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ABSTRAK 

Penelitian ini didasari bahwa perkembangan bisnis ritel di Indonesia semakin 

meningkat sehingga menuntut para pelaku usaha untuk meningkatkan persaingan yang 

berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mempertimbangkan berbagai faktor dalam 

strategi pemasaran seperti suasana toko yang nyaman (meliputi kebersihan toko, fasilitas toko 

dan pencahayaan), citra toko yang baik (meliputi keanekaragaman produk, kualitas produk, 

harga terjangkau serta pelayanan yang ramah), kepuasan pelanggan mengenai produk dan 

pelayanan yang ditawarkan pelaku usaha serta faktor lain yang mendukung pelanggan 

melakukan transaksi atau pembelian secara berulang. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh atmosfer toko, citra toko dan kepuasan terhadap loyalitas pelanggan. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode sampling insidental dengan mengambil sampel 

sebanyak 40 responden. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 51,965 > Ftabel 2,87 dan nilai signifikan 

sebesar 0,000<0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa atmosfer toko, citra toko dan 

kepuasan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan pada Candra Busana Swalayan Trenggalek. 

 

Kata Kunci : Atmosfer Toko, Citra Toko, Kepuasan, Loyalitas Pelanggan 

 

 

LATAR BELAKANG 

Perkembangan bisnis ritel di 

Indonesia menyebabkan perilaku belanja 

sebagian masyarakat di toko ritel modern 

telah bergeser, dari supermarket dan 

hypermarket ke minimarket, salah satu 

penyebabnya yaitu faktor kepraktisan 

karena belanja di minimarket tidak sulit 

mencari parkir, dekat dengan tempat 

tinggal, antrian pendek dan dapat 

menghindari kemacetan (katadata.co.id). 

Banyaknya minimarket di Indonesia 

menyebabkan persaingan pasar khususnya 

bisnis ritel semakin ketat. 

mailto:triyaetik4@gmail.com
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Persaingan pasar yang semakin ketat 

menuntut para peritel untuk meningkatkan 

strategi bisnisnya dengan cara menentukan 

kebutuhan target pasar yang tepat. Hal 

tersebut dilakukan agar pelanggan puas 

mengenai produk yang ditawarkan 

sehingga pelanggan melakukan transaksi 

pembelian secara rutin dalam jangka 

panjang dengan jumlah belanja kurang 

lebih sepadan. Utami (2017:112) 

“menjelaskan bahwa pelanggan yang loyal 

merupakan pelanggan yang rutin 

berbelanja di suatu gerai dengan total 

pembelanjaan setiap bulannya kurang lebih 

sama”. Pelanggan yang memiliki loyalitas 

adalah pelanggan yang merasa puas 

mengenai produk serta pelayanan yang 

ditawarkan kemudian keinginan untuk 

berkunjung kembali. 

Salah satu faktor untuk menciptakan 

loyalitas pelanggan yaitu menciptakan 

suasana toko yang nyaman. Utami 

(2017:322) mengartikan suasana toko 

sebagai kombinasi dari karakteristik fisik 

toko meliputi tata letak, pencahayaan, 

warna, pemajangan, aroma, musik yang 

dapat menciptakan citra dalam benak 

pelanggan mengenai suatu toko. Suasana 

toko menjadi faktor penting para 

pelanggan dalam memilih tempat 

berbelanja dengan mempertimbangkan 

suasana yang nyaman ketika memutuskan 

mengunjungi suatu swalayan (Andini, 

2013). Suasana toko yang nyaman akan 

memicu pelanggan untuk berbelanja di 

Candra Busana Swalayan. 

Faktor berikutnya dalam menarik dan 

mempertahankan loyalitas pelanggannya 

adalah citra toko. Untuk menghadapi 

persaingan bisnis ritel yang begitu ketat, 

peritel harus mampu mengembangkan 

keunggulan bersaing secara jangka panjang 

dengan membentuk citra yang baik di 

benak pelanggan (Nugraheni, 2012). Hal 

tersebut dilakukan dengan menentukan 

produk yang sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan, menetapkan harga 

yang sesuai dengn target pasar, dan 

memberikan pelayanan yang memuaskan. 

Citra toko dapat dilihat melalui persepsi 

dan sikap berdasarkan sensasi yang 

dirasakan melalui indra penglihatan, 

pendengaran, penciuman, perasa dan 

peraba mengenai suatu toko (Peter dan 

Jerry, 2014:265).Citra toko sangat penting 

karena dengan memiliki citra toko yang 

positif maka pelanggan akan memiliki 

persepsi yang baik pula pada Candra 

Busana Swalayan. 

