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ABSTRAK 

 

Perkembanganibisnis ritel saat ini semakin lemah. Hal inisdapat membuat persaingan 

bisnis semakin ketat, karena pemilik usaha ritel dituntut untuk dapat mempertahankan 

bisnisnya. Salah satunya adalahiMatahari Department Store di Kota Kediri. Matahari 

Department Storemempunyai beberapa permasalahan yang muncul pada Matahari 

Department Store seperti atmosfer tempat, characteristics produk dan kualitas pelayanan. 

Penelitian inisbertujuan untuk: (1) mengetahuisdan menganalisis pengaruh atmosfer tempat 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada Matahari Department Store, (2) mengetahui 

dan menganalisis pengaruh characteristics produk terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada Matahari Department Store, (3) mengetahuisdan menganalisis pengaruh 

kualitas pelayananterhadap keputusan pembelian konsumen pada Matahari Department 

Store, (4) mengetahuisdan menganalisis pengaruh atmosfer tempat, characteristics produk 

dan kualitas pelayanan secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian konsumen 

padasMatahari Department Store. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan datasdengan melalui observasi 

langsung serta penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah para konsumen 

Matahari Department Store dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang.Sampel dipilih 

menggunakan teknik non-probability sampling dengan teknik sampel yaitu sampling 

purposive. Metode analisis datasyang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas, 

uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis koefisien 

determinansi, serta pengujian hipotesis (uji t dan uji F). 

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkanibahwa secara simultan variabel 

independen yaitu Atmosfer Place, Characteristics Product dan Quality Service 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian. Pengujian 

hipotesis menggunakan uji t menunjukkanibahwa: (1) Atmosfer Place berpengaruh positif 

dan signifikan terhadapikeputusan pembelian konsumen, (2) Characteristics Product 

berpengaruhipositif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, (3) Quality 

Service berpengaruh positif danisignifikan terhadap keputusanipembelian konsumen. 
 

Kata Kunci  :   Atmosfer Place, Characteristics Product, Quality Service, Keputusan 

pembelian 
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I. LATAR BELAKANG 

Kediri sebagai salah satu kota besar 

di Jawa Timur, Kediri terkenal sebagai 

kota industri rokok terbesar sudah sejak 

lama menjadi tujuan pekerjaan bagi para 

para pekerja, baik pekerja asing maupun 

lokal. Banyaknya pengunjung yang 

datang ke kota ini serta berkembangnya 

kota Kediri menjadi kota modern  turut 

mendorong tumbuh dan berkembangnya 

toko ritel dan pusat perbelanjaan  

modern.  

Matahari departement store 

menyuguhkan konsep moderinisasi 

lengkap. Mulai dari  keunikan interior 

yang sangat menonjol hingga karyawan 

yang lengkap dengan seragam yang 

menjadi ciri kas dari Matahari 

departement store. Semakin 

berkembangnyaiusaha yang dilakukan 

oleh Matahari departement store, toko 

yang berfokus  pada penjualan  pakaian. 

Kini menyediakan beraneka ragam 

produk seperti sepatu olahraga  dan  tas 

yang  juga  menjadi  elemen  interior  

toko.  

Keputusan pembelian adalahisebuah 

pendekatanipenyelesaian masalah pada 

kegiatan manusiamuntuk membeli suatu 

barang atau jasa dalamememenuhi 

keinginan dan kebutuhannya yang terdiri 

dari pengenalan kebutuhan dan 

keinginan, pencarian informasi, evaluasi 

terhadap alternatif pembelian, keputusan 

pembelian, dan tingkah laku setelah 

pembelian (Swasta dan Handoko, 

2010:15) 

Memahami   perilaku  konsumen   

memang  bukanlah  perkara   mudah. 

Terlebih  lagi  setiap  konsumen  

memiliki  berbagai  macam  selera. 

