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ABSTRAK 

 

Citra toko merupakan gambaran jiwa, atau kepribadian toko yang oleh 

pemiliknya berusaha disampaikan kepada pelanggan. Sementara bagi pelanggan, 

citra toko merupakan sikap individu dari toko tersebut. Citra atau imge toko 

dipengaruhi oleh periklanan yang dilakukan,  pelayanan, kesenangan, layout toko, 

dan personil toko, sebagaimana halnya dengan kualitas, harga, keragaman, dan 

kedalaman barang dagangan. Konsumen cenderung berbelanja di toko-toko yang 

sesuai dengan image yang dibangunnya, dan citra toko tersebut akan 

mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih toko ritel. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi konsumen akan citra toko yang 

terdiri dari barang dagangan, atmosfir toko, layanan di dalam toko, aksesibilitas, 

reputasi, promosi, fasilitas dan layanan pasca pembelian pada Alfamart, 

Indomaret dan Asri Jaya Pondok Candra. Populasi dalam penelitian ini adalah 

warga perumahan Pondok Chandra yang pernah berkunjung ke Alfamart, 

Indomaret dan Asri Jaya Pondok Candra. Jumlah sampel minimal dalam 

penelitian ini sebesar 90 responden. Jumlah sampel diambil berdasarkan usulan 

Roscoe dalam Sekaran (2006:160) yang mengusulkan bahwa, dalam penelitian 

Multivariat (termasuk analisa regresi berganda) ukuran sampel sebaiknya 

beberapa kali (lebih disukai 10 kali atau lebih) lebih besar dari jumlah variabel 

dalam studi. Sedangkan untuk mengantisipasi data yang rusak maka dalam 

penelitian ini digunakan sampel sebanyak 100. Dari penelitian yang telah 

dilakukan dapat diketahui bahwa besarnya kontribusi pengaruh variabel barang 

dagangan (X1), atmosfir toko (X2), layanan di dalam toko (X3), aksesibilitas (X4), 

reputasi (X5), promosi (X6), fasilitas (X7) dan layanan pasca pembelian (X8) 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat citra toko pada RINIMART 

Surabaya adalah sebesar 0,663 atau 66,3%. Sedangkan sisanya sebesar 34,7% 

dipengaruh oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian. Melalui uji 

hipotesis dengan menggunakan uji F dan uji t dapat diketahui bahwa barang 

dagangan (X1), atmosfir toko (X2), layanan di dalam toko (X3), aksesibilitas (X4), 

reputasi (X5), promosi (X6), fasilitas (X7) dan layanan pasca pembelian (X8) 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) maupun 

secara parsial terhadap variabel terikat yaitu preferensi dan variabel layanan di 

dalam toko merupakan variabel yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap 

preferensi konsumen dalam memiih toko ritel. 

 

