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MOTTO 

 

Many people might be wondering that money is a key of 

sucessfull business.  But for me? Money is not everything. Well, 

all of us knows that if we wants to have lunch there's no free 

price around the world. However, knowledge isn't limited in the 

university. We can get more knowledge out of college. We can find 

and learn through internet or people experience. So, use your sense 
of discovery wisely to improve your knowledge. No matter where it 
comes from. 

 

"NO MATTER IF YOU ARE STARTING A BUSINESS OR 

PROJECT, MONEY IS NOT AN OBSTACLE TO YOUR SUCCESS. 

THE TRUE OBSTACLE FOR SUCCESS IS THE LACK OF 

IDEAS." 
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RINGKASAN 

Taufik Hidayat, 2018. Pengaruh Store Atmosphere (Suasana Toko) 

terhadap Keputusan Pembelian. (Survei pada Konsumen Distribution Store 

Inspired27 Kota Malang). Prof. Drs. Achmad Fauzi Dh, MA., Inggang Perwangsa 

Nuralam SE., MBA. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh secara 

simultan maupun parsial Store Atmosphere (Suasana Toko) (X) terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) pada Distribution Store Inspired27. Variabel independen pada 

penelitian ini adalah Visual Communication (X1), Lighting (X2), Colors (X3), Music 

(X4), dan Scent (X5). Variabel dependen pada penelitian ini adalah Struktur 

Keputusan Pembelian (Y). 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (Explanatory 

Research) dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan yaitu Nonprobability Sampling dengan sampel sebanyak 118 orang 

konsumen Distribution Store Inspired27. Peneliti menggunakan analisis statistic 

deskriptif dan analisis statistic inferensial yang terdiri dari Uji Asumsi Klasik dan 

Analisis Regresi Linier Berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Visual Communication (X1), 

Lighting (X2), Colors (X3), Music (X4), dan Scent (X5) berpengaruh signifikan 

secara simultan atau bersama-sama terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y) 

yang dapat dilihat dari nilai signifikansi F < α yaitu 0,000 < 0,05 dengan kontribusi 

yang diberikan sebesar 59,8%, hasil ini diperoleh berdasarkan nilai Adjusted R 

Square. Visual Communication (X1) berpengaruh secara parsial terhadap Struktur 

Keputusan Pembelian (Y) dengan nilai signifikansi t < α yaitu 0,012 < 0,05. 

Lighting (X2) berpengaruh secara parsial terhadap Struktur Keputusan Pembelian 

(Y) dengan nilai signifikansi t < α yaitu 0,003 < 0,05. Colors (X3) berpengaruh 

secara parsial terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y) dengan nilai signifikansi 

t < α yaitu 0,014 < 0,05. Music (X4) berpengaruh secara parsial terhadap Struktur 

Keputusan Pembelian (Y) dengan nilai signifikansi t < α yaitu 0,021 < 0,05. Scent 

(X5) berpengaruh secara parsial terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y) dengan 

nilai signifikansi t < α yaitu 0,048 < 0,05. 

 

Kata Kunci: Store Atmosphere (Susana Toko), Visual Communication, 

Lighting, Colors, Music, Scent, dan Struktur Keputusan 

Pembelian. 
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SUMMARY 

Taufik Hidayat, 2018. The Impact of Store Atmosphere on Purchase 

Decision (Survey on Consumer of Distribution Store Inspired27 Malang City). 

Prof. Drs. Achmad Fauzi Dh, MA., Inggang Perwangsa Nuralam SE., MBA. 

 

The research aims to analyze and explain the impact of Store Atmosphere (X) on 

Purchase Decision (Y) simultaneously or partially on Distribution Store Inspired27. 

Independent variables in this research are Visual Communication (X1), Lighting 

(X2), Colors (X3), Music (X4), dan Scent (X5). Dependent variable in this research 

is Purchase Decision Structure (Y). 

This research used an explanatory research with a quantitative approach. The 

sampling technique used Nonprobability Sampling with a sample of 118 consumer 

of Distribution Store Inspired27. The research used descriptive statistical analysis 

and inferential statistical analysis consisting of classical assumption test and 

multiple linier regression analysis. 

The results of this research indicate that Visual Communication (X1), Lighting (X2), 

Colors (X3), Music (X4), dan Scent (X5) have a significant effect simultaneously to 

the Purchase Decision Structure (Y) which can be seen from the significant value F 

< α that is 0,000 < 0,05 by giving 59,8% contribution, this result is obtained based 

on Adjusted R Square value. Visual Communication (X1) partially influence the 

Purchase Decision Structure (Y) with a significance value of t < α that is 0,012 < 

0,05. Lighting (X2) partially influence the Purchase Decision Structure (Y) with a 

significance value of t < α that is 0,003 < 0,05. Colors (X3) partially influence the 

Purchase Decision Structure (Y) with a significance value of t < α that is 0,014 < 

0,05. Music (X4) partially influence the Purchase Decision Structure (Y) with a 

significance value of t < α that is 0,021 < 0,05. Scent (X5) partially influence the 

Purchase Decision Structure (Y) with a significance value of t < α that is 0,048 < 

0,05. 

 

Keywords: Store Atmosphere, Visual Communication, Lighting, Colors, 

Music, Scent, and Purchase Decision Structure. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan bidang retail dunia menjadi sorotan bagi negara-negara 

berkembang untuk saling bersaing. Global Retail Development Index (GRDI) 

pada tahun 2017 menunjukkan perkembangan ekspansi ritel di tiap negara 

berkembang sebanyak tiga puluh negara. Indonesia menduduki peringkat 

delapan dengan 55,9 poin. Total penjualan ritel pada tahun 2017 Indonesia 

tercatat sebesar 350 milyar dollar dengan populasi sebesar 259 juta, hal ini 

tercermin dalam Gambar 1.1. 

Gambar 1.1 Global Retail Development Index 

Sumber: atkearney.com (2017) 

Peningkatan bidang ritel di Indonesia didukung juga oleh pemerintah 

pada tahun 2016 mempermudah alur investasi di Indonesia yang kemudian 

memicu perkembangan ritel. Perbaikan infrastruktur dalam negeri memberikan 

kemudahan dalam hal aksesibilitas dalam menciptakan keadaan bisnis di dalam 

negeri semakin membaik. Keterkaitan inilah yang menjadi faktor adanya 

http://www.atkearney.com/
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peningkatan perekonomian khususnya pada bidang ritel yang tercatat dalam 

Global Retail Development Index (GRDI) pada tahun 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Pertumbuhan Omzet Ritel Modern Nasional 

Sumber: mandiri-institute.id (Aprindo 2016) 

Pertumbuhan omzet ritel modern nasional yang dilansir berdasarkan 

data Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo) pada tahun 2016 selalu 

mengalami peningkatan mulai tahun 2011 sampai 2016, hal ini tercermin 

dalam gambar 1.2. Tahun 2011 mengalami peningkatan tertinggi sebesar 20% 

dengan pertumbuhan GDP sebesar 6,2% dan disusul tahun 2012 dengan 

peningkatan sebesar 12% dengan GDP 6%. Data tersebut menunjukkan bahwa 

sejak tahun 2011 Indonesia sudah mengalami perkembangan pada bidang ritel 

dan berlangsung secara signifikan dari tahun ke tahun dengan pembuktian 

omzet ritel modern tersebut. 

Bidang ritel nasional mengalami peningkatan didukung oleh adanya 

perkembangan pada subsektor fashion. Fashion adalah proses penyebaran 

sosial yang menyebabkan adanya gaya baru yang diadopsi oleh kelompok 

konsumen (Solomon, et al, 2006:543). Tren fashion senantiasa berubah dengan 

http://www.mandiri-institute.id/
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cepat,  dalam hitungan bulan selalu muncul mode fashion baru, hal ini 

dikarenakan produktivitas para desainer fashion lokal yang inovatif merancang 

pakaian model terbaru. Masyarakat dalam melihat keadaan pasar pun juga 

semakin cerdas dan berselera tinggi dalam memilih macam-macam tren 

fashion saat ini. Subsektor ini diharapkan mampu menghadapi banyaknya 

tantangan pasar pada bidang fashion seperti kebanyakan masalah yang dialami 

para pelaku bisnis pada bidang fashion, yaitu sulitnya memenangkan 

persaingan pasar yang semakin ketat. Sinergitas industri juga menjadi 

tantangan bagi para pelaku fashion mulai dari hulu sampai ke hilir mulai dari 

proses produksi yaitu pembuatan pabrik tekstil atau garmen, kemudian 

perancangan busana, sampai ke bagian pemasaran barang kepada konsumen 

tingkat akhir. 

Gambar 1.3 PDB dan Ekspor Ekonomi Kreatif Menurut Subsektor 

Sumber: bekraf.go.id (2017) 

Perkembangan pada subsektor fashion didukung oleh beberapa data 

dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) pada Gambar 1.3. Industri kreatif 

didominasi oleh tiga sektor besar yaitu kuliner yang memiliki kedudukan 

tertinggi sebesar 41,69%, dan disusul oleh fashion yang menyumbang 

http://www.bekraf.go.id/
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kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 18,15%, kemudian kriya 

sebesar 15,70% yang menduduki posisi ketiga. Pemasaran industri kreatif tidak 

hanya di dalam negeri, melainkan juga dipasarkan di luar negeri. Ekspor 

ekonomi kreatif menurut subsektor pada industri fashion menempati posisi 

teratas dengan kontribusi sebanyak 56%. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Persebaran Sumber Ekonomi Kreatif 

Sumber: bekraf.go.id (2017) 

Ekonomi Kreatif memiliki persebaran sumber ekonomi di beberapa 

wilayah Indonesia yang merata khususnya pada pulau Sumatera dan Jawa. 

Jawa timur menjadi bagian kedua terbesar setelah jawa barat dengan total 4037 

milyar US dollar. Persebaran ekonomi kreatif pada Gambar 1.4 menunjukkan 

wilayah Jawa Barat unggul dengan 6,499 milyar US dollar, dan wilayah Jawa 

Timur menduduki posisi kedua terbesar setelah Jawa Barat yaitu sebesar 4,037 

Milyar US dollar. Badan Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa untuk daerah 
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pemasaran industri kreatif di Indonesia salah satunya yaitu fashion. Mayoritas 

masih memasarkan produknya di dalam kota atau kabupaten. 

Penelitian ini mengambil objek penelitian fashion dan juga yang 

memiliki wilayah pemasaran produk di dalam kota atau kabupaten yaitu 

Distribution Store Inspired27 di Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Kendalsari, 

Kota Malang sebagai objek penelitian, dikarenakan cakupan pemasaran 

Inspired27 berada di dalam kota, hal ini mengharuskan konsumen untuk 

berkunjung ke toko untuk melakukan pembelian produk. Konsumen yang 

berkunjung akan mendapatkan service atau pelayanan terbaik untuk 

memengaruhi konsumen dalam pembelian produk. Daya tarik distribution 

store ini bukan hanya dengan produk yang ditawarkan saja tetapi desain toko 

yang modern dan juga terletak di lokasi yang strategis. Inspired27 memiliki 

strategi penjualan menggunakan branding dari nama merek Inspired27 yang 

diaplikasikan pada produknya seperti kaos, kemeja dan jaket yang ramai 

digemari oleh kalangan muda dikarenakan desain dari nama Inspired27 yang 

simpel dan unik. 