Konsumen memiliki Harapan mengenai  

produk  yang  akan  dibeli,  suasana  

yang  diperoleh,  serta  alasan untuk  

memilih  suatu  toko  ritel   sebagai 

tempat berbelanja. Hingga pada akhirnya 

melakukan suatu  keputusan   pembelian. 

Menurut Gilbert dalam bukunya 

Bob Foster (2010:61), menjelaskan 

bahwa atmosphere toko merupakan 

suatu kombinasi atau gabungan dari 

pesan secara fisik yang telah 

direncanakan.  

Dalam perkembangan zaman 93% 

konsumen Indonesia menganggap pusat 

perbelanjaan sebagai sarana rekreasi. 

Konsumen tipe  ini  menghendakislebih  

dari  sekedar  kegiatan  berbelanja,  

pengalaman berbelanja diciptakan oleh 

pengecer dengan memainkanibeberapa 

rangsanganipada manusia (seperti 

gambaran visual, pendengaran, 

penciumanidan tekstur). Selain store 

atmosphere dan karateristik produk, 
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quality sevice juga  merupakan salah 

satu  faktor penentu dalam pengambilan 

keputusan konsumen.  

Menurut Kottler & Keller (2011), 

characteristics produk adalah kondisi 

yang berbeda dari suatu produk 

dibandingkan para pesaingnya yang 

dapat ditawarkan kepada konsumen 

untuk memenuhi kebutuhan.  

Menurut Zeithaml (2010) Kualitas 

Layananoadalah “Service quality is the 

extent of discrepancy between 

customer’s expectations or desires and 

their perceptions”. Yang kurang lebih 

memiliki arti: kualitas layanan adalah 

ketidaksesuaian antara harapan atau 

keinginanikonsumen dengan persepsi 

konsumen. Kualitas layanan mempunyai 

banyak characteristics yang berbeda 

sehingga kualitas layanan sulit untuk 

didefinisikan atau diukur. 

Service Qualityidapatidiketahui 

dengan cara membandingkan persepsi 

pelanggan atas pelayanan yang benar-

benar mereka terima dengan layanan 

sesungguhnyasyang mereka harapkan. 

Kualitas pelayanan menjadi hal utama 

yang diperhatikan serius oleh 

perusahaan, yang melibatkan seluruh 

sumber daya yang dimiliki perusahaan. 

Jadi kesimpulan dari kualitas pelayanan 

adalah penilaian yang diberikan 

pelanggan dari membandingkan kinerja 

perusahaan dengan harapan pelanggan 

itu sendiri. 

Dari latar belakang yang telah 

diuraikan diatas,dan pengamatan yang 

telah dilakukan maka penulis tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh  Store Atmosphere, 

Karateristik Produk, dan Quality Service 

terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Matahari departement store”. 

 

II. METODE 

A. Pendekatan dan Teknik Penelitian 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalamipenelitian ini 

adalah pendekatanikuantitatif 

Menurut Noor (2011: 38), penelitian 

kuantitatif merupakan metode untuk 

menguji teori-teori tertentu dengan 

cara menelitishubungan antar 

variabel. Variabel tersebut diukur 

dengan menggunakan instrumen 

penelitian sehingga data yang terdiri 

angka-angka dianalisis berdasarkan 

prosedur statistika. 

Tehnik penelitian yang 

dilakukanipada penelitian ini adalah 

secara eksplanatori. Menurut 

Supriyanto dan machfudz 

(2010:237), penelitian eksplanatori 

adalah untuk menguji hipotesis antar 

variabel yang dihipotesiskan. Alasan 

utama memilih jenis penelitian 

eksplanatori karena untuk menguji 
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hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya agar dapat menjelaskan 

pengaruh variabel bebas yaitu 

Faktor Ketepatan Layanan 

Penerbangan (X1), Faktor 

Kemudahan Layanan Penerbangan 

(X2), dan Faktor Kenyamanan 

Layanan Penerbangan (X3) terhadap 

variabel terikat Keputusan 

Pembelian (Y) baik secara parsial 

maupun simultan. 

