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ABSTRAKSI 

Pasar swalayan sebagai suatu bentuk bisnis jasa usaha eceran yang 
berhubungan langsung dengan konsumen perlu melakukan analisis kebijakan bauran 
usaha eceran yang telah dijalankannya. Dengan mengetahui keberhasilan 
pelaksanaan kebijakan bauran usaha eceran ini maka akan membentuk citra pasar 
swalayan itu sendiri. Dengan citra toko yang baik, akan memudahkan bagi 
perusahaan dalam memasarkan barang dagangannya, yang pada akhirnya 
diharapkan dapat meningkatkan asset pasar swalayan tersebut. Dengan melihat 
pentingnya penganalisisan kebijakan bauran usaha eceran yang tetah dijalankan. 
penelitian ini mencoba mengkaji atribut-atribut bauran usaha eceran yang 
berpengaruh pada pembentukan citra toko pad a pasar swalayan HERO Gedung 
Empire'21 Yogyakarta, Atribut-atribut bauran usaha eceran yang dianalisis terdiri dari: 
fasilitas fisik, barang dagangan. harga, promosi dan peJayanan. 

Untuk menganalisis atributwatribut bauran usaha eceran ini digunakan alat 
analisis statistik. yaitu model regresi linear berganda. Dari hasil analisis dengan 
bantuan komputer menggunakan paket program Microstat dapat diperoleh persamaan 
regresi sebagai berikut: 

Y = -0,6200 + O,2247Xl + 0,2115X2 + 0,4217X3 + O,3337X.. + 0.1599X5 
Persamaan regresi di atas menunjukkan adanya pengaruh atribut-atribut 

fasilitas fisiko barang dagangan, harga, promosi dan pelayanan terhadap citra pasar 
swalayan HERO Gedung Empire'21 Yogyakarta. Dan hasil analisis tersebut juga 
diperoleh koefisien korelasi berganda ( R ) sebesar 0,9019 dan koefisien determinasi 
keseluruhan ( R1 ) sebesar 0,8133. Setelah melalui uji F (F-test) diperoleh hasil 
bahwa atribut-atribut fasilitas fisik, barang dagangan, harga, promosi dan pelayanan 
mampu menjelaskan citra pasar swalayan HERO Gedung Empire'21 Yogyakarta 
secara sangat signifikan. Atribut-atribut tersebut secara parsial juga mampu 
menjelaskan variasi citra toko secara signifikan pula, yaitu setelah diuji dengan 
menggunakan uji I (t-Iest). Dari hasil analisis tersebut juga diketahui bahwa harga 
merupakan atribut yang berpengaruh dominan terhadap citra pasar swalayan HERO 
Gedung Empire'21 Yogyakarta. 
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