Kata Kunci  : Preferensi, barang dagangan, atmosfir toko, layanan di dalam 

toko, aksesibilitas, reputasi, promosi, fasilitas  dan layanan pasca 

pembelian 
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	1.5   Sistematika penulisan
	BAB II
	2.1.1 Perilaku konsumen
	Untuk memahami perilaku masyarakat dalam pembelian suatu barang atau jasa tersebut dibutuhkan studi tersendiri. Perusahaan berkepentingan dengan hampir setiap kegiatan manusia yang hanya dalam lingkup terbatas. Perilaku konsumen sangat kompleks dan s...
	Adapun definisi perilaku konsumen adalah tindakan langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini (Engel dan Blackwell, 1994:3)
	Menurut Kotler dan Amstrong  (2001:81) mengartikan perilaku konsumen sebagai perilaku pembelian akhir ,baik individu maupun rumah tangga, yang membeli produk untuk konsumsi personal. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan :
	1. Perilaku konsumen menyoroti perilaku individu dan rumah tangga.
	2. Perilaku konsumen menyangkut suatu proses keputusan sebelum pembelian serta tindakan memperoleh, memakai, mengkonsumsi dan menghabiskan produk.
	3. Mengetahui perilaku konsumen meliputi : perilaku yang dapat diamati seperti jumlah yang dibelanjakan, kapan, dengan siapa, oleh siapa dan bagaimana barang yang dibeli dan dikonsumsi.
	Setiap konsumen memiliki dua sifat pembelian yang saling tumpang tindih dalam dirinya, emosional dan rasional (Hendri Ma’aruf, 2005:51).
	1. Emosional
	Motivasi yang dipengaruhi emosi berkaitan dengan perasaan, baik itu keindahan, gengsi, atau perasaan lainnya termasuk rasa iba dan marah. Faktor keindahan dan faktor gengsi akan lebih banyak pengaruhnya dibandingkan rasa iba dan marah saat berbelanja.
	2. Rasional
	Sikap belanja rasional dipengaruhi oleh alasan rasional dalam pikiran konsumen.  Cara berpikir konsumen bisa begitu kuat sehingga membuat perasaan seperti gengsi menjadi amat kecil atau bahkan hilang.
	Pada proses membeli suatu barang, suatu sifat dapat mendominasi sementara sifat lainnya sedikit berperan. Pada kejadian yang berbeda mungkin saja dominasi terjadi sebaliknya. Sementara di kejadian lain dapat saja kedua sifat berikut berimbang, namun a...
	2.1.3 Retailing
	2.1.4 Retailer
	1. Speciality store
	Pengecer yang menjual lini produk yang sedikit dengan ragam yang lebih banyak dalam lini tersebut, contoh: toko bunga, toko meubel.
	2. Department store
	Pengecer yang menjual berbagai lini produk, biasanya pakaian, perlengkapan rumah tangga dan barang kebutuhan rumah tangga. Tiap lini beroperasi sebagai suatu departemen tersendiri, contoh : Sogo, Metro, Zara dll.
	3. Supermarket
	Pengecer tipe ini mempunyai tempat yang relatif luas, harga rata-rata barang yang dijual rendah, keuntungan dari barang yang dijual rendah, volume tinggi dan pelanggan melayani dirinya sendiri, biasanya dikenal sebagai toko swalayan.
	4. Convinience store
	Pengecer tipe ini mempunyai tempat yang relatif kecil, terletak didaerah pemukiman, memiliki jam buka dan buka setiap hari juga menjual lini produk dengan tingkat perputaran tinggi.
	5. Discount store
	Pengecer yang menjual barang-barang standar dengan harga lebih murah dan menjual dengan harga yang lebih besar, contoh : Wal-mart, K-mart.
	6. Off price retailer
	Pada pengecer tipe ini membeli dengan harga yang lebih rendah dari harga grosir dan menetapkan harga pada pelanggan lebih rendah daripada harga eceran, sering merupakan barang sisa, berlebih (over runs) dan tidak biasa (irregulars).
	7. Factory outlets
	Dimiliki dan dioperasikan oleh produsen dan biasanya menjual barang berlebih, tidak diroduksi lagi atau tidak reguler.
	8. Independent off price retailers
	Dimiliki dan dikelola oleh pengusaha atau divisi dari perusahaan pengecer besar.
	9. Warehouse clubs (atau wholesale clubs)
	Menjual barang-barang grosir yang bermerek dengan pilihan terbatas, perlengkapan rumah tangga, pakaian dan beragam barang lain dengan diskon besar bagi anggota yang membayar iuran tahunan.
	10. Superstore
	Rata-rata memiliki luas ruang jual 3.500 meter persegi dan bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan pelanggan untuk produk makanan yang dibeli rutin maupun produk bukan makanan. Biasanya menawarkan pelayanan tambahan seperti binatu,  perbaikan sepatu ...
	11. Combination store
	Kombinasi toko makanan dan toko obat, rata-rata memiliki ruang jual seluas 55.000 meter persegi.
	12. Hypermarket
	Memiliki luas lokasi antara 80.000-220.000 meter persegi, merupakan kombinasi antara supermarket, discount store dan warehouse retailing, contoh : Carrefour, Giant, Hypermart.
	13. Catalog showroom
	Menjual banyak pilihan produk bermerek, mark up tinggi, perputaran cepat, dengan harga diskon. Pelanggan memesan barang dari catalog dan mengambil barang tersebut dari suatu area pengambilan barang di toko.
	2.1.5 Citra toko ( store images )
	Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling, dimana dalam desain pengambilan sampel cara non probabilitas, probabilitas elemen dalam populasi untuk terpilih sebagai subjek sampel tidak diketahui (Sekaran, 2006:135). Penari...
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