 

B. Tempat  dan Waktu Penelitian 

Penelitian inispenelitian 

berlokasi di matahari departement 

store Kota Kediri sebagai objek 

penelitian. Waktuspenelitian ini di 

laksanakan selama tiga bulan yaitu 

pada bulan April 2018 sampai 

dengan Juni 2018. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini 

adalah adalah konsumen Matahari 

Departement Store Kediri. 

Sedangkan sampel yang digunakan 

adalah 30 konsumen Matahari 

Departement Store Kediri dan 

tehnik pengambilan sampel 

menggunakan simple random 

sampling. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji AsumsisKlasik 

Uji Normalitas 

 

Gambar 4.1 

Uji Normalitas 

Sumber: Data primer diolah SPSS 2018 

 

Dari grafik hasil uji normalitas 

terhadap model regresi yang dapat 

dilihat, terlihat titik-titik menyebar di 

sekitar garis diagonal, serta 

penyebarannya mengikuti arah garis 

diagonal. Maka model regresi layak 

dipakai karenastelah memenuhi asumsi 

normalitas. 

 

Uji Multikolinearitas 

Untuk mendeteksi adanya 

multikolinieritas, dapat dilihat dari 

Value Inflation Factor (VIF). Apabila 

VIF > 10, terjadi multikolinieritas. 

Sebaliknya, jika VIF>10, tidak terjadi 

multikolinieritas. 
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         Tabel 4.6 

           Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

(Constant)   

Atmosphere .975 1.025 

Characteristics  .978 1.022 

Quality .977 1.023 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber: Data primer diolah SPSS 2018 

 

Berdasarkan hasil tersebut 

diketahui bahwa dalam produk regresi 

tidak terjadi multikolinieritas atau 

korelasi yang sempurna antara 

variabel-variabel bebas, yaitu 

atmosphere place, characteristics  

produk dan Quality Service yang 

ditunjukkan dengan nilai VIF lebih 

kecil dari 10 dan nilai Tolerance lebih 

besar dari 0,1. 

 

Uji Autokorelasi 

               Tabel 4.7 

Uji Autokorelasi 

 

Menurut Ghozali (2000:96), 

“Dalam tabel Durbin-Watson test 

adalah jika nilai DW di antara 1,703 s/d 

2,297 maka tidak ada autokorelasi”. 

Berdasarkan output di atas, diketahui 

nilai DW 1,775 selanjutnya nilai ini 

kita bandingkan dengan nilai tabel 

signifikansi 5% jumlah sampel N=100 

dan jumlah variabel independen 1 

(K=3) diperoleh nilai dL sebesar 1,613 

dan dU sebesar 1,736. Nilai DW 1,775 

lebih besar dari batas atas dU yakni 

1,736 dan kurang dari (4-dU) 4-1,736 = 

2,264. Nilai autokorelasi di antara 

1,736 < 1,775 < 2,264 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Data primer diolah SPSS 2018 

 

Berdasarkan hasil analisis data 

dengan menggunakan SPSS Versi 21, 

maka dapat diketahui bahwa tidak ada 

pola yang jelas, serta titik-

titiksmenyebar di sekitar garis 

diagonal, serta penyebarannya 

mengikuti arah garis diagonal. Hal ini 

dapat diartikan bahwa data dari hasil 

jawaban responden tentang harga, 

lokasi dan fasilitas tidak mempunyai 

standar deviasi atau penyimpangan 

data yang sama terhadap kepuasan 

konsumen maka model regresi layak 

Model R

1 .446
a

a. Predictors: (Constant), Service, Charateristic, Atmosphere

b. Dependent Variable: Keputusan

1.775

Durbin-Watson

Model Summary
b
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dipakai karena telah memenuhi 

asumsisnormalitas. 