Inspired27 tidak hanya menjual produk dengan merek Inspired27 saja, 

tetapi terdapat juga merek-merek lokal lain yang ditawarkan oleh Inspired27 

dengan memanfaatkan penjualan konsinyasi oleh pihak-pihak distribution 

store lokal lainnya. Komunikasi visual dari Inspired juga menarik konsumen 

untuk datang ke toko. Sign board (papan nama toko) yang cukup jelas menarik 

perhatian pengguna jalan, penataan yang rapi dan minimalis baik di luar dan di 

dalam toko dengan pemilihan warna yang sesuai dengan konsep yang dibangun 
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oleh Inspired27. Pencahayaan pada distribution store Inspired27 juga memiliki 

keunikan yang dapat menarik minat konsumen untuk berkunjung, yaitu melalui 

perpaduan warna antara lampu dan dinding sebagai salah satu media dalam 

memunculkan produk yang ditawarkan. Musik yang selalu diputar di dalam 

toko juga padat memengaruhi konsumen menjadi nyaman dan ingin berlama-

lama dalam toko. 

Timbulnya minat konsumen dalam berkunjung dipengaruhi oleh desain 

dari lingkungan toko. Tujuannya yaitu agar konsumen merasa nyaman dalam 

memilih barang pada toko tersebut yang kemudian akan melakukan pembelian. 

Desain lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, 

dan wangi-wangian merancang respon emosional dan persepsi konsumen dan 

dapat memengaruhi konsumen dalam membeli barang (Utami, 2006:238). 

Levy and Weitz (2001:576) mengemukakan bahwa Suasana Toko (Store 

Atmosphere) memiliki empat elemen yang berpengaruh yaitu Visual 

Communications, Lighting, Colors, Music, dan Scent. 

Penerapan pada dunia bisnis, untuk dapat bersaing para retailer atau 

pengecer harus mampu dalam memberikan inovasi produk dan juga strategi 

yang dipakai agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan menarik minat 

beli konsumen. Strategi yang digunakan pemasaran dalam memenangkan 

persaingan adalah dengan menciptakan suasana atau atmosfir toko yang 

menarik pengunjung. Desain dari Store Atmosphere juga perlu dibuat tatanan 

strategis mulai dari lokasi, bentuk bangunan, lingkungan sekitar, pemilihan 

nama toko dan konsep toko. Desain suasana toko yang tepat nantinya akan 
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memberikan penilaian tersendiri terhadap konsumen dalam menetukan pilihan 

toko untuk berbelanja. 

Store Atmosphere (Suasana Toko) merupakan salah satu unsur yang 

harus diperhatikan oleh pelaku bisnis ritel. Suasana toko yang nyaman dan 

sesuai dengan yang konsumen inginkan akan menghasilkan konsumen 

berdatangan dan merasa nyaman di dalam toko yang selanjutkan menimbulkan 

hasrat untuk membeli produk yang ditawarkan. Levy and Weitz (2001:556) 

menyatakan bahwa tujuan dari Store Atmosphere (Suasana Toko) yaitu dapat 

memengaruhi konsumen untuk tetarik berkunjung, memudahkan dalam 

mencari barang yang dibutuhkan, membuat konsumen bertahan di dalam toko, 

memotivasi untuk membuat perencanaan, memengaruhi untuk melakukan 

pembelian, dan memberikan keputusan dalam berbelanja. Gilbert dalam Foster 

(2008:61) menyatakan bahwa Store Atmosphere adalah efek emosional yang 

ditimbulkan dari adanya perubahan perencanaan lingkungan pembelian yang 

dapat menimbulkan konsumen melakukan tindakan pembelian. Store 

Atmosphere perlu diperhatikan bagi pelaku bisnis ritel sebab Store Atmosphere 

berperan sebagai perciptaan suasana toko yang nyaman kepada konsumen dan 

membuat konsumen ingin selalu berada di dalam toko yang kemudian secara 

tidak langsung akan merangsang konsumen untuk melakukan pembelian. 

Dua perspektif variabel dari Store Atmosphere yang populer digunakan 

dalam penelitian yaitu exterior, general interior,  store layout, interior, dengan 

variabel yang dipilih oleh peneliti yaitu visual communication, lighting, colors, 

music, scent.  Peneliti menentukan variabel tersebut mengacu beberapa 
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penelitian terdahulu, salah satunya yaitu Fahimah (2015) dengan penelitiannya 

yang berjudul “Pengaruh Store Atmosphere (Suasana Toko) terhadap 

Keputusan Pembelian (Survei pada Pengunjung di Madam Wang Secret 

Garden Cafe Malang)” variabel yang digunakan yaitu Komunikasi Visual, 

Pencahayaan, Warna, Musik, Aroma dan Keputusan Pembelian. Penelitian 

tersebut menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi 

linier berganda dan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Komunikasi 

Visual, Pencahayaan, Warna, Musik dan Aroma berpengaruh signifikan secara 

bersama-sama dan parsial terhadap variabel Proses Keputusan Pembelian. 

Penentuan pada bidang fashion dalam penelitian ini juga mengacu 

beberapa penelitian terdahulu, yaitu Widyanto (2014) dengan penelitiannya 

yang berjudul “Pengaruh Store Atmosphere terhadap Keputusan Pembelian 

(Survei pada Konsumen Distro Planet Surf Mall Olympic Garden Kota 

Malang)”. Noviawaty (2014) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Store Atmosphere terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Oulet 

Nyenyes Palembang”. Kedua penelitian tersebut menggunakan teknik 

pengambilan sampel accidental sampling serta menggunakan metode 

kuesioner dalam pengumpulan datanya, sedangkan analisis data pada 

penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan regresi linier berganda. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Store Atmosphere dalam fashion berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen untuk membeli produk Inspired27 kota Malang yang 

berjudul “Pengaruh Store Atmosphere (Suasana Toko) terhadap 
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Keputusan Pembelian. (Survei pada Konsumen Distribution Store 

Inspired27 Kota Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah Store Atmosphere yang terdiri dari variabel Visual 

Communication, Lighting, Colors, Music dan Scent berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap variabel Struktur Keputusan 

Pembelian ? 

2. Apakah variabel Visual Communication berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap variabel Struktur Keputusan Pembelian ? 

3. Apakah variabel Lighting berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

variabel Struktur Keputusan Pembelian ? 

4. Apakah variabel Colors berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

variabel Struktur Keputusan Pembelian ? 

5. Apakah variabel Music berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

variabel Struktur Keputusan Pembelian ? 

6. Apakah variabel Scent berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

variabel Struktur Keputusan Pembelian ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh secara simultan variabel Visual 

Communication, Lighting, Colors, Music dan Scent terhadap variabel 

Struktur Keputusan Pembelian. 

2. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh secara parsial variabel Visual 

Communication terhadap variabel Struktur Keputusan Pembelian. 

3. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh secara parsial variabel Lighting 

terhadap variabel Struktur Keputusan Pembelian. 

4. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh secara parsial variabel Colors 

terhadap variabel Struktur Keputusan Pembelian. 

5. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh secara parsial variabel Music 

terhadap variabel Struktur Keputusan Pembelian. 

6. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh secara parsial variabel Scent 

terhadap variabel Struktur Keputusan Pembelian. 

 

D. Kontribusi Penelitian 

1. Kontribusi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan Store Atmosphere yang 

terdiri dari Visual Communication, Lighting, Colors, Music dan Scent 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Struktur Keputusan 

Pembelian. Selain itu juga diharapkan memberikan manfaat bagi 

perkembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam  bidang pemasaran 
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juga sebagai bahan pembanding bagi penelitian serupa di masa yang akan 

datang. 

2. Kontribusi Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada 

perusahaan dalam pemasaran bisnis modern sehingga nantinya dapat 

digunakan sebagai wacana untuk menyusun pemasaran perusahaan guna 

meningkatkan volume penjualan dan keuntungan perusahaan. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan diperlukan untuk memperjelas dan 

memahami isi penelitian ini, adapun susunannya sebagai berikut: 

BAB I     : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai latar 

belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi 

penelitian serta sistematika pembahasan yang digunakan. 

BAB II   : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan dan menjelaskan kajian pustaka yang 

digunakan untuk mendukung pembahasan masalah, yaitu 

penelitian terdahulu, pemetaan penelitian terdahulu, pengertian 

ritel, karakteristik ritel, fungsi ritel, pengertian Store Atmosphere, 

tujuan dan dampak Store Atmosphere, elemen Store Atmosphere, 

pengertian Keputusan Pembelian, Struktur Keputusan Pembelian, 
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proses Keputusan Pembelian, dan hubungan Store Atmosphere 

terhadap keputusan pembelian dan model hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang Jenis 

Penelitian, Lokasi Penelitian, Konsep, Variabel, Definisi 

Operasional dan Skala Pengukuran, Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian 

Instrumen serta Analisis Data. 

BAB IV   : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai Gambaran Umum Lokasi 

Penelitian dan Gambaran Umum Responden, serta pembahasan 

mengenai hasil-hasil dari berbagai macam analisis data yang 

digunakan, yaitu Analisis Data Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, 

Analisis Data Regresi Linier Berganda, serta Uji Hipotesis. 

BAB V    : PENUTUP 

Bab ini memaparkan ringkasan akhir dari hasil penelitian, 

berupa Kesimpulan atas hasil serta Saran yang ditujukan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan ini dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Nofiawaty (2014) 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Store Atmosphere terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen pada Outlet Nyenyes Palembang”. 

Penelitian ini menggunakan variabel yang terdiri dari General Interior, 

Store Layout, Interior Display,  dan Keputusan Pembelian Konsumen. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang responden. Teknik 

pengumpulan data menggunakan kuisioner dan wawancara. Analisis 

menggunakan Uji validitas, uji reliabilitas dan regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil dari Regresi 

Berganda, variabel dalam Store Atmosphere yang paling berpengaruh 

secara dominan terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Outlet 

Nyenyes Palembang adalah variabel General Interior. 

2. Widyanto (2014) 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Store Atmosphere terhadap 

Keputusan Pembelian (Survei pada Konsumen Distro Planet Surf Mall 

Olympic Garden kota Malang)”. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Exterior, General Interior, Store Layout, Interior 
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Display dan Keputusan Pembelian. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 

116 orang responden. Teknik sampelnya accidental sampling serta 

menggunakan metode kuesioner dalam mengumpulkan datanya. Analisis 

data penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan regresi linier berganda 

dalam membuktikan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Exterior, General 

Interior, Store Layout, dan Interior Display secara bersama-sama terhadap 

Keputusan Pembelian. 

3. Fahimah (2015) 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Store Atmosphere (Suasana 

Toko) terhadap Keputusan Pembelian (Survei pada Pengunjung di Madam 

Wang Secret Garden Cafe Malang)”. Variabel yang digunakan yaitu 

Komunikasi Visual, Pencahayaan, Warna, Musik, Aroma dan Keputusan 

Pembelian. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 118 orang responden. 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan 

analisis regresi linier bergada dengan menggunakan software SPSS versi 

16.0 for windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

Komunikasi Visual, Pencahayaan, Warna, Musik, dan Aroma berpengaruh 

signifikan secara bersama-sama dan parsial terhadap variabel Proses 

Keputusan Pembelian. Aroma menjadi variabel yang dominan 

memengaruhi variabel Proses Keputusan Pembelian. 
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4. An’nisa (2016) 

Penelitian ini berjudul ”Pengaruh Store Atmosphere terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Cafe Little Wings di Bandung Tahun 

2016”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Exterior, 

General Interior, Store Layout, Interior, dan Keputusan Pembelian. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang responden. Penelitian ini 

termasuk jenis penelitian bersifat deskriptif serta menggunakan metode 

penelitian kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linier sederhana. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tanggapan dari setiap responden 

mengenai Store Atmosphere dan keputusan pembelian masuk kategori 

baik. Banyak faktor lainnya yang dapat memengaruhi keputusan 

pembelian konsumen ketika berkunjung ke cafe seperti memberikan 

potongan harga pada produk. 

