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ABSTRAKSI 

Saat ini bisnis eceran merupakan salah satu bisnis yang berkembang pesat 
di Indonesia. Dengan semakin cepatnya pertumbuhan bisnis eceran yang ada, 
ditambah dengan dibukanya kesempatan bagi peretail-peretail asing menjalankan 
bisnisnya di Indonesia, maka persaingan yang teIjadi semakin ketal. Agar dapat 
bertahan dan tetap bisa bersaing dalam situasi persaingan yang semakin ketat 
tersebut, tiap-tiap perusahaan retail harus selalu mengevaluasi kebijakan bauran 
usaha eceran (retail mix) yang telah diterapkan agar sesuai dengan apa yang 
diharapkan dan diinginkan oleh konsumen sehingga dapat membentuk citra toko 
yang baik. Dengan memiliki citra toko yang baik, maka dapat membantu 
kesuksesan suatu perusahaan retail dalam menjalankan usahanya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bauran usaha 
eceran terhadap citra Firly Departement Store & Minimarket Surabaya secara 
bersama-sama maupun secara parsial. Variabel-variabel bebas yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah bauran usaha eceran berdasarkan pengertian dari 
Bellenger dan Goldstucker (1983:84) yang terdiri dari fasilitas fisik, barang 
dagangan, harga, promosi dan pelayanan. 

Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil 
wawancara maupun dari hasil penyebaran kuesioner. Sedangkan pengolahan data 
dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS for Windows release 9.0 
Hasil penelitan menunjukkan bahwa elemen-elemen retail mix yang terdiri dari 
fasilitas fisik, barang dagangan, harga, promosi dan pelayanan secara bersama
sarna maupun secara parsial berpengaruh terhadap citra Firly Departement Store 
& Minimarket Surabaya. Secara parsial diketahui bahwa fasilitas fisik mempunyai 
pengaruh paling dominan terhadap citra Firly Departement Store & Minimarket 
Surabaya. 
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