 

Analisis Linier Berganda 

       Tabel 4.8 

   Analisis Regresi Linier Berganda 

 

         Sumber: Data primer diolah SPSS 2018 

Berdasarkan hasil perhitungan di 

atas maka persaaman regresi disusun 

sebagai berikut : 

Y = α + β₁ X₁ + β₂ X₂ + β3 X3 + e 

Y = 14,824 + 0,360 X₁  + 0,288 X₂  + 0,677 X₂  + 0,05 

Artinya : 

1. a = 14,824: menunjukkan besarnya 

keputusan pembeli pada saat 

variabel atmosphere place (X1), 

characteristic produk (X2), dan 

Quality Service (X3) diasumsikan 

tidak memiliki pengaruh sama 

sekali, maka keputusan pembeli 

adalah sebesar 14,824. Dalam hal ini 

kepuasan konsumen masih bernilai 

positif meskipun tanpa ketiga 

variabel tersebut yang disebabkan 

oleh faktor lain.  

2. b1 = 0,360: apabila atmosphere 

place (X1),) naik 1 (satu) satuan 

sedangkan characteristics  produk 

(X2) dan Quality Service (X3) tetap 

maka keputusan pembelian akan 

naik sebesar 0,360 satuan. 

3. b2 = 0,848: apabila characteristics  

produk (X2) naik 1 (satu) satuan 

sedangkan atmosphere place (X1) 

dan Quality Service (X3) tetap maka 

kepuasan konsumen akan naik 

sebesar 0,288 satuan. 

4. b3 = 0,677: apabila Quality Service 

(X3) naik 1 (satu) satuan sedangkan 

atmosphere place (X1) dan 

characteristics  produk (X2) tetap 

maka kepuasan konsumen akan naik 

sebesar 0,677 satuan. 

 

Koefisen Determinasi 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 . 
.446a  .599 .374 

a. Predictors: (Constant), Service, Charateristic, 

Atmosphere 

b. Dependent Variable: Keputusan 

Sumber: Data primer diolah SPSS 2018 

Berdasarkan Adjusted R Square 

yang didapat adalah 0,645. Hal ini 

berarti 64,5 % atmosphere place, 

characteristics  produk dan Quality 

Service menjelaskan keputusan 

pembelian dan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain sebesar 35,5% yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

B Std. Error

(Constant) 14.824 5.652

Atmospher .360 .110

Carateristi .288 .076

Quality .677 .086

1

a. Dependent Variable: Keputusan 

Unstandardized 

Coefficients

Coefficients
a

Model
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Uji Hipotesis 

Uji t 

Uji t yaitu suatu uji untuk 

mengetahui signifikansi oengaruh 

variabel bebas secara parsial atau 

individual terhadap variabel terikat. 

Hasil uji t pada penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 4.10 berikut ini: 

 

Tabel 4.10 

Uji t 

 

        Sumber: Data primer diolah SPSS 2018 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas 

maka dapat diketahui bahwa: 

1. Nilai signifikan terbesar yang telah 

ditentukan yakni sebesar 5% atau 

0,05. Dari perhitungan di atas 

diperoleh nilai signifikan variabel 

X1 adalah 0,001 ˂ 0,05 maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

berarti variabel X1 secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Y. 

2. Nilai signifikan terbesar yang telah 

ditentukan yakni sebesar 5% atau 

0,05. Dari perhitungan di atas 

diperoleh nilai signifikan variabel 

X2 adalah 0,000 ˂ 0,05 maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

berarti variabel X2 secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Y. 

3. Nilai signifikan terbesar yang telah 

ditentukan yakni sebesar 5% atau 

0,05. Dari perhitungan di atas 

diperoleh nilai signifikan variabel 

X3 adalah 0,000 ˂ 0,05 maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

berarti variabel X3 secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

 

Uji F 

Uji F dalam penelitian ini 

menggunakan uji ANOVA. Uji ini 

dapat digunakan untuk mengetahui 

pengaruh bersama-sama (simultan) 

variabel bebas (atmosphere place, 

characteristics  produk dan quality 

service) terhadap variabel terikat 

(keputusan pembelian).Tabel 4.11 

Uji F 

ANOVAa 

Model F Sig. 

