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Abstraksi 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

adalah faktor ekstemal konsumen yaitu faktor yang berasal dati luar konsumen. 

Apabila konsumen berada dalam toko untuk berbelanja, maka faktor eksternal ini bisa 

berupa situasi yang ada dalam toko. Bila situasi yang ada tersebut sesuai dengan 

konsumen maka kemungkinan akan menjadikan rangsangan dalam toko bagi 

konsumen, sebingga akan dapat mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan 

pembelian. 

Dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui rangsangan dalam toko 

sebagai salah satu bentuk pengaruh situasi yang ada dalam toko yang dapat 

mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan pembelian. 

Adapun variabel-variabel rangsangan dalam toko yang digunakan adalah : 

tanda produk dan informasi harga, wama, penataan rak-rak dan peragaan, musik dan 

kelengkapan barang. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis regresi linear berganda. Dari basil analisis dengan bantuan program 

SPSS ( Statistical Program for Social Science) diperoleh persamaan sebagai berikut : 

Y = 2,7828 + 0,5286Xl + 0,3646X2 + 0,4286X3 + 0,2477X4 + 0,5145Xs + ei 

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa variabel independen 

yang memiliki pengaruh paling besar adalah tanda produk dan informasi harga, 

kemudian kelengkapan barang, penataan rak-rak dan peragaan, wama dan yang 

terakhir adalah musik. Dari hasil perhitungan yang lainnya dalam analisis regresi 

berganda menunjukkan bahwa variabel-variabel independen tersebut memili~ 

pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap variabel 

dependen. Hal ini terlihat dati hasil uj i t dimana nilai thirung dati variabel-variabel 

independen lebih besar dati nilai ttabel yang sebesar 2,000 dan 1,980, dati hasil uji F 

juga diketahui bahwa nilai FhituD8 yang sebesar 40,3773 lebih besar dati nilai Ftabel 

yang sebesar 2,370 dan 2,290. 
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