Upaya dalam memuaskan pelanggan 

dilakukan dengan menguasai pasar yang 

baik, memberikan kenyamanan dan citra 

yang positif. Dengan begitu pelanggan 

merasa puas dan cenderung setia terhadap 

suatu swalayan tertentu. Basri dan 

Sriekaningsih (2016) mengungkapkan 
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bahwa konsumen yang puas akan menjadi 

konsumen yang loyal. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Tjiptono (2015:76) 

bahwa terciptanya kepuasan pelanggan 

dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya hubungan antara pelaku usaha 

dan pelanggan menjadi harmonis, 

memberikan dampak baik bagi pembelian 

selanjutnya dan terciptanya loyalitas 

pelanggan. Dengan memenuhi kebutuhan 

dan keinginan pelanggan maka pelanggan 

akan merasa puas dan cenderung loyal 

pada Candra Busana Swalayan. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis apakah pengaruh atmosfer 

toko, citra toko dan kepuasan terhadap 

loyalitas pelanggan pada Candra Busana 

Swalayan, baik secara individu (parsial) 

maupun bersama-sama (simultan). 

Berdasarkan uraian diatas maka 

peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

judul “Loyalitas Pelanggan Ditinjau dari 

Atmosfer toko, Citra Toko dan 

Kepuasan pada Candra Busana 

Swalayan Trenggalek”. 

METODE 

Penelitian ini dilakukan pada Candra 

Busana Swalayan yang letaknya di Jl. 

Ngetal Munjungan Desa Sukorejo 

Kacamatan Gandusari Kabupaten 

Trenggalek. Dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian yaitu seluruh 

pelanggan yang melakukan pembelian di 

Candra Busana Swalayan yang bersifat 

infinite atau tidak terbatas dan tidak 

diketahui jumlahnya. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian sejumlah 40 

responden, dengan metode pengambilan 

datanya menggunakan insidental sampling. 

Langkah-langkah pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu observasi, kuesioner, 

dokumentasi dan kepustakaan. Instrumen 

yang digunakan untuk memperoleh data 

yaitu kuesioner. Berdasarkan instrumen 

tersebut semua pernyataan dinyatakan 

valid dan reliabel. Teknik analisis data 

dalam penelitian menggunakan analisis 

deskriptif, uji asumsi klasik (meliputi uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji 

autokorelasi dan uji heteroskedastisitas), 

analisis regresi linier berganda, koefisien 

determinasi dan uji hipotesis (meliputi uji t 

dan uji F). 

HASIL DAN KESIMPULAN 

Hasil Penelitian 

Variabel bebas dalam penelitian yaitu 

atmosfer toko (X1), citra toko (X2) dan 

kepuasan (X3), sedangkan variabel 

terikatnya yaitu loyalitas pelanggan (Y). 

Berdasarkan 40 responden didominasi 

perempuan (77,5%), sedangkan usia paling 

banyak pada usia >26 tahun (45%). Hasil 

analisis pada uji t menunjukkan bahwa 

variabel bebas yang memiliki pengaruh 
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terbesar terhadap variabel terikatnya yaitu 

citra toko (0,049). Berikut hasil analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini: 

Uji Normalitas 

Berikut hasil uji normalitas yang 

ditujukkan pada gambar 1 dibawah ini: 

 
Gambar 1 

Grafik Probability Plot 

Sumber: Data diolah 2018 
 

Berdasarkan gambar 1 pada grafik 

probability plot diketahui bahwa data 

menyebar mengikuti arah garis diagonal 

yang membentuk pola distribusi normal, 

yang menunjukkan model regresi ini 

memenuhi asumsi normalitas. 

Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan 

pada tabel 1 dibawah ini: 

Tabel 1 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

X1 ,247 4,045 

X2 ,221 4,521 

X3 ,200 4,998 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data diolah 2018 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan 

bahwa nilai tolerance > 0,10 dan nilai 

VIF< 10. Dengan demikian dalam model 

ini tidak ada masalah multikolinearitas. 

