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ABSTRAKSI 
 
Banyaknya jumlah retailer membuat konsumen semakin selektif dalam memilih 
toko yang akan dipilih sebagai tempat berbelanja. Apalagi konsumen mulai 
menyadari bahwa mereka akan mendapat hasil yang hampir sama di tiap toko 
tersebut. Hal ini yang memicu terjadinya kompetisi ketat antar retailer yang 
kemudian mendorong mereka untuk lebih memperhatikan dan memahami 
konsumennya. Seiring dengan perkembangan pasar yang ada konsumen sering 
membuat keputusan pembelian mereka berdasarkan store image daripada hanya 
berdasarkan pada atribut-atribut secara fisik. Konsumen cenderung akan memilih 
sebuah retail yang memiliki store image yang baik daripada retailer yang 
memiliki store image yang negatif. Image dari sebuah retail sendiri dapat 
diinterpretasikan dalam tingkatan status sosial-ekonomi konsumen. Status sosial-
ekonomi konsumen dapat mempengaruhi harapan-harapannya terhadap suatu toko 
dan merek sehingga dapat mempengaruh sikap, prioritas dan perilaku berbelanja 
mereka. Tingkat pendapatan yang berbeda juga dapat mempengaruhi konsumen 
dalam pemilihan merek. Hal ini kemudian memicu terjadi pergeseran kekuatan 
dalam industri retailing yaitu dari merek nasional menjadi trade brand (private 
label atau store brand) dimana efisiensi akan menjadi sebuah keharusan bagi 
retail agar dapat menyiapkan produk yang murah dan berkualitas untuk 
konsumen.  
Penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh dari tingkat pendapatan 
konsumen terhadap store image dan persepsi konsumen pada produk private label 
Carrefour di Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan 
menggunakan teknik analisis faktor dan uji validitas-reliabilitas menggunakan 
program SPSS 15.0 serta analisis jalur dengan program AMOS 4.01. Hasil 
analisis menunjukkan keseluruhan hipotesis diterima dengan tingkat signifikansi 
hipotesis pertama dan ketiga sebesar 0,000 serta hipotesis kedua sebesar 0,019. 
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