Regression 7.956 .000a 

Residual   

Total   

a. Predictors: (Constant), Service, 

Charateristic, Atmosphere 

b. Dependent Variable: Keputusan 

Sumber: Data primer diolah SPSS 2018 

Berdasarkan tabel di atas 

pegujian pengaruh variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap 

variabel terikatnya dilakukan 

dengan menggunakan uji F. H0 

(Constant) 2.623 .009

Atmospher 3.289 .001

Carateristi 3.780 .000

Quality 7.843 .000

Coefficients
a

t Sig.

1

a. Dependent Variable: Keputusan 

Model



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Yulia Kurnia Martha | 14.1.02.02.0068 
Ekonomi - Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 9|| 

 
 

ditolak, Ha diterima, hasil 

perhitungan statistik menunjukkan 

niali signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05. Artinya atmosphere place, 

characteristics  produk dan Quality 

Service secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

 

IV. PEMBAHASAN 

A. Pengaruh Faktor Ketepatan 

Layanan Penerbangan terhadap 

Keputusan Konsumen 

Atmosphere place secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian Matahari 

Departement Store Kediri. Hal ini 

terlihat pada hasil perhitungan uji t 

pada tabel 4.10 yang menunjukkan 

dengan nilai thitung  ˃ ttabel  yaitu 

3,289 ˃ 1,664 atau nilai signifikan 

0,001. Karena nilai signifikan lebih 

kecil dari 0,05 berarti H0 ditolak 

dan Ha diterima. Jadi ada pengaruh 

signifikan antara atmosphere place 

dengan keputusan pembelian. 

Berdasarkan teori Kotler 

(2011:139) yang menggambarkan 

atmosphere sebagai usaha 

merancang lingkungan pembeli 

untuk menghasilkan pengaruh 

emosional khusus kepada pembeli 

yang kemungkinan meningkatkan 

pembeliannya. Hal ini sesuai dengan 

penelitiansyang dilakukan oleh 

Karmela, (2010) dengan judul 

Pengaruh Atmosphere Place 

Terhadap Minat BelisKonsumen 

Pada Matahari Departement Store 

Kediri, yang menyatakan bahwa 

variabel Atmosphere Place terbukti 

berpengaruh positifidan signifikan 

terhadap kepuasanikonsumen. 

B. Pengaruh characteristics  product 

terhadap keputusan pembelian 

Characteristics  product secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

Matahari Departement Store Kediri. 

Hal ini terlihat pada hasil 

perhitungan uji t pada tabel 4.10 

yang menunjukkan dengan nilai 

thitung  ˃ ttabel  yaitu 3,780 ˃ 1,664 

atau nilai signifikan 0,000. Karena 

nilai signifikan lebih lebih kecil dari 

0,05 berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima. Jadi ada pengaruh 

signifikan antara characteristics  

product dengan keputusan 

pembelian . 

Berdasarkan teori Menurut 

Kottler & Keller (2011), 

characteristics produk adalah 

kondisi yang berbeda dari suatu 

produk dibandingkan para 

pesaingnya yang dapat ditawarkan 
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kepada konsumen untuk memenuhi 

kebutuhan. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Lesmana (2010), dengan judul 

pengaruh Harga, Characteristics 

Produk, Promosi Dan Kesadaran 

Akan Merek Terhadap Intensi 

Pembelian Motherboard yang 

menyatakan bahwa variabel 

characteristics  product terbukti 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap intensi pembelian. 