Uji Autokorelasi 

Berikut hasil uji autokorelasi pada 

tabel 2 dibawah ini: 

Tabel 2 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model Durbin-Watson 

1 2,051 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

 

Berdasarkan tabel 2 diatas nilai 

Durbin Watson  yang dihasilkan adalah 

2,051, dan nilai du = 1,659 sehingga 4-du 

= 4 – 1,659 = 2,341, maka model regresi 

tersebut bebas dari masalah autokorelasi 

karena nilai Durbin-Watson (2,051) berada 

diantara du (1,659) s.d 4-du (2,341). 

Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan gambar 2 hasil uji 

heteroskedastisitas menunjukkan bahwa: 

 
Gambar 2 

Grafik Scatterplot 

Sumber: Data diolah 2018 
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Berdasarkan gambar 2 yang 

ditunjukkan oleh grafik scatterplot terlihat 

bahwa titik-titik menyebar secara acak, 

tidak membentuk sebuah pola tertentu 

serta arah penyebarannya berada di atas 

maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka model regresi dikatakan tidak 

memiliki gejala heteroskedastisitas yang 

berarti tidak ada gangguan dalam model 

regresi ini. 

Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan perhitungan SPSS versi 

23 diperoleh hasil regresi linier berganda 

berikut ini: 

Tabel 3 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) 1,120 1,827 

X1 ,300 ,144 

X2 ,337 ,165 

X3 ,340 ,163 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data diolah 2018 

 

Berdasarkan tabel 3, persamaan 

regresi linier berganda diperoleh dari uji 

analisis yaitu: 

Y = 1,120 + 0,300X1 + 0,337X2 + 0,340X3 + e 

Persamaan regresi di atas mempunyai 

makna sebagai berikut: 

a. Konstanta = 1,120 

Jika variabel atmosfer toko (X1), citra 

toko (X2) dan kepuasan (X3) bernilai 

0, maka nilai loyalitas pelanggan (Y) 

adalah 1,120. 

b. Koefisien X1 = 0,300 

Jika variabel X1 naik sebesar 1 satuan, 

maka Y akan  naik sebesar 0,300 

satuan dengan asumsi variabel X2 dan 

X3 tetap. 

c. Koefisien X2 = 0,337 

Jika variabel X2 naik sebesar 1 satuan, 

maka Y akan naik sebesar 0,337 

dengan asumsi variabel X1 dan X3 

tetap. 

d. Koefisien X3 = 0,340 

Jika variabel X3 naik sebesar 1 satuan, 

maka Y akan naik sebesar 0,340 

dengan asumsi variabel X1 dan X2 

tetap. 

Koefisien Determinasi 

Berikut hasil analisis koefisien 

determinasi dari ketiga variabel bebas 

dalam penelitian ini: 

Tabel 4 

Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Durbin-

Watson 

1 ,90

1
a
 

,812 ,797 2,051 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data diolah 2018 

 

Berdasarkan hasil analisis tabel 4 

diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 

0,797 x 100% = 79,7% dengan demikian 

menunjukkan bahwa atmosfer toko, citra 
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toko dan kepuasan dapat menjelaskan 

loyalitas pelanggan sebesar 79,7% dan 

sisanya sebesar 20,3% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini. 

Uji t 

Berikut ini hasil uji t menggunakan 

SPSS versi 23: 

Tabel 5 

Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffic

ients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 1,120 1,827  ,613 ,544 

X1 ,300 ,144 ,302 2,079 ,045 

X2 ,337 ,165 ,313 2,042 ,049 

X3 ,340 ,163 ,336 2,083 ,044 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data diolah 2018 

 

Berdasarkan tabel 5 maka diketahui 

bahwa: 

1) Nilai signifikan variabel X1 adalah 

0,045 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini berarti X1 secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Y. 

2) Nilai signifikan variabel X2 adalah 

0,049 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini berarti X2 secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Y. 

3) Nilai signifikan variabel X3 adalah 

0,044 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini berarti X3 secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Y. 

Uji F 

Berikut hasil uji F pada tabel 6 

dibawah ini: 

Tabel 6 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 924,182 3 308,061 51,965 ,000
b
 

Residual 213,418 36 5,928   

Total 1137,600 39    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

Sumber: Data diolah 2018 

 

Berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai 

signifikan adalah 0,000 < 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti X1, 

X2, X3 secara simultan berpengaruh 

signfikan terhadap Y. 

 

Pembahasan 

Pengaruh Atmosfer Toko terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

Atmosfer toko secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan pada Candra Busana Swalayan. 

