 

Salah satu bisnis yang saat ini 

berkembang sangat pesat yaitu bisnis 

ritel. Ritel (pedagang eceran) adalah 

setiap usaha bisnis yang volume 

penjualannya berasal dari eceran. 

Secara teoritis keputusan 

pembelian terhadap barang yang di 

tawarkan sangat dipengaruhi oleh 

beberapa hal. Menurut Utami (2014:56) 

keputusan pembelian dalam ritel adalah 

“usaha ritel untuk mempengaruhi 

pelanggan ketika mereka melewati 

proses pembeli untuk mendorong 

pelanggan dalam membeli barang atau 

layanan ritel”. 

Menurut Sopiah dan Syihabuddin 

(2014:174) store image memiliki 

pengertian, pandangan atau persepsi 

masyarakat terhadap nama atau produk 

toko secara efektif baik dari segi nilai, 

kualitas dan harga. Penciptaan store 

image sangat penting karena 

berpengaruh terhadap perilaku 

konsumen. Terdapat delapan komponen 

yang membangun pencitraan toko yaitu 

kualitas barang dagangan, promosi, 

kenyamanan, fasilitas toko, pelayanan 

toko, layanan kredit, atmosfer dan 

merek terkenal Utami (2014:271). 

sangat penting bagi ritel untuk 

menyediakan berbagai macam produk, 

agar ketika konsumen datang mereka 

tidak merasa kecewa apabila barang 

yang mereka inginkan tidak tersedia. 

Keragaman produk adalah kumpulan 

produk yang di tawarkan penjual 

tertentu kepada pembeli Kotler dan 

Keller  (2009:115). Atmosfer toko 

adalah elemen lain dalam melengkapi 

toko setiap toko memiliki penampilan 

dan tata letak fisik yang bisa 

mempersulit atau mempermudah orang 

bergerak Kotler dan Keller (2009:153). 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Pemilik masih belum mengerti 

seberapa pentingnya citra toko 

dan bagaimana membuat citra 

yang baik di mata konsumen. 

Adanya masalah eksternal 

maupun internal perusahaan dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

2. Apabila Putrimart tidak mampu 

menyediakan keberagaman 

produk maka konsumen akan 

beralih ke ritel lain yang lebih 

lengkap. 
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3. Sangat penting bagi pemilik 

Putrimart untuk menciptakan 

atmosfer yang baik agar 

konsumen merasa nyaman dan 

akan membuat konsumen datang 

 

C. Batasan Masalah 

1. Peritel yang diteliti dalam hal ini 

adalah Putrimart yang berlokasikan 

di Desa Tugurejo Kabupaten Kediri. 

2. Variabel yang diteliti adalah citra 

toko, keanekaragaman produk, 

atmosfer toko dan keputusan 

pembelian. 

3. Responden dalam penelitian ini 

adalah konsumen Putrimart  

Kabupaten Kediri. 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah citra toko berpengaruh 

positif dan signifikan secara 

parsial terhadap keputusan 

pembelian pada Putrimart 

Kabupaten Kediri? 

2. Apakah keanekaragaman produk 

berpengaruh positif dan 

signifikan secara parsial 

terhadap keputusan pembelian 

Putrimart Kabupaten Kediri? 

3. Apakah atmosfer toko 

berpengaruh positif dan 

signifikan secara parsial 

terhadap keputusan pembelian di 

Putrimart Kabupaten Kediri? 

4. Apakah citra merek, 

keanekaragaman produk dan 

atmosfer toko berpengaruh 

positif dan signifikan secara 

simultan terhadap keputusan 

pembelian Putrimart Kabupaten 

Kediri? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh citra 

toko yang  positif dan signifikan  

secara parsial terhadap 

keputusan pembelian pada 

Putrimart Kabupaten Kediri. 

2. Untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh 

keanekaragaman produk yang 

positif dan signifikan secara 

parsial terhadap keputusan 

pembelianpada Putrimart 

Kabupaten Kediri. 

3. Untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh 

atmosfer toko yang positif dan 

signifikan secara parsial 

terhadap keputusan 

pembelianpada Putrimart 

Kabupaten Kediri. 

4. Untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh citra 

toko, keanekaragaman produk 

dan atmosfer toko yang positif 

dan signifikan secara simultan 
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terhadap keputusan pembelian 

pada Putrimart Kabupaten 

Kediri. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai bahan 

perbandingan teori dan 

praktik sehingga dapat 

menambah wawasan yang 

sangat penting bagi 

peneliti dimasa yang akan 

datang dan menerapkan 

ilmu selama kuliah. 

b. Menambah literatur 

diperpustakaan yang 

berguna bagi pembaca dan 

memperluas wawasan 

dibidang manajemen 

pemasaran khususnya 

mengenai citra toko, 

keanekaragaman produk 

dan atmosfer toko yang 

berpengaruh pada 

keputusan pembelian 

suatu produk. 

1. Manfaat Praktis  

Untuk memberikan 

gambaran yang lebih nyata 

khususnya mengenai citra 

toko, keanekaragaman produk 

dan atmosfer toko yang 

berpengaruh pada keputusan 

pembelian pada Putrimart 

Kabupaten Kediri. 

II. METODE 

A. Variabel Penelitian 

Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah keputusan pembelian (Y). 

Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah citra toko (X1), 

keanekaragaman produk (X2) dan 

atmosfer toko (X3). 

B. Pendekatan dan Teknik Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif. Berdasarkan 

tingkat penjelasan dari kedudukan 

variabelnya maka penelitian ini 

bersifat asosiatif kausal. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini 

adalah di Putrimart yang berlokasi di 

Kabupaten Kediri. Penelitian ini 

dilakukan selama tiga bulan 

terhitung sejak bulan April 2017 

sampai dengan bulan Juni 2017. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua pembeli yang datang ke 

Putrimart. Setelah dilakukan teknik 

pengambilan sampel menggunakan 

rumus Roschoe maka diperoleh 

sampel sebanyak 40 responden. 
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E. Sumber dan Teknik Pengumpulan 

Data 

1. Sumber Data 

Sumber data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dengan 

cara menyebar kuesioner kepada 

pembeli yang datang ke 

Putrimart. Sedangkan sumber data 

sekunder diperoleh dari kumpulan 

pendapat para ahli, jurnal dan dari 

buku buku yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan 

menyebar kuisioner. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Normalitas 

b. heteroskedastisitas 

c. Autokorelasi 

d. Multikolinearitas 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

3. Koefisien Determinasi 

4. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji t) 

b. Uji Simultan (Uji F) 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Analisis Data dan 

Interprestasi 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 

Dari gambar diatas, dapat 

diketahui bahwa data 

menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal. Fakta 

untuk membuktikan 

bahwa model regresi 

memenuhi asumsi 

normalitas, karena data 

dari hasil jawaban 

responden tentang citra 

toko, keanekaragaman 

produk dan atmosfer toko 

dan keputusan pembelian 

adalah menyebar 

mengikuti garis diagonal 

dan berada disekitar garis 

diagonal. 

b. Uji Heteroskedatisaitas 

 

Berdasarkan gambar diatas, 

diketahui bahwa tidak ada 

pola yang jelas, serta titik-

titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu 

Y, maka tidak terjadi 
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heteroskedastisitas. Hal ini 

dapat diartikan bahwa data 

dari hasil jawaban responden 

tentang citra toko, 

keanekaragaman produk dan 

atmosfer toko tidak 

mempunyai standar deviasi 

atau penyimpangan data yang 

sama terhadap keputusan 

pembelian. 

c. Uji Autokorelasi 

Berdasarkan ketentuan 

pengujian, model regresi 

tidak terkena autokorelasi 

apabila du < d < (4 - du). Jika 

hasil pengujian sebesar 1,931 

dimasukkan ke dalam rumus 

maka : 1,66 < 1,931 < (4 – 

1,66). Dapat dilihat hasil 

pengujian durbin-watson 

sebesar 2,168 lebih besar dari 

batas atas (du) yaitu 1,66 dan 

kurang dari (4 – 1,66) yang 

berarti tidak terdapat masalah 

autokorelasi pada model 

regresi. 

d. Uji Multikolinearitas 

Berdasarkan hasil 

perhitungan, diperoleh nilai 

VIF pada variabel citra toko 

sebesar 1,327 atau lebih kecil 

dari 10 maka tidak ada gejala 

multikolinearitas. Nilai VIF 

pada variabel 

keanekaragaman produk 

sebesar 1,174 atau lebih kecil 

dari 10 maka tidak ada gejala 

multikolinearitas. Nilai VIF 

pada variabel atmosfer toko 

sebesar 1,515 atau lebih kecil 

dari 10 maka tidak ada gejala 

multikolinearitas 

2. Analisis Regresi Linear 

Berganda 

Dari hasil analisis regresi linier 

berganda diperoleh persamaan 

regresi linier berganda sebagai 

berikut : 

Y = 0,783 + 0,267 X1 + 0,347 

X2 + 0,445 X3 

3. Koefisien Determinasi 

Diperoleh nilai adjusted 

R2sebesar 0,710 atau 71%. Nilai 

71% menunjukkan bahwa 

persentase sumbangan pengaruh 

variabel independen yaitu citra 

toko, keanekaragaman produk 

dan atmosfer toko terhadap 

variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian adalah 

sebesar 71%. 

4. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji t) 

1) Citra Toko (X1) 

Berdasarkan hasil 

perhitungan SPSS for 
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windows versi 23 dalam 

tabel 4.11 diperoleh thitung> 

ttabel dengan nilai 

3,343>2,021 dan nilai 

signifikan 0,002< 0,05 

artinya Ho ditolak. Jadi, 

citra tokosecara parsial 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

2) Keanekaragaman Produk 

(X2) 

Berdasarkan hasil 

perhitungan SPSS for 

windows versi 23 dalam 

tabel 4.11 diperoleh thitung> 

ttabel dengan nilai 

2,217>2,021 dan nilai 

signifikan 0,033< 0,05 

artinya Hoditolak. Jadi, 

keanekaragaman 

produksecara parsial 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

3) Atmosfer Toko (X3) 

Berdasarkan hasil 

perhitungan SPSS for 

windows versi 23 dalam 

tabel 4.11 diperoleh thitung> 

ttabel dengan nilai 

5,109>2,021 dan nilai 

signifikan 0,000< 0,05 

artinya Hoditolak. Jadi, 

atmosfer toko secara 

parsial berpengaruh 

terhadap keputusan 

pembelian. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS for 

Windows versi 23 dalam tabel 

4.12 diperoleh Fhitung> Ftabel 

dengan nilai 32,887>1,69 dan 

nilai signifikan 0,000 < 0,05 

artinya Ho ditolak. Jadi, citra 

toko, keanekaragaman 

produk dan atmosfer 

tokosecara simultan 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

B. Kesimpulan 

1. Variabel citra toko memiliki 

pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian secara parsial. Hal 

ini berarti bahwa citra toko 

memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

2. Variabel keanekaragaman 

produk memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

secara parsial. Hal ini berarti 

bahwa keanekaragaman 

produk memiliki pengaruh 

terhadap keputusan pembelian. 
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3. Variabel atmosfer toko 

memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian secara 

parsial. Hal ini berarti bahwa 

atmosfer toko memiliki 

pengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

1. Variabel citra toko (X1), 

keanekaragaman produk (X2), 

dan atmosfer toko (X3) secara 

bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian (Y). Hal ini berarti 

bahwa citra toko, 

keanekaragaman produk dan 

atmosfer toko memiliki 

pengaruh terhadap keputusan 

pembelian.  
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