5. Sulistiorini (2017) 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Store Atmosphere terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen pada Eramart Tenggiri Samarinda”. 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu Store Exterior, 

General Interior, Store Layout, Interior Display dan Keputusan 

Pembelian. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang responden. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, 

wawancara dan kuisioner, dan alat analisis meggunakan uji validitas, uji 

reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji 

hipotesis dengan bantuan SPSS versi 24.00. Hasil penelitian secara parsial 
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menunjukkan bahwa Store Layout berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian Konsumen, Store Eksterior, General 

Interior dan Interior Display berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen. 

6. Sharma (2015) 

Penelitian ini berjudul “Impact of Store Atmosphere on Customers 

Buying Behavior in Super Market Environtment”. Variabel Independen 

dalam penelitian ini yaitu Store Atmospherics, Visual Merchandizing, 

Store Design, Pleasant Atmosphere. Variabel Dependen dalam penelitian 

ini yaitu Customer Buying Behavior. Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 308 orang responden. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu Exploratory Factor Analysis (EFA). Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara Store 

Atmospherics dan Visual Merchandizing terhadap Buying Behavior, 

sementara itu Design Stores dan Pleasant Atmosphere tidak ditemukan 

pengaruh terhadap Buying Behavior. 

 

B. Pemetaan Penelitian Terdahulu 

Dari penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka dapat dibuat   tabel 

pemetaan penelitian terhadulu sebagai berikut:
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Tabel 2.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu 

NO. 

NAMA PENELITI 

DAN TAHUN 

PENELITIAN 

JUDUL 
TUJUAN 

PENELITIAN 

METODE 

PENELITIAN 

VARIABEL 

PENELITIAN 
HASIL PENELITIAN 

1. Nofiawati (2014) Pengaruh 

Store 

Atmosphere 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen 

Pada Outlet 

Nyenyes 

Palembang 

Untuk mengetahui 

sampai sejauh mana 

Store Atmosphere 

(General Interior, 

Store Layout, dan 

Interior Display) 

berpengaruh terhadap 

Keputusan Pembelian. 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

General interior 

(X1), Store 

layout (X2), 

Interior display 

(X3).  

 

 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen pada 

Outlet Nyenyes 

Palembang (Y).  

 

 

Secara keseluruhan dengan 

menggunakan hasil uji F (uji 

simultan/serentan) dan hasil uji 

t (uji parsial) variabel dalam 

Store Atmosphere yaitu 

variabel General Interior (X1), 

variabel Store Layout (X2), 

dan variabel Interior Display 

(X3) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian oleh 

konsumen pada Outlet 

Nyenyes Palembang. 

 

Berdasarkan hasil dari Regresi 

Berganda, variabel dalam Store 

Atmosphere yang paling 

berpengaruh secara dominan 

terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada Outlet 

Nyenyes Palembang adalah 

variabel General Interior (X1) 
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Lanjutan Tabel 2.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu 

NO. 

NAMA PENELITI 

DAN TAHUN 

PENELITIAN 

JUDUL 
TUJUAN 

PENELITIAN 

METODE 

PENELITIAN 

VARIABEL 

PENELITIAN 
HASIL PENELITIAN 

2. Widyanto (2014) Pengaruh 

Store 

Atmosphere 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

(Survei pada 

Konsumen 

Distro Planet 

Surf Mall 

Olympic 

Garden Kota 

Malang) 

Mengetahui pengaruh 

variabel Exterior, 

General Interior, 

Store Layout, dan 

Interior Display yang 

merupakan Store 

Atmosphere terhadap 

Keputusan Pembelian 

secara bersama-sama 

maupun secara 

parsial. 

Analisis 

Statistik 

Deskriptif dan 

Regresi Linier 

Berganda 

Exterior (X1), 

General Interior 

(X2), Store 

Layout (X3), 

Interior Display 

(X4) 

 

Keputusan 

Pembelian (Y1) 

Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Exterior, 

General Interior, Store Layout, 

dan Interior Display secara 

bersama-sama terhadap 

Keputusan Pembelian 

3. Fahimah (2015) Pengaruh 

Store 

Atmosphere 

(Suasana 

Toko) 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

(Survei pada 

Pengunjung 

Di Madam 

Wang Secret 

Garden Cafe 

Malang) 

Mengetahui dan 

menjelaskan pengaruh 

Store Atmosphere 

yang meliputi variabel 

Komunikasi Visual, 

Pencahayaan, Warna, 

Musik dan Aroma 

secara bersama-sama 

dan parsial terhadap 

Proses Keputusan 

Pembelian serta 

mengetahui variabel 

yang dominan 

pengaruhnya terhadap  

Analisis 

Deskriptif, Uji 

Asumsi Klasik 

dan Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

dengan 

menggunakan 

software SPSS 

versi 16.0 for 

windows. 

Variabel 

Komunikasi 

Visual (X1), 

Pencahayaan 

(X2), Warna 

(X3), Musik 

(X4) dan Aroma 

(X5) tidak 

berpengaruh 

signifikan secara 

bersama-sama 

terhadap Proses  

Variabel Komunikasi Visual, 

Pencahayaan, Warna, Musik 

dan Aroma berpengaruh 

signifikan secara bersama-

sama dan parsial terhadap 

variabel Proses Keputusan 

Pembelian. Aroma menjadi 

variabel yang dominan 

memengaruhi variabel Proses 

Keputusan Pembelian. 
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Lanjutan Tabel 2.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu 

NO. 

NAMA PENELITI 

DAN TAHUN 

PENELITIAN 

JUDUL 
TUJUAN 

PENELITIAN 

METODE 

PENELITIAN 

VARIABEL 

PENELITIAN 
HASIL PENELITIAN 

   Proses Keputusan 

Pembelian. 

 Keputusan 

Pembelian (Y). 

 

4. An’nisa (2016) Pengaruh 

Store 

Atmosphere 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen 

Cafe 

Little Wings 

Di Bandung 

Tahun 2016 

suasana yang berbeda. 

Store Atmosphere 

bisa menjadi alternatif 

untuk membedakan 

cafe yang satu dengan 

yang lainnya dan 

Store Atmosphere 

juga menjadi 

faktor yang dapat 

memengaruhi 

terhadap suatu 

keputusan pembelian 

konsumen. 

Analisis Regresi 

Linier 

Sederhana 

Exterior (X1) 

General Interior 

(X2) Store 

Layout (X3) 

Interior (X4) 

 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Tanggapan dari setiap 

responden mengenai Store 

Atmosphere dan keputusan 

pembelian masuk ke dalam 

kategori 

baik. Selain itu, banyak faktor 

lainnya yang dapat 

memengaruhi keputusan 

pembelian konsumen ketika 

berkunjung ke cafe seperti 

memberikan potongan harga 

pada produk. 

 

5. Sulistiorini (2017) Pengaruh 

Store 

Atmosphere 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen 

pada Eramart 

Tenggiri 

Samarinda 

Untuk menganalisis 

hubungan pengaruh 

antara Store 

Atmosphere (Suasana 

Toko) yang terdiri 

dari sub-sub variabel 

yaitu: Store Eksterior, 

General Interior, 

Store Layout dan 

Interior Display 

Analisis Regresi 

Liner Berganda 

dan Uji 

Hipotesis SPSS 

versi 24.00 

Store Exterior 

(X1), General 

Inerior (X2), 

Store Layout 

(X3), Interior 

Display (X4) dan 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen (Y) 

Store Layout berpengaruh 

positif dan tidak signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen, Store Eksterior, 

General Interior dan Interior 

Display berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian 

Konsumen. 
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Lanjutan Tabel 2.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu 

NO. 

NAMA PENELITI 

DAN TAHUN 

PENELITIAN 

JUDUL 
TUJUAN 

PENELITIAN 

METODE 

PENELITIAN 

VARIABEL 

PENELITIAN 
HASIL PENELITIAN 

6. Sharma (2015) Impact of 

Store 

Atmosphere 

on Customers 

Buying 

Behavior in 

Super Market 

Environtment 

Untuk mengetahui 

pengaruh Store 

Atmospheric, Visual 

Merchandizing, Store 

Design, dan Pleasant 

Atmosphere terhadap 

Customers Buying 

Behavior 

Exploratory 

Factor Analysis 

(EFA) 

Variabel 

Independen 

dalam penelitian 

ini; Store 

Atmospherics, 

Visual 

Merchandizing, 

Store Design, 

Pleasant 

Atmosphere 

 

Variabel 

Dependen dalam 

penelitian ini; 

Customer Buying 

Behavior 

Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Store 

Atmospherics dan Buying 

Behavior 

 

Design Stores tidak ditemukan 

berpengaruh terhadap Buying 

Behavior 

 

Visual Merchandizing 

berpengaruh yang signifikan 

terhadap Buying Behavior 

 

Pleasant Atmosphere tidak 

berpengaruh terhadap Buying 

Behavior 
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C. Ritel 

1. Pengertian Ritel 

Menurut Kotler dalam Foster (2008:35) mendefinisikan ritel sebagai 

kegiatan yang melibatkan penjualan barang atau jasa secara langsung pada 

konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Ritel adalah 

kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan 

diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga. Utami (2006:4) menjelaskan usaha 

ritel atau eceran dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang terlibat dalam 

penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk 

penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis. Ritel adalah usaha 

barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga, 

atau rumah tangga (Ma’ruf, 2006:7). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

ritel atau penjualan eceran adalah saluran distribusi yang mencakup 

kegiatan penjualan kepada konsumen tingkat akhir dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan pribadi konsumen dengan menambahkan nilai dari 

produk yang ditawarkan. 

2. Karakteristik Ritel 

Utami (2006:10) mengemukakan bahwa terdapat tiga karakteristik 

dasar ritel yaitu: 

a. Pengelompokan Berdasarkan Unsur-unsur yang Digunakan Ritel untuk 

Memuaskan Kebutuhan Konsumen 



22 
 

 
 

Sebagai unsur yang digunakan oleh ritel untuk memuaskan 

kebutuhan-kebutuhan konsumen. Terdapat empat unsur yang dapat 

digunakan ritel untuk memuaskan kebutuhan konsumen yang berguna 

untuk menggolongkan ritel yaitu jenis barang yang dijual, perbedaan 

dan keanekaragaman barang yang dijual, tingkat layanan konsumen, 

dan harga barang. 

b. Pengelompokan Berdasarkan Sarana atau Media yang Digunakan 

Bisnis ritel memiliki dua bentuk utama dalam penggunaan 

sarana atau media yang digunakan. Dua bentuk utama bisnis ritel 

tersebut adalah ritel dengan sistem store (penjualan melalui toko) dan 

ritel dengan sistem nonstore (penjualan tidak melalui toko). 

c. Pengelompokan Berdasarkan Kepemilikan 

Ritel dapat diklasifikasikan pula secara luas menurut bentuk 

kepemilikan, diantaranya yaitu pendirian toko tunggal atau mandiri, 

jaringan perusahaan dan waralaba. 