Hal ini terlihat pada hasil perhitungan uji t 

pada tabel 5 yang menunjukkan nilai 

thitung>ttabel yaitu 2,079 > 2,028 atau 

signifikan 0,045 < 0,05 sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima. 
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Suasana yang diciptakan oleh Candra 

Busana Swalayan seperti kebersihan toko, 

fasilitas toko, pencahayaan dan bunyi suara 

yang pelan berperan sangat penting karena 

suasana tersebut dapat menimbulkan 

emosional pelanggan untuk melakukan 

pembelian. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian yang ditulis oleh Warsaningsih 

(2017) yang membuktikan bahwa store 

atmosphere berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

Pengaruh Citra Toko terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

Citra toko secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

pada Candra Busana Swalayan. Hal ini 

terlihat pada hasil perhitungan uji t pada 

tabel 5 yang menunjukkan nilai thitung> ttabel 

yaitu 2,042 > 2,028 atau nilai signifikan 

0,049 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

Candra Busana Swalayan memiliki 

citra toko yang baik terbukti dengan 

menyediakan barang yang lengkap 

(meliputi kebutuhan sandang, kebutuhan 

sehari-hari, dan peralatan rumah tangga), 

memberikan harga yang terjangkau, dan 

memberikan pelayanan yang ramah dan 

cepat. Hal ini perlu diperhatikan oleh 

setiap swalayan agar pelanggan tidak ragu 

untuk berbelanja di swalayan tersebut. 

Penelitian Basri dan Sriekaningsih (2016) 

sejalan dengan hal tersebut, membuktikan 

bahwa variabel citra toko berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Pengaruh Kepuasan terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

Kepuasan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

pada Candra Busana Swalayan. Hal ini 

terlihat pada hasil perhitungan uji t pada 

tabel 5 yang menunjukkan nilai thitung> ttabel 

yaitu 2,083 > 2,028 atau nilai signifikan 

0,044 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

Kepuasan di Candra Busana Swalayan 

dengan menciptakan beranekaragam 

barang dagangan, tingkatan layanan 

konsumen dan harga yang sesuai dengan 

pangsa pasar. Pelanggan yang puas 

cenderung akan menggunakan produk 

tersebut secara terus menerus. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Gunawan (2016) 

yang menunjukkan bahwa kepuasan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

Pengaruh Atmosfer Toko, Citra Toko 

dan Kepuasan terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

Atmosfer toko, citra toko dan 

kepuasan secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

pada Candra Busana Swalayan. 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji F pada 

tabel 6 diperoleh Fhitung 51,965 > Ftabel 2,87 

dengan signifikan 0,000 < 0,05, yang 

berarti bahwa hipotesis dalam penelitian 

ini Ho ditolak dan Ha diterima. Sedangkan 

hasil perhitungan koefisien determinasi 

pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai 

Adjusted R
2
 sebesar 0,797 atau 79,7%, 

yang menunjukkan bahwa loyalitas 

pelanggan dapat dijelaskan oleh ketiga 

variabel independen yaitu atmosfer toko, 

citra toko dan kepuasan sebesar 79,7 dan 

sisanya sebesar 20,3% yang tidak dikaji 

dalam penelitian ini menunjukkan jika 

masih ada variabel lain yang dapat 

menjelaskan loyalitas pelanggan. 

Simpulan 

Pada penelitian ini dapat disimpulan 

bahwa: a) Atmosfer toko mempunyai  

pengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan pada Candra Busana Swalayan; 

b) Citra toko mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

pada Candra Busana Swalayan; 

c)Kepuasan mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

pada Candra Busana Swalayan; d) 

Atmosfer toko, citra toko dan kepuasan 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan pada Candra Busana 

Swalayan. 

 

PENUTUP 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

maka saran yang dapat diberikan adalah 

pemilik usaha harus selalu memperhatikan 

suasana toko (mengenai kenyamanan dan 

keamanan), kualitas barang, kelengkapan 

barang dan pelayanan yang baik agar 

pelanggan puas dan loyal terhadap 

swalayan tersebut. Bagi peneliti 

selanjutnya, dapat meneliti mengenai 

strategi pemasaran, harga kualitas 

pelayanan, lokasi dan lain-lain. Maka dari 

itu penelitian selanjutnya diharapkan agar 

mengambil variabel yang belum dikaji 

pada penelitian ini. 
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