C. Pengaruh Quality Service 

terhadap keputusan pembelian 

Quality Service secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian Matahari 

Departement Store Kediri. Hal ini 

terlihat pada hasil perhitungan uji t 

pada tabel 4.10 yang menunjukkan 

dengan nilai thitung  ˃ ttabel  yaitu 

7,843 ˃ 1,664 atau nilai signifikan 

0,000. Karena nilai signifikan lebih 

lebihskecil dari 0,05 berarti H0 

ditolak dan Ha diterima. Jadi ada 

pengaruh signifikan antara Quality 

Service dengan keputusan 

pembelian. 

Menurut teori Zeithaml (2010) 

Kualitas Layanan adalah “Service 

quality is the extentyof discrepancy 

between customer’s expectations or 

desires and their perceptions”. Yang 

kurang lebih memiliki arti: kualitas 

layanan adalah ketidaksesuaian 

antaranharapan atau keinginan 

konsumen dengan persepsi 

konsumen. Kualitas layanan 

mempunyai banyak characteristics 

yang berbeda sehingga kualitas 

layananisulit untuk didefinisikan 

atau diukur. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Sekarsari (2013) dengan judul 

Pengaruh Services Quality, Hedonic 

Shopping Value, Keputusan 

Pembelian Impulsif, yang 

menyatakan bahwa variabel 

Services Quality terbukti 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

D. Pengaruh Atmosphere Place, 

Characteristics  Product dan 

Quality Service terhadap 

Keputusan pembelian 

Hasil dari pengujian hipotesis 

empat yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa secara simultan 

atmosphere place, characteristics  

produk dan Quality Service 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Berdasarkan 

tabel 4.10 diperoleh nilai signifikan 

Uji F sebesar 0,000 yang artinya 

lebih kecil dari tingkat signifikansi 

yaitu 0,05 atau 5%, sehingga dapat 

dikatakan bahwa secara simultan 

atmosphere place, characteristics  
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produk dan Quality Service 

berpengaruh signifikan 

terhadapkeputusan pembelian. 

Dengan nilai koefisien determinasi 

(Adjusted R Square) sebesar 0,645 

yang berarti bahwa 64,5% 

keputusan pembelian Matahari 

Departement Store Kediri dapat 

dijelaskan pengaruhnya oleh 

variabel atmosphere place, 

characteristics  produk dan quality 

service. Sedangkan sisanya yaitu 

sebesar 36,5% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti atau 

tidak dimasukkan dalam penelitian 

ini. Dari ketiga variabel independen 

tersebut, variabel yang dominan 

terhadap keputusan pembelian 

adalah Quality Service (X3) karena 

mempunyai nilai tertinggi pada 

Standardized Coefficients Beta yaitu 

sebesar 0,480 yang dapat dilihat 

pada tabel 4.10. 

 

V. PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang 

dapat ditarik dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh yang positif dan 

signifikan atmosphere place 

terhadap Keputusan Pembelian pada 

Matahari Departement Store Kediri. 

2. Ada pengaruh yang positif dan 

signifikan characteristics  product 

terhadap Keputusan Pembelian pada 

Matahari Departement Store Kediri. 

3. Ada pengaruh yang positif dan 

signifikan Quality Service terhadap 

Keputusan Pembelian pada Matahari 

Departement Store Kediri. 

4. Ada pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama atmosphere 

place, characteristics  product dan 

Quality Service terhadap Keputusan 

Pembelian pada Matahari 

Departement Store Kediri. 

 

Saran 

Dalam penelitian ini variabel 

atmosphere place, characteristics  produk 

dan Quality Service di ketahui memiliki 

pengaruh terhadap Keputusan Pembelian 

pada Matahari Departement Store. Ini 

dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh 

perusahaan untuk dapat meningkatkan 

strategi penjualan agar tetap bisa 

mempertahankan dan meningkatkan 

volume penjualan pada perusahaannya, 

misalnya dengan memberikan suasana 

yang nyaman di dalam toko, 

memberikan pelayanan prima kesetiap 

pelanggan yang datang. 
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