3. Fungsi Ritel 

Cara untuk memajukan penjualan eceran perlu untuk 

memperhatikan kepuasan konsumen, dikarenakan hal tersebut sangat 

penting apabila penjual tahu apa yang diinginkan oleh konsumen. 
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Menurut Utami (2006:8) mengemukakan fungsi ritel sebagai 

berikut: 

a. Menyediakan Berbagai Jenis Produk dan Jasa 

Konsumen selalu mempunyai pilihan sendiri terhadap berbagai 

jenis produk dan jasa. Untuk itu, dalam fungsinya sebagai peritel, 

mereka berusaha menyediakan beraneka ragam produk dan jasa yang 

dibutuhkan konsumen. Super market menyediakan produk-produk 

makanan, kesehatan, dan perawatan kecantikan, serta produk rumah 

tangga, sedangkan department store menyediakan berbagai jenis 

pakaian dan aksesoris. 

b. Memecah 

Memecah beberapa ukuran produk menjadi lebih kecil, yang 

akhirnya menguntungkan produsen dan konsumen. Jika produsen 

memproduksi barang dan jasa dalam ukuran besar, maka harga barang 

atau jasa tersebut menjadi tinggi. Konsumen juga membutuhkan barang 

atau jasa tersebut dalam ukuran yang lebih kecil dan harga yang lebih 

rendah. 

c. Menyimpan Persediaan 

Peritel juga dapat berposisi sebagai perusahaan yang menyimpan 

persediaan dengan ukuran lebih kecil. Konsumen dalam hal ini akan 

diuntungkan karena terdapat jaminan ketersediaan barang atau jasa 

yang disimpan peritel. 
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d. Penyedia Jasa 

Ritel dapat membantu konsumen memudahan dalam 

mengonsumsi produk-produk yang dihasilkan produsen. Ritel juga 

dapat mengantar produk hingga dekat ke tempat konsumen, 

menyediakan jasa yang memudahkan konsumen dalam membeli dan 

menggunakan produk, maupun menawarkan kredit sehingga konsumen 

dapat memiliki produk dengan segera dan membayar belakangan. 

e. Meningkatkan Nilai Produk dan Jasa 

Jenis barang atau jasa diperlukan dalam  aktivitas konsumen. 

Konsumen membutuhkan ritel karena tidak semua barang dijual dalam 

keadaan lengkap. Pemutar CD (CD player) misalnya, mungkin dibeli 

di toko ritel alat elektronik, sementara baterai remote control-nya dibeli 

di super market. 

 

D. Fashion 

1. Pengertian Fashion 

Fashion dapat didefinisikan sebagai kesuksesan jangka pendek dari 

tren atau mode berpakaian dan pada dasarnya melibatkan adanya 

perubahan yang terus menerus berpengaruh pada industri di bidang 

pakaian (Easey, 2009:3). Solomon, et al (2006:543) berpendapat bahwa 

fashion adalah proses penyebaran sosial (social-diffusion) yaitu sebuah 

gaya baru diadopsi oleh kelompok konsumen. Fashion atau gaya mengacu 

pada kombinasi beberapa atribut untuk dapat dikatakan “in fashion”, 



25 
 

 
 

kombinasi tersebut harus dievaluasi secara positif oleh sebuah reference 

group. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fashion 

adalah proses penyebaran sosial yang menyebabkan perubahan dari mode 

atau gaya berpakaian yang terdiri dari beberapa atribut yang 

memengaruhinya dan akan menimbulkan gaya baru yang diadopsi oleh 

kelompok konsumen. 

2. Kategori Fashion 

Fashion menurut Solomon, et al (2006:543-547) dapat 

dikategorikan menjadi: 

a. High Fashion, mengacu pada desain dan gaya yang diterima oleh 

kelompok fashion leaders yang eksklusif, yaitu konsumen-konsumen 

yang elit dan mereka yang paling pertama mengadaptasi  perubahan 

fashion. Gaya yang termasuk high fashion biasanya diperkenalkan, 

dibuat dan dijual dalam jumlah yang terbatas dan relatif mahal kepada 

sosialita, artis, selebritis dan fashion innovators. 

b. Mass fashion atau volume fashion, mengacu pada gaya dan desain 

yang diterima publik luas. Jenis fashion ini biasanya diproduksi dan 

dijual dalam jumlah banyak dengan harga murah sampai sedang atau 

biasa disebut sebagai produksi massa. 

3. Daur Hidup Fashion 

Seorang pemasar dalam bidang fashion perlu memahami apa yang 

disebut sebagai daur hidup fashion (fashion lifecycle) agar bisa dengan 
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tepat mengoptimalkan fungsi kegiatan pemasarannya. Bentuk dari daur 

hidup fashion kurang lebih sama dengan daur hidup produk yang telah kita 

kenal sebelumnya namun lebih spesifik pada produk yang berhubungan 

dengan fashion. 

 
Gambar 2.1 Daur Hidup Fashion 

Sumber: Solomon, et al (2006:548) 

Daur Hidup Fashion menurut Solomon, et al (2006:548-549)  

memiliki beberapa tahapan sebagai berikut: 

a. Tahap introduction stage, yaitu proses pengenalan fashion berupa 

mode atau gaya yang sedang ramai diperbincangkan dan mulai dilihat 

oleh masyarakat. Tahap ini mengakibatkan adanya pengembangan 

inovasi dari industri fashion untuk dapat memenuhi keinginan 

konsumen dan mengalami kenaikan. 

b. Tahap acceptance stage, yaitu tahap terjadi percepatan peningkatan 

pada mode atau gaya dari fashion yang semakin diterima oleh 

masyarakat luas dan didukung oleh beberapa pihak terkait dalam 

pengembangan industri fashion seperti perusahaan-perusahaan yang 

memproduksi pakaian. 
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c. Tahap regression stage, yaitu tahap perkembangan fashion yang 

mengalami titik jenuh, hal ini dapat dikarenakan oleh pemakaian yang 

berlebihan. Titik jenuh ini berada pada posisi decline yang kemudian 

akan ada mode atau gaya berpakaian yang baru dan mendapat 

perhatian oleh masyarakat sebagai konsumen. 

Berdasarkan penjabaran tahap dari daur hidup fashion dapat 

disimpulkan bahwa tidak semua konsumen memiliki selera berpakaian 

yang sama, tidak semua orang terpengaruh fashion yang sama. Selera dari 

konsumen yang berkarakter karena mengacu pada perbedaan selera 

tersebut. 

4. Kelas Fashion 

Kelas fashion yang berbeda dapat diidentifikasi dengan 

mempertimbangkan panjang relatif dari tahap siklus fashion-

acceptancenya. Kelas fashion tersebut antara lain classic dan fad 

(Solomon, et.al. 2006:550) yaitu sebagai berikut: 

a. Classic (klasik) adalah fashion dengan acceptance cycle yang sangat 

panjang bisa dikatakan anti-fashion karena tidak habis dimakan 

waktu. Hal ini menimbulkan stabilitas dan risiko rendah bagi pembeli 

untuk jangka waktu yang lama. Contoh fashion yang tergolong klasik 

adalah sepatu kets, yaitu sepatu tenis yang digemari orang-orang yang 

mencari alternatif sepatu selain Reebok, Nike, Adidas yang sangat 

mengikuti fashion. 
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b. Fad (mode) adalah fashion dengan masa hidup sangat pendek. Fad 

biasanya diadopsi oleh sejumlah kecil orang. Karakteristik utamanya 

antara lain cenderung non-utilitarian atau tidak memiliki fungsi 

tujuan yang eksplisit. Fad menyebar dengan cepat, mendapat 

penerimaan yang cepat dari masyarakat dan masa hidupnya pendek. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada 

masing-masing kelas fashion memiliki konsumen yang berbeda karakter 

selera dalam memilih jenis fashion yang diinginkan. Pada kelas classic 

lebih mempertahankan anti-fashion karena tidak mengikuti perkembangan 

mode atau gaya, tetapi pada kelas fad memiliki masa hidup yang singkat 

dikarenakan mengikuti perkembangan dengan tren yang ada. 

 

E. Store Atmosphere 

Store Atmosphere (Suasana Toko) merupakan salah satu unsur yang 

harus diperhatikan oleh pelaku bisnis ritel. Adanya suasana toko yang nyaman 

dan sesuai dengan yang konsumen inginkan akan menghasilkan konsumen 

berdatangan dan merasa nyaman di dalam toko yang selanjutkan menimbulkan 

hasrat untuk membeli produk yang ditawarkan. 

1. Pengertian Store Atmosphere 

“Store Atmosphere adalah desain lingkungan melalui komunikasi 

visual, pencahayaan, warna, musik, dan wangi-wangian untuk merancang 

respon emosional dan persepsi konsumen dan untuk memengaruhi 

konsumen dalam membeli barang” (Utami, 2006:238).  
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Levy and Weitz (2001:556) menyatakan bahwa: 

“Store Atmosphere (Suasana Toko) bertujuan untuk menarik 

perhatian konsumen untuk berkunjung, memudahkan mereka untuk 

mencari barang yang dibutuhkan, mempertahankan mereka untuk 

berlama-lama berada di dalam toko, memotivasi mereka untuk 

membuat perencanaan, memengaruhi mereka untuk melakukan 

pembelian, dan memberikan keputusan dalam berbelanja”. 

 

Mowen dan Minor (2001:139) berpendapat bahwa atmosfer 

berhubungan dengan cara para manajer untuk memanipulasi desain 

bangunan, ruang interior, tata ruang lorong-lorong, tekstur karpet dan 

dinding, bau, warna, bentuk, dan suara yang dialami para konsumen dengan 

tujuan untuk mencapai pengaruh tertentu. Gilbert dalam Foster (2008:61) 

menjelaskan kombinasi secara fisik yang telah direncanakan, Store 

Atmosphere dapat digambarkan sebagai perubahan terhadap perencanaan 

lingkungan pembelian yang menghasilkan efek emosional khusus yang 

dapat menyebabkan konsumen melakukan tindakan pembelian. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

Store Atmosphere merupakan perancangan atau desain toko dengan tujuan 

untuk kenyamanan konsumen. Store Atmosphere sebagai karakteristik fisik 

yang harus diperhatikan bagi pelaku bisnis ritel sebab Store Atmosphere 

berperan sebagai perciptaan suasana toko yang nyaman kepada konsumen 

dan membuat konsumen ingin selalu berada di dalam toko yang kemudian 

secara tidak langsung akan merangsang konsumen untuk melakukan 

pembelian. 
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2. Dampak Store Atmosphere 

Dampak Store Atmosphere terhadap perilaku konsumen seperti yang 

dikemukakan oleh Peter dan Olson (2000:251) sebagai berikut: 

a. Senang (pleasure), mengacu pada sejauh mana konsumen merasa 

senang, suka cita, atau puas di dalam toko. Penentu yang sangat kuat dari 

perilaku pendekatan penghindaran di dalam toko, termasuk perilaku 

berbelanja. 

b. Bergairah (arousal), mengacu pada sejauh mana konsumen merasa 

meluap-luap, waspada, aktif di dalam toko serta keinginan untuk 

berinteraksi dengan pramuniaga. Rangsangan yang menyebabkan 

kegairahan pertama adalah kenyamanan, pencahayaan yang terang dan 

musik yang mengalun. 

c. Menguasai (dominance), mengacu pada sejauh mana konsumen merasa 

dikontrol atau bebas berbuat sesuatu di dalam toko. 

3. Elemen Store Atmosphere 

Suasana Toko (Store Atmosphere) memiliki empat elemen yang 

berpengaruh yaitu Visual Communications, Lighting, Colors, Music, Scent 

seperti yang dikemukakan oleh Levy and Weitz (2001:576) sebagai berikut:  

a. Visual Communication (Komunikasi Visual) 

Komunikasi Visual terdiri dari grafis, tanda-tanda yang 

digunakan untuk membantu meningkatkan penjualan dengan 

memberikan informasi mengenai produk dan menyarankan item atau 
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pembelian khusus. Tanda dan grafis juga membantu konsumen 

menentukan toko atau barang dagangan. 

b. Lighting (Pencahayaan) 

Pencahayaan yang baik di toko berfungsi untuk menerangi 

ruangan, menyoroti barang dagangan, memahat ruang, menangkap 

suasana hati atau perasaan yang meningkatkan citra toko dan untuk 

mengecilkan fitur permanen yang terlihat kurang menarik. 

c. Colors (Warna) 

Penggunaan kreatif warna dapat meningkatkan citra pengecer 

dan membantu menciptakan suasana hati. 

d. Music (Musik) 

Musik dapat dengan mudah diubah dan disesusaikan. Bagi 

banyak perusahaan komersil, termasuk ritel menawarkan layanan yaitu 

mengubah musik di perusahaan atau ritelnya sepanjang hari untuk 

mencerminkan selera konsumen yang berbeda-beda. 

e. Scent (Aroma) 

Penciuman memiliki dampak terbesar pada emosi manusia. Bau 

tertentu dapat menempatkan konsumen dalam suasana hati yang lebih 

baik atau membuat mereka berlama-lama di toko. 

 

 

 



32 
 

 
 

F. Keputusan Pembelian 

1. Pengertian Keputusan Pembelian 

Tujuan utama dalam penjualan pada ritel adalah dapat 

menyediakan barang sesuai dengan kebutuhan konsumen untuk 

memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh suatu bisnis ritel 

terutama pada distribution store fashion diperoleh dari hasil pembelian 

yang dilakukan oleh konsumen. Keputusan pembelian terjadi ketika 

seseorang memunculkan dua atau lebih alternatif pilihan yang selanjutnya 

memutuskan untuk memilih salah satu alternatif pilihan yang menurutnya 

terbaik. 

Menurut Solomon (2013:319) “Consumer decision making is a 

central part of consumer behavior, but the way we evaluate and choose 

products (and the amount of thought we put into these choices) varies 

widely, depending on such dimensions as the degree of novelty or risk 

in the decision”, yang berarti Pengambilan keputusan konsumen 

merupakan bagian sentral dari perilaku konsumen, namun cara kita 

mengevaluasi dan memilih produk (dan jumlah pemikiran yang kita 

masukkan ke dalam pilihan ini) sangat bervariasi, bergantung pada 

dimensi seperti tingkat kebaruan atau risiko dalam keputusan tersebut. 

 

Sumarwan (2014:377) mendefinisikan bahwa konsumen akan 

melakukan pembelian jika konsumen telah memutuskan alternatif yang 

akan dipilih dan mungkin penggantinya jika diperlukan. 

Berdasaran penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

keputusan pembelian konsumen adalah suatu tindakan yang diambil oleh 

konsumen dalam menentukan berbagai alternatif sebagai pilihan dalam 

memecahkan masalah dalam membeli sejumlah barang. 
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2. Struktur Keputusan Pembelian 

Keputusan untuk membeli yang diambil oleh pembeli sebenarnya 

merupakan kumpulan dari sejumlah keputusan. Setiaap keputusan 

membeli mempunyai suatu struktur sebanyak tujuh komponen (Swastha 

dan Handoko, 2012:102). Komponen dari struktur keputusan pembelian 

menurut Swastha dan Handoko (2012:102-104): 

a. Keputusan tentang jenis produk 

Konsumen dapat melakukan pengambilan keputusan untuk 

membeli suatu produk maupun menggunakan uang yang dimilikinya 

untuk tujuan lain. Perusahaan dituntut untuk memberikan perhatian 

yang lebih kepada konsumen yang ingin membeli produknya serta 

alternatif lain yang menjadi pertimbangan konsumen sebelum 

membeli produk tersebut. 

b. Keputusan tentang bentuk produk 

Konsumen dapat menentukan pilihan untuk membeli produk 

berdasarkan bentuk tertentu dari produk tersebut sesuai dengan 

keinginannya. Keputusan akan bentuk dari suatu produk dapat 

berkaitan erat dengan beberapa unsur yaitu ukuran, mutu dari fungsi 

produk yang akan dibeli, corak, dan sebagainya. Keputusan tentang 

bentuk produk perusahaan dituntut untuk mengetahui bagaimana 

kriteria produk yang disukai konsumen. Hal ini bertujuan agar 

perusahaan dapat memaksimalkan daya tarik dari mereknya untuk 

dapat menarik perhatian konsumen. 
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c. Keputusan tentang merek 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek dari 

produk yang akan dibeli, sebab setiap merek memiliki perbedaan 

masing-masing. Mengenai hal ini, perusahaan dituntut untuk 

mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek. 

d. Keputusan tentang penjualnya 

Konsumen dalam mengambil keputusan pembelian akan suatu 

produk, tentu telah menentukan satu dari beberapa tempat penjual 

yang akan dikunjungi untuk membeli produk yang bersangkutan. 

Mengetahui bagaimana konsumen memilih penjual tertentu adalah hal 

yang harus dilakukan oleh produsen, pedagang besar, serta pengecer. 

e. Keputusan tentang jumlah produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan mengenai seberapa 

banyak produk yang akan dibelinya pada suatu saat, di mana 

memungkinkan pembelian yang dilakukan lebih dari satu unit. 

Keputusan terhadap jumlah produk perusahaan diharuskan untuk 

mempersiapkan kuantitas dari produk sesuai dengan keinginan 

masing-masing konsumen. 

f. Keputusan tentang waktu pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan mengenai kapan harus 

melakukan pembelian sesuai dengan kemampuan keuangan yang 

dimiliki untuk membeli produk tersebut. Perusahaan harus 

mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi konsumen dalam 
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penentuan waktu pembelian. Apabila perusahaan sudah 

mengetahuinya maka perusahaan dapat mengatur waktu produksi dan 

kegiatan pemasarannya. 

g. Keputusan tentang cara pembayaran 

Konsumen harus mengambil keputusan mengenai metode atau 

cara pembayaran dari produk yang dibeli, apakah secara tunai atau 

dengan cicilan. Keputusan tersebut akan memengaruhi keputusan 

tentang penjual dan jumlah pembeliannya. Mengenai hal ini, 

perusahaan dituntut untuk mengetahui keinginan pembeli terhadap 

cara pembayarannya. 

3. Proses Keputusan Pembelian 

Proses pengambilan keputusan pembelian seperti yang 

dikemukakan oleh Kotler and Armstrong (2012:152) sebagai berikut: 

a. Kebutuhan yang dirasakan 

Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya 

masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara 

kondisi sesungguhnya dengan kondisi yang diinginkannya. 

Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal dalam kasus 

pertama dari kebutuhan normal seseorang, yaitu rasa lapar, dahaga, 

atau suatu kebutuhan dapat timbul karena disebabkan rangsangan 

eksternal seperti contohnya anda mendiskusikan kepada teman 

mengenai iklan mobil dan membuat anda berpikir untuk membeli 

mobil baru. Permasalahan ini mengharuskan pemasar mengetahui apa 
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yang konsumen butuhkan dan memimpin pasar untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

b. Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan 

terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Membedakan dua 

tingkat yaitu keadaan tingkat pencarian informasi yang sedang-sedang 

saja yang disebut perhatian yang meningkat. Proses mencari informasi 

berkaitan dengan kebutuhan contohnya bila membutuhkan mobil 

baru, seorang konsumen akan mencari informasi mengenai mobil 

seperti iklan atau diskusi dengan teman. Jumlah aktivitas pencarian 

konsumen akan meningkat bersamaan dengan konsumen berpindah 

dari situasi pemecahan masalah yang terbatas ke pemecahan masalah 

yang ekstensif. 

Faktor kunci bagi pemasar salah satunya adalah sumber-

sumber informasi utama yang dipertimbangkan oleh konsumen dan 

pengaruh relatif dari masing-masing sumber terhadap keputusan-

keputusan membeli. Sumber-sumber informasi konsumen dapat 

dikelompokkan menjadi empat kelompok: 

1. Sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

2. Sumber komersil : iklan, tenaga penjualan, penyalur, kemasan 

dan pameran. 

3. Sumber umum : media massa, organisasi konsumen. 
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4. Sumber pengalaman : pernah menangani, menguji, menggunakan 

produk. 

c. Evaluasi Alternatif 

Konsumen dalam memproses informasi tentang pilihan merek 

untuk membuat keputusan akhir ternyata tidak ada proses evaluasi 

yang sederhana dan tunggal yang digunakan oleh konsumen atau 

bahkan oleh satu konsumen pada seluruh situasi membeli oleh 

beberapa proses evaluasi keputusan. Kebanyakan model dari proses 

evaluasi konsumen sekarang bersifat kognitif, yaitu mereka 

memandang konsumen sebagai pembentuk penilaian terhadap produk 

terutama berdasarkan pada pertimbangan yang sadar dan rasional. 

Konsumen mungkin mengembangkan seperangkat kepercayaan 

merek tentang dimana setiap merek berada pada ciri masing-masing. 

Kepercayaan merek menimbulkan citra merek. 

d. Keputusan Pembelian 

Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi 

terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. 

Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk merek 

yang paling disukai. Dua faktor tersebut dapat memengaruhi tujuan 

membeli dan keputusan membeli. Faktor yang pertama adalah sikap 

orang lain, sejauh mana sikap orang lain akan mengurangi alternatif 

pilihan seseorang, seperti kemungkinan untuk membeli mobil yang 

mahal akan berkurang. 
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Faktor kedua, yaitu faktor situasional yang tidak terduga. 

Konsumen bisa melakukan pembelian berdasarkan faktor-faktor 

seperti pendapatan yang diharapkan, harga yang diharapkan, dan 

produk yan diharapkan manfaatnya. Kejadian tak terduga namun bisa 

mengubah niat beli, misalnya perekonomian mungkin akan 

memburuk, pesaing yang dekat mungkin akan menurunkan harganya, 

atau seorang teman mungkin melaporkan kecewa pada mobil pilihan 

yang konsumen beli. Preferensi niat pembelian tidak selalu 

menghasilkan pilihan pembelian aktual. 

e. Perilaku Sesudah Pembelian 

Pembelian terhadap suatu produk dilanjutkan dengan 

konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau 

ketidakpuasan. Konsumen tersebut juga akan terlibat dalam tindakan-

tindakan sesudah pembelian dan penggunaan produk yang akan 

menarik minat pemasar. Pekerjaan pemasar tidak akan berakhir pada 

saat suatu produk dibeli, tetapi akan terus berlangsung hingga periode 

sesudah pembelian. Menentukan pembeli sudah puas atau tidak puas 

dengan pembelian yaitu terletak pada hubungan antara harapan 

konsumen dan kualitas produk yang dirasakan. Jika produk tidak 

memenuhi harapan dapat menyebabkan konsumen merada kecewa, 

jika memenuhi harapan konsumen akan puas, dan jika melebihi 

harapan maka konsumen akan senang. Semakin besar jarak antara 

harapan dan kinerja, semakin bsar ketidakpuasan konsumen. Ini 
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menunjukkan bahwa penjual harus dapat meningkatkan kualitas 

produk agar dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. 

 

G. Hubungan Store Atmosphere terhadap Keputusan Pembelian 

Store Atmosphere (Suasana Toko) menjadi hal yang sangat penting 

untuk diperhatikan, sebab keadaan toko yang telah disesuaikan dengan 

berbagai macam karakteristik pribadi konsumen akan menciptakan respon 

yang bermacam-macam. Respon tersebut tidak hanya ada pada barang dan jasa 

yang ditawarkan melainkan kondisi lingkungan toko pada saat itu. Kondisi 

lingkungan toko yang membuat konsumen menjadi nyaman dapat 

menghasilkan respon yang positif dikarenakan konsumen mengalami proses 

penyesuaian terhadap lingkungan sekitar. Pada akhirnya penyesuaian tersebut 

merangsang konsumen untuk tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan 

dan akan menimbulkan keputusan pembelian bagi konsumen tersebut. 

Levy and Weitz (2001:556) mengatakan bahwa “customers purchasing 

behavior is also influenced by the store’s atmosphere” yang artinya perilaku 

pembelian konsumen juga dipengaruhi oleh suasana toko. Penciptaan suasana 

toko yang baik diharapkan menjadi strategi yang tepat bagi suatu toko dalam 

menghadapi persaingan. Toko diharapkan memiliki suasana yang nyaman, 

unik, dan berbeda dari toko yang lainnya sehingga dapat menarik konsumen 

yang melihat toko dari luar atau mendapatkan informasi tersebut dari berbagai 

media untuk memutuskan mengunjungi dan melakukan pembelian pada toko 

tersebut. 
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Hubungan Store Atmosphere terhadap Keputusan Pembelian didukung 

oleh beberapa penelitian terdahulu, salah satunya yaitu Fahimah (2015) dengan 

judul “Pengaruh Store Atmosphere (Suasana Toko) terhadap Keputusan 

Pembelian (Survei pada Pengunjung di Madam Wang Secret Garden Cafe 

Malang)”. Variabel yang digunakan yaitu Komunikasi Visual, Pencahayaan, 

Warna, Musik, Aroma dan Keputusan Pembelian. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel Komunikasi Visual, Pencahayaan, Warna, 

Musik, dan Aroma berpengaruh signifikan secara bersama-sama dan parsial 

terhadap variabel Proses Keputusan Pembelian dan Aroma menjadi variabel 

yang dominan memengaruhi variabel Proses Keputusan Pembelian. 

 

H. Model Konseptual 

Model konsep adalah unsur penting yang dibutuhkan oleh seorang 

peneliti. Suatu model konsep sebaiknya dibuat dengan jelas agar dapat 

mempermudah peneliti untuk menggunakan model konsep sebagai acuan dasar 

penelitian. Gambar 2.1 merupakan gambaran model konsep dari penelitian ini: 

Gambar 2.2 Model Konseptual 

Sumber: Data Diolah, 2018 
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I. Model Hipotesis 

Arikunto (2010:110) mengemukakan hipotesis sebagai suatu 

jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, 

sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 

data. Gambar 2.2 menunjukkan model hipotesis dalam penelitian ini: 

 

Berpengaruh secara simultan dari variabel X terhadap variabel Y  

Berpengaruh secara parsial dari variabel X terhadap variabel Y  

Gambar 2.3 Model Hipotesis 

Sumber: Data Diolah, 2018 
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Hipotesis penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. H1 : Store Atmosphere yang terdiri dari Visual Communication (X1), Lighting 

(X2), Colors (X3), Music (X4) dan Scent (X5) berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap variabel Struktur Keputusan Pembelian (Y). 

2. H2 : Variabel Visual Communication (X1) berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap variabel Struktur Keputusan Pembelian (Y). 

3. H3 : Variabel Lighting (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

Struktur Keputusan Pembelian (Y). 

4. H4 : Variabel Colors (X3) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

Struktur Keputusan Pembelian (Y). 

5. H5 : Variabel Music (X4) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

Struktur Keputusan Pembelian (Y). 

6. H6 : Variabel Scent (X5) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

Struktur Keputusan Pembelian (Y). 

Tabel 2.2 berikut merupakan suatu gambaran singkat guna mempermudah dalam 

melihat secara singkat mengenai konsep, dasar teori, serta penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

Tabel 2.2 Konsep, Dasar Teori, dan Penelitian Terdahulu 

Konsep Dasar Teori Penelitian Terdahulu 

Store Atmosphere dan 

Keputusan Pembelian 

Levy and Weitz (2001); 

Utami (2006); Solomon 

(2013); Swastha dan 

Handoko (2012) 

Widyanto (2014); 

Novfiawaty (2014); 

Fahimah (2015); 

An’nisa (2016); 

Sulistiorini (2017). 

Sumber: Data Diolah, 2018 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif 

adalah metode yang memiliki data penelitian berupa angka-angka dan 

analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2016:7). Jenis penelitian ini 

termasuk dalam kategori explanatory research (penelitian dijelaskan) 

yaitu dengan mencari dan mengumpulkan sejumlah data untuk 

mendapatkan suatu gambaran. Mengetahui fakta-fakta jelas mengenai 

keadaan dan situasi yang ada di dalam sebuah tempat. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian survei. Metode survei 

digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang bersifat 

alamiah atau bukan buatan, tetapi terdapat perlakuan peneliti dalam 

mengumpulkan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, 

wawancara terstruktur dan sebagainya. (Sugiyono, 2016:6). Survei dalam 

penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada konsumen 

Inspired27.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Distribution Store Inspired27 yang 

beralamat di Jl. Soekarno Hatta D-511, Mojolangu, Kecamatan 

Lowokwaru, Kota Malang. Alasan pemilihan tempat penelitian ini adalah, 

karena distribution store Inspired27 merupakan salah satu distribution 
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store yang memiliki desain dan tata letak yang cukup baik dengan 

menggunakan konsep yang modern dan pengorganisasian barang yang 

tertata dengan baik di dalamnya dapat memengaruhi dalam proses 

pembuatan keputusan pembelian konsumen. Tampilan dalam distribution 

store yang menarik dapat memengaruhi konsumen untuk berlama-lama di 

dalam toko.  

 

C. Konsep, Variabel, Definisi Operasional dan Skala Pengukuran 

1. Konsep  

Konsep merupakan unsur pokok daripada penelitian, 

penentuan konsep penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak 

menjadi kabur (Narbuko dan Achmadi, 2007:140). Konsep dalam 

penelitian ini yaitu Store Atmosphere dan Keputusan Pembelian. 

2. Variabel 

Menurut Direktorat Pendidikan Tinggi Depdikbud dalam 

Narbuko dan Achmadi (2007:118) segala sesuatu yang akan menjadi 

objek pengamatan penelitian disebut dengan variabel. Variabel-

variabel dalam penelitian ini yang digunakan adalah variabel bebas 

(X) yang terdiri dari Visual Communication, Lighting, Colors, Music, 

dan Scent. Variabel terikat (Y) adalah Struktur Keputusan Pembelian. 

3. Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini memiliki variabel-variabel yaitu Visual 

Communication, Lighting, Colors, Music, Scent, dan Struktur 

Keputusan Pembelian beserta dengan indikator dan item yang 
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dilakukan oleh Distribution Store Inspired27 Malang diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Store Atmosphere 

Store Atmosphere merupakan segala bentuk penciptaan 

lingkungan toko yang nyaman dan mampu merangsang 

komsumen untuk melakukan pembelian pada Distribution Store 

Inspired27. Variabel-variabel Store Atmosphere sebagai berikut: 

1) Visual Communication (X1) 

Visual Communication dapat meningkatkan penjualan 

dengan memberikan informasi tentang produk dan 

menyarankan barang atau pembelian khusus dan juga untuk 

memudahkan konsumen dalam menemukan toko dan barang 

yang dicari pada Distribution Store Inspired27. Indikator pada 

variabel Visual Communication yaitu Memberikan Informasi 

Toko dan Produk yang memiliki item sebagai berikut: 

a) Tanda berupa gambar nama toko mampu memberi 

informasi. 

b) Penggunaan tanda berupa tulisan sebagai alat peraga. 

2) Lighting (X2) 

Pencahayaan digunakan untuk menyoroti display 

product, memahat ruangan dan menangkap suasana hati atau 

perasaan untuk dapat meningkatkan citra toko pada 

Distribution Store Inspired27. Indikator pada variabel 
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Lighting yaitu Efektivitas Penggunaan Cahaya yang memiliki 

item sebagai berikut: 

a) Lampu menyorot display product memunculkan produk 

agar terlihat. 

b) Menyesuaikan cahaya yang menyorot dinding. 

3) Colors (X3) 

Penggunaan kreatif warna dapat meningkatkan citra 

toko dan membantu menciptakan suasana hati konsumen pada 

Distribution Store Inspired27. Indikator pada variabel Colors 

yaitu Penggunaan Kreatif Warna yang memiliki item sebagai 

berikut: 

a) Penggunaan warna hangat pada struktur ruangan. 

b) Penggunaan warna sejuk pada struktur ruangan. 

4) Music (X4) 

Musik dapat menambah atau mengurangi suasana pada 

toko. Musik dapat selalu diubah dan disesuaikan untuk 

mencerminkan selera konsumen yang berbeda-beda pada 

distribution store Inspired27. Indikator pada variabel Music 

yaitu Penggunaan Musik yang memiliki item sebagai berikut: 

a) Penyesuaian volume pada jenis lagu. 

b) Penggunaan tempo untuk mengendalikan suasana pada 

toko. 
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5) Scent (X5) 

Aroma memiliki dampak terbesar pada emosi seperti 

perasaan bahagia, lapar, benci, dan nostalgia. Aroma dapat 

membuat konsumen memiliki suasana hati yang lebih baik 

atau membuat mereka berlama-lama di dalam toko pada 

Distribution Store Inspired27. Indikator pada variabel Scent 

yaitu Penggunaan Parfum sebagai Aroma yang memiliki item 

sebagai berikut: 

a) Aroma ruangan di dalam toko. 

b) Jenis aroma ruangan yang netral disesuaikan berdasarkan 

target pasar sasaran konsumen (laki-laki dan perempuan). 

b. Struktur Keputusan Pembelian (Y) 

Keputusan untuk membeli yang diambil oleh pembeli 

sebenarnya merupakan kumpulan dari sejumlah keputusan dan 

pada setiap keputusan membeli mempunyai suatu struktur. 

Indikator pada variabel Struktur Keputusan Pembelian yaitu 

Keputusan Pembelian Produk yang memiliki item sebagai 

berikut: 

a) Keputusan tentang bentuk produk. 

b) Keputusan tentang merek. 

c) Keputusan tentang kesesuaian harga. 

d) Keputusan tentang kesesuaian kualitas. 
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Tabel 3.1 Konsep, Variabel, Indikator dan Item 

Konsep Variabel Indikator Item 

Store 

Atmosphere 

(X) 

Visual 

Communica

tion (X1) 

Memberikan 

Informasi Toko dan 

Produk 

1. Tanda berupa gambar 

nama toko mampu 

memberi informasi. 

2. Penggunaan tanda 

berupa tulisan sebagai 

alat peraga. 

Lighting 

(X2) 

Efektivitas 

Penggunaan Cahaya 

1. Lampu menyorot 

display product 

memunculkan produk 

agar terlihat. 

2. Menyesuaikan cahaya 

yang menyorot 

dinding. 

Colors (X3) 
Penggunaan Kreatif 

Warna 

1. Penggunaan warna 

hangat  pada struktur 

ruangan. 

2. Penggunaan warna 

sejuk pada struktur 

ruangan. 

Music (X4) Penggunaan Musik 

1. Penyesuaian volume 

pada jenis lagu. 

2. Penggunaan tempo 

untuk mengendalikan 

suasana pada toko. 

Scent (X5) 
Penggunaan Parfum 

sebagai Aroma 

1. Aroma ruangan di 

dalam toko. 

2. Jenis aroma ruangan 

yang netral disesuaikan 

berdasarkan target 

pasar sasaran 

konsumen (laki-laki 

dan perempuan). 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Struktur 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Keputusan 

Pembelian Produk 

1. Keputusan tentang 

bentuk produk. 

2. Keputusan tentang 

merek. 

3. Keputusan tentang 

kesesuaian harga. 

4. Keputusan tentang 

kesesuaian kualitas.  

Sumber: Data Diolah, 2018 

 

 



49 
 

 
 

4. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat 

ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2016:92). Skala yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah skala Likert. 

Tabel 3.2  Skala Pengukuran Jawaban Responden 

Ket. Makna Jawaban Alternatif Jawaban 

SS Sangat setuju Diberi skor 5 

ST Setuju Diberi skor 4 

RG Ragu-ragu Diberi skor 3 

TS Tidak setuju Diberi skor 2 

STS Sangat tidak setuju Diberi skor 1 

Sumber: Sugiyono (2016:94) 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang disebut sebagai variabel 

penelitian (Sugiyono, 2016:93). Penelitian ini menggunakan skala Likert 

lima titik dan pada setiap titik akan diberi skor seperti yang tertera pada 

Tabel 3.2 

 

D. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah penerapan peneliti berupa wilayah umum 

dalam penelitian yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki 

kualitas dan karakteristik tertentu yang akan dipelajari dan kemudian 

mendapatkan kesimpulan (Sugiyono, 2016:80). Populasi dalam 
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penelitian ini adalah  konsumen pada Distribution Store Inspired27 

Kota Malang. 

2. Sampel 

Sampel menurut Arikunto (2010:174) adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita 

bermaksud untuk menggeneralisirkan hasil penelitian sampel, arti 

kesimpulannya penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. 

Penelitian ini jumlah populasinya tidak diketahui, sehingga peneliti 

dalam menentukan pengambilan jumlah sampel mengacu pada 

pendapat Machin and Campbel dalam Sardin (2014:20) dengan rumus 

sebagai berikut: 

U1𝜌 =  
1

2
ln (

1 + 𝜌

1 −  𝜌
) 

Iterasi 

n = 
(𝑍𝑡−𝛼+𝑍𝑡−β)2

U1𝜌2  + 3 

Iterasi Kedua 

U2𝜌 =  
1

2
ln (

1+𝜌

1− 𝜌
) + 

𝜌

2(n−1)
 

Iterasi Ketiga 

U3𝜌 =  
1

2
ln (

1+𝜌

1− 𝜌
) + 

𝜌

2(n−1)
 

 

Keterangan: 

U 𝜌 = Standardized normal random variabel corresponding to 

particular value of the correlation coefficient 𝜌 

U’ 𝜌 =  Initial estimate of up 

N     =  Ukuran Sampel 
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Zt-α   =   Harga yang diperoleh dari tabel distribusi normal baku 

dengan alpha yang ditentukan 

Zt-β   =  Harga yang diperoleh dari tabel distribusi normal baku 

dengan beta yang ditentukan 

i 𝜌    =  Koefisien korelasi terkecil yang diharapkan dapat dideteksi 

secara signifikan 

 

Berdasarkan rumus tersebut , maka untuk menemukan jumlah 

sampel dalam penelitian ini, dapat diketahui 𝜌 = 0,35 , α = 0,05 , β = 

0,05 oleh karena itu Zt-α = 1,95 dan Zt-β = 1,95 dengan penjabaran 

penghitungan sebagai berikut: 

U1𝜌 =  
1

2
ln (

1 + 𝜌

1 −  𝜌
) 

U1𝜌 =  
1

2
ln (

1 + 0,35

1 −  0,35
) 

U1𝜌 =  
1

2
ln (

1,35

0,65
) 

U1𝜌 =  
1

2
ln(2,07692) 

U1𝜌 =  
1

2
(0,73088) 

U1𝜌 =  0,36544 

 

Iterasi 

n =  
(Z𝑡−𝛼 + Z𝑡−𝛽)

2

(U1𝜌)2
+ 3 

n =  
(1,96 + 1,96)2

(0,36544)2
+ 3 

n =  
(3,92)2

0,13354
+ 3 

n =  
15,3664

0,13354
+ 3 

n =  115,06964 + 3 

n =  118,06964 

Zt-α = 
𝛼

2
 

Zt-α = 
0,05

2
 

Zt-α = 0,025 

1 – 0,025 

= 0,975  

Pada Tabel Z 0,975 berada 

pada titik 1,9 dan 0,06 

Maka 1,9 + 0,06 = 1,96 

 

Zt-β = 
𝛽

2
 

Zt-β = 
0,05

2
 

Zt-β = 0,025 

1 – 0,025 

= 0,975  

Pada Tabel Z 0,975 berada 

pada titik 1,9 dan 0,06 

Maka 1,9 + 0,06 = 1,96 
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Iterasi Kedua 

U2𝜌 =  
1

2
ln (

1+𝜌

1− 𝜌
) + 

𝜌

2(n−1)
 

U2𝜌 =  
1

2
ln (

1+0,35

1− 0,35
) + 

0,35

2(118,06964−1)
 

U2𝜌 =  
1

2
ln(2,07692) + 

0,35

2(117,06964)
 

U2𝜌 =  
1

2
(0,73088) + 

0,35

234,13928
 

U2𝜌 =  0,36544 + 0,001494 

U2𝜌 =  0,36693 

 

n =  
(Z𝑡−𝛼 + Z𝑡−𝛽)

2

(U2𝜌)2
+ 3 

n =  
(1,96 + 1,96)2

(0,36693)2
+ 3 

n =  
15,3664

0,13463
+ 3 

n =  114,22284 + 3 

n =  117,22284 

 

Iterasi Ketiga 

U3𝜌 =  
1

2
ln (

1+𝜌

1− 𝜌
) + 

𝜌

2(n−1)
 

U3𝜌 =  
1

2
ln (

1+0,35

1− 0,35
) + 

0,35

2(117,22284−1)
 

U3𝜌 =  
1

2
ln(2,07692) + 

0,35

2(116,06964)
 

U3𝜌 =  
1

2
(0,73088) + 

0,35

232,44568
 

U3𝜌 =  0,36544 + 0,00150 

U3𝜌 =  0,36694 
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n =  
(Z𝑡−𝛼 + Z𝑡−𝛽)

2

(U3𝜌)2
+ 3 

n =  
(1,96 + 1,96)2

(0,36694)2
+ 3 

n =  
15,3664

0,134644
+ 3 

n =  114,12614 + 3 

n =  117,12614 

 

 Berdasarkan hasil iterasi kedua dan ketiga menunjukkan 

angka yang hampir sama yaitu 117,22284 dan 117,1261371615 atau 

118 (dibulatkan), sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 118 orang. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini dalam pengambilan sampel dilakukan dengan 

metode Nonprobability Sampling. Nonprobability Sampling adalah 

teknik sampling yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel 

(Sinambela, 2014:102). Teknik ini dipilih karena konsumen yang 

melakukan pembelian produk pada Distribution Store Inspired27 

tidak selalu mudah ditemui dan kemudian untuk dimintai informasi. 

Selain itu jumlah konsumen yang melakukan pembelian tidak dapat 

diketahui dengan pasti. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

objek atau sumbernya yang diteliti dan diamati untuk pertama 

kalinya. Menurut Sinambela (2014:112) data primer dapat 

diperoleh melalui metode survei. Perolehan dengan survei dapat 

dilakukan secara langsung dari individu atau menggunakan media 

telepon, surat dan internet. Penelitian ini menggunakan data 

primer berupa data yang diambil dari hasil jawaban kuisioner 

responden yang menjadi sampel penelitian dan data ini diperoleh 

dari konsumen yang berkunjung dan melakukan aktivitas 

pembelian pada Distribution Store Inspired27. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung dalam bentuk yang sudah jadi, dikumpulkan dan diolah 

oleh pihak lain. Menurut Sinambela (2014:112) data sekunder 

dapat diperoleh dari dalam institusi sendiri, yaitu data yang 

diperoleh dari toko. Data sekunder dalam penelitian ini dapat 

berupa dokumen-dokumen perusahaan, internet website, media 

cetak, dan buku-buku yang digunakan sebagai data untuk 

mendukung kegiatan penelitian. 
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2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan angket atau kuisioner. Kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2010:194). 

Pengambilan data ini dilakukan dengan menyebarkan angket yang 

berisi pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Pengambilan data 

primer dengan memberikan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh 

peneliti yang kemudian akan dijawab oleh responden yang sedang 

melakukan aktivitas pembelian pada Distribution Store Inspired27. 

3. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat ukur dalam penelitian 

yang digunakan untuk melakukan pengukuran fenomena sosial 

maupun alam (Sugiyono, 2016:102). Instrumen penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Arikunto (2010:194) 

menjelaskan bahwa angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dari 

responden seperti laporan mengenai informasi pribadinya maupun 

pengetahuan responden tersebut. 
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F. Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas  

Menurut Sinambela (2014:158) validitas adalah kunci penting 

untuk penelitian yang efektif. Jika sebagian dari penelitian tidak valid 

maka artinya penelitian itu tidak bernilai. Validitas adalah alat 

pengukur untuk mengukur sifat X dikatakan valid jika yang diukurnya 

memang sifat X dan bukan sifat-sifat lain (Nasution, 2012:74). 

Dari penjabaran di atas maka dapat digunakan perhitungan 

korelasi product moment dengan rumus yang dipaparkan oleh 

Arikunto (2010:314) : 

r = 
𝑛∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

√[𝑁∑𝑋2−(∑𝑋)2|𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2]
 

Keterangan: 

r   : Koefisien korelasi variabel bebas dan variabel terikat 

n   : Banyaknya sampel 

X  : Skor tiap item 

Y  : Skor total variabel 

Nilai r setelah diperoleh, selanjutnya membandingkan antara 

hasil nilai r perhitungan dengan tabel nilai kritis r  0,3. Apabila r 

hitung yang diperoleh berada sama dengan atau lebih besar dari nilai 

kritis berarti alat ukur yang digunakan telah valid. Jadi jika korelasi 

antara item dengan skor total kurang dari 0,3 maka item dalam 

instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Pengujian validitas dalam 



57 
 

 
 

penelitian ini menggunakan komputer dengan bantuan program SPSS 

21. 

2. Uji Reliabilitas 

Ghozali (2016:47) mengemukakan bahwa reliabilitas adalah 

alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel 

apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Cara mencari untuk keseluruhan item salah 

satunya bisa dilakukan dengan menggunakan One Shot atau 

pengukuran sekali saja dengan SPSS melalui uji statistik Cronbach 

Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Nunnally dalam Ghozali, 

2016:48). Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

komputer dengan bantuan program SPSS 21. 

Uji Validitas dan Reliabilitas dilakukan uji coba kuesioner 

terhadap tiga puluh orang konsumen, hal ini dilakukan untuk dapat 

mengetahui item pertanyaan yang telah peneliti gunakan sudah sesuai 

dan dapat dikatakan valid dan reliabel yang kemudian akan 

dilanjutkan dalam proses penelitian terhadap 118 orang responden. 

3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Hasil uji validitas serta reliabilitas yang telah diuji cobakan pada 30 

orang konsumen Inspired27 Malang sebagai berikut: 
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a. Hasil Uji Validitas 

1) Hasil Uji Validitas Variabel Visual Communication (X1) 

Hasil uji validitas pada variabel Visual Communication (X1) 

dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas 

Variabel Visual Communication (X1) 

No. Item 
Skor Total Variabel X1 

Keterangan 
Koefisien Korelasi P-Value 

1 X1.1 0,876 0,000 Valid 

2 X1.2 0,895 0,000 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Keterangan: 

X1.1 : Papan nama grafis mampu memberi informasi kepada 

konsumen 

X1.2 : Penggunaan tanda grafis sebagai alat peraga dengan 

penggunaan huruf yang sesuai dengan konsep toko. 

 

Berdasarkan Tabel 3.3 diketahui bahwa kedua item yang 

terdapat pada variabel Visual Communication (X1) dapat 

dinyatakan valid karena telah memenuhi kriteria, yaitu nilai 

koefisien korelasi product moment (r hitung) lebih dari r tabel 

dengan taraf signifikansi 5% yaitu sebesar 0,361 

2) Hasil Uji Validitas Variabel Lighting (X2) 

Hasil uji validitas pada variabel Lighting (X2) dapat dilihat 

pada Tabel 3.4 berikut ini: 

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas 

Variabel Lighting (X2) 

No. Item 
Skor Total Variabel X2 

Keterangan 
Koefisien Korelasi P-Value 

1 X2.1 0,907 0,000 Valid 

2 X2.2 0,913 0,000 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
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Keterangan: 

X2.1 : Lampu menyorot display product memunculkan 

produk agar terlihat. 

X2.2   : Menyesuaikan cahaya yang menyorot dinding. 

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa item yang 

berjumlah dua pada variabel Lighting (X2) dapat dinyatakan valid 

karena telah memenuhi kriteria, yaitu nilai koefisien korelasi 

product moment (r hitung) lebih besar dari 0,361. 

3) Hasil Uji Validitas Variabel Colors (X3) 

Hasil uji validitas pada varibel Colors (X3) dapat dilihat pada 

Tabel 3.5 berikut ini: 

Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas 

Variabel Colors (X3) 

No. Item 
Skor Total Variabel X3 

Keterangan 
Koefisien Korelasi P-Value 

1 X3.1 0,926 0,000 Valid 

2 X3.2 0,923 0,000 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Keterangan: 

X3.1 : Penggunaan warna hangat pada struktur ruangan untuk 

menarik konsumen. 

X3.2 : Penggunaan warna sejuk pada struktur ruangan untuk 

menciptakan suasana yang tenang. 

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa item yang 

berjumlah dua pada variabel Colors (X3) dapat dinyatakan valid 

karena telah memenuhi kriteria, yaitu nilai koefisien korelasi 

product moment (r hitung) lebih besar dari 0,361. 
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4) Hasil Uji Validitas Variabel Music (X4) 

Hasil uji validitas pada variabel Music (X4) dapat dilihat pada 

Tabel 3.6 berikut ini: 

Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas 

Variabel Music (X4) 

No. Item 
Skor Total Variabel X4 

Keterangan 
Koefisien Korelasi P-Value 

1 X4.1 0,922 0,000 Valid 

2 X4.2 0,907 0,000 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Keterangan: 

X4.1 :   Penyesuaian volume pada jenis lagu. 

X4.2 : Penggunaan tempo untuk mengendalikan suasana pada 

toko. 

 

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa item yang 

berjumlah dua pada variabel Music (X4) dapat dinyatakan valid 

karena telah memenuhi kriteria, yaitu nilai koefisien korelasi 

product moment (r hitung) lebih besar dari 0,361. 

5) Hasil Uji Validitas Variabel Scent (X5) 

Hasil uji validitas pada variabel Scent (X5) dapat dilihat pada 

Tabel 3.7 berikut ini: 

Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas 

Variabel Scent (X5) 

No. Item 
Skor Total Variabel X5 

Keterangan 
Koefisien Korelasi P-Value 

1 X5.1 0,937 0,000 Valid 

2 X5.2 0,922 0,000 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Keterangan: 

X5.1  :   Aroma ruangan di dalam toko. 
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X5.2 : Jenis aroma ruangan yang netral disesuaikan 

berdasarkan target pasar sasaran konsumen (laki-

laki dan perempuan). 

Berdasarkan Tabel 3.7 dapat diketahui bahwa item yang 

berjumlah dua pada variabel Scent (X5) dapat dinyatakan valid 

karena telah memenuhi kriteria, yaitu nilai koefisien korelasi 

product moment (r hitung) lebih besar dari 0,361. 

6) Hasil Uji Validitas Struktur Keputusan Pembelian (Y) 

Hasil uji validitas pada variabel Struktur Keputusan 

Pembelian (Y) dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut ini: 

Tabel 3.8 Hasil Uji Validitas 

Variabel Struktur Keputusan Pembelian (Y) 

No. Item 
Skor Total Variabel Y 

Keterangan 
Koefisien Korelasi P-Value 

1 Y1.1 0,719 0,000 Valid 

2 Y1.2 0,811 0,000 Valid 

3 Y1.3 0,668 0,000 Valid 

4 Y1.4 0,796 0,000 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Keterangan: 

Y1.1 : Keputusan tentang bentuk produk. 

Y1.2 : Keputusan tentang merek. 

Y1.3    : Keputusan karena memberikan kesesuaian pada harga. 

Y1.4 : Keputusan karena memberikan kesesuaian pada 

kualitas. 

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat diketahui bahwa item yang 

berjumlah dua pada variabel Struktur Keputusan Pembelian (Y) 

dapat dinyatakan valid karena telah memenuhi kriteria, yaitu nilai 

koefisien korelasi product moment (r hitung) lebih besar dari 

0,361. 
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b. Hasil Uji Reliabilitas 

Setiap Instrumen dalam penelitian dapat dinyatakan 

reliabel apabila nilai koefisien Alpha Cronbach yang dimiliki 

lebih besar dari 0,7 (α ≥ 0,7) dan sebaliknya, setiap instrument 

dinyatakan tidak reliabel apabila memiliki nilai koefisien Alpha 

Cronbach lebih kecil dari 0,7 (α ≤ 0,7). 

Tabel 3.9 Hasil Uji Reliabilitas 

No. Variabel Penelitian 
Jumlah 

Item 

Cronbach's 

Alpha 
Keterangan 

1 Visual Communication (X1) 2 0,723 Reliabel 

2 Lighting (X2) 2 0,792 Reliabel 

3 Colors (X3) 2 0,830 Reliabel 

4 Music (X4) 2 0,803 Reliabel 

5 Scent (X5) 2 0,840 Reliabel 

6 
Struktur Keputusan 

Pembelian (Y) 
4 0,726 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan data pada Tabel 3.9 Hasil Uji Reliabilitas, dapat 

disimpulkan bahwa variabel Visual Communication (X1), Lighting 

(X2), Colors (X3), Music (X4), Scent (X5), dan Struktur Keputusan 

Pembelian (Y) adalah reliabel karena besarnya nilai koefisien Alpha 

Cronbach yang diperoleh lebih besar dari 0,7 atau (α ≥ 0,7). 

 

G. Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah teknik dalam menganalisis data 

dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul (Sugiyono, 2016:147). Penyajian data pada statistik 
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deskriptif yaitu dapat berupa tabel, grafik, diagram lingkaran, 

pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, 

persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata 

dan standar deviasi, dan perhitungan persentase (Sugiyono, 

2016:148). 

2. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik merupakan suatu keharusan di dalam 

menganalisis data untuk memperoleh hasil persamaan koefisien 

regresi linier berganda, agar tidak menimbulkan terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan. Uji Asumsi Klasik terdiri dari: 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Pengujian dilakukan 

dengan beberapa cara yaitu dengan Analisis Grafik dengan 

melihat Normal Probability Plot yaitu dengan cara 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Ghozali (2016:154) menjelaskan bahwa Normal Probability Plot 

dapat dilihat dari pembentukan garis distribusi normal yang 

membentuk satu garis lurus diagonal dan selanjutnya plotting 

data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Distribusi 

data residual normal akan membentuk garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 
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diagonal. Pengujian normalitas residual yaitu dengan analisis 

grafik melalui SPSS. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dimasudkan untuk mengetahui 

apakah terdapat korelasi yang antar variabel bebas yang 

digunakan dalam model regresi. Model regresi yang baik ditandai 

dengan tidak terjadinya korelasi di antara variabel bebas atau 

tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2016:103). Cara 

pendeteksian ada atau tidak terjadinya multikolinearitas adalah 

dengan melihat nilai Tolerance dan nilai Variance Inflance 

Factor (VIF). Pengukuran ini menunjukkan setiap  variabel bebas 

manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Pengertian 

sederhananya yaitu setiap variabel bebas menjadi variabel terikat 

dan diregresi terhadap variabel bebas lainnya. Untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah jika nilai 

Tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10 (Ghozali, 2016:104). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134). Regresi yang baik yaitu 
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yang Homoskedastisitas atau tidak terjadinya 

Heteroskedastisitas. Tidak terjadinya Heteroskedastisitas dapat 

dideteksi dari hasil uji Grafik Plot jika titik-titik yang menyebar 

tidak membentuk pola tertentu serta titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Untuk mengetahui 

penggambaran tersebut yaitu dengan data crossec.xls (Ghozali, 

2016:134). 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis Regresi adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan 

tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau 

nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui (Gujarati dalam Ghozali, 2016:93). 

Analisis Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. 

Bentuk umum persamaan regresi ganda menurut Santosa (2007:282) 

sebagai berikut:  

Y = a + b1X1 + b2X2+ b3X3+ b4X4+ b5X5 

Keterangan: 

Y  = Variabel terikat (Struktur Keputusan Pembelian) 

X1 = Variabel Visual Communication 

X2 = Variabel Lighting 

X3 = Variabel Colors 

X4 = Variabel Music 

X5 = Variabel Scent 

a  = Bilangan Konstansa 
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b1, b2, b3, b4, b5 = Koefisien regresi (derajat kemiringan regresi) 

e  = Variabel yang tidak dimasukkan dalam regresi linier 

berganda. 

 

4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis lainnya pada penelitian ini yang berguna untuk 

mengetahui tingkat signifikan pengaruh secara simultan dan parsial 

adalah dengan menggunakan uji F dan Uji t yaitu sebaga berikut: 

a. Uji F (F-hitung) atau Uji Bersama-sama 

Asnawi dan Masyhuri (2011:182) berpendapat bahwa 

“Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat”. Berikut ini rumus uji F 

(Uji bersama-sama):  

F=
𝑅2/ 𝐾

(1−𝑅2)(𝑛−𝐾−1)
 

Keterangan: 

F = Pendekatan distribusi probabilitas Fischer 

R = Koefisien korelasi berganda 

K = Jumlah variabel bebas 

n = Banyaknya sampel 

Hipotesis penelitian ini adalah: 

H0: variabel Visual Communication (X1), Lighting (X2), Colors 

(X3), Music (X4) dan Scent (X5) secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y). 

Ha: variabel Visual Communication (X1), Lighting (X2), Colors 

(X3), Music (X4) dan Scent (X5) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y). 
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Hasil uji F dikatakan signifikan apabila F hitung ≥ F tabel 

dan nilai signifikan ≤ α(0,05) maka hipotesis diterima. 

b. Uji t (t-hitung) atau Uji Parsial 

Asnawi dan Masyhuri (2011:182) menjelaskan bahwa uji 

t digunakan untuk membuktikan signifikan atau tidaknya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas secara 

individual (parsial). Berikut ini rumus uji t (Supranto, 2016:250):  

t = 
bj−b

𝑆𝑏𝑗
 

Keterangan: 

t = Uji t 

bj = Koefisien Regresi 

b = Hipotesis 0 (H0) 

Sbj = Standard Error 

 

Apabila t hitung ≥ t tabel pada tingkat kesalahan tertentu 

misalnya 5% (0,05) maka terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi pada Distribution Store Inspired27 yang 

beralamat di Jl. Soekarno Hatta D-511, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota 

Malang. 

1. Dokumentasi Lokasi Penelitian 

 
Gambar 4.1 Bagian Luar Inspired27 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018 

 

 
Gambar 4.2 Bagian Dalam Inspired27 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018 
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2. Logo Perusahaan 

 

Gambar 4.3 Logo Inspired27 

Sumber: Company Profile Inspired27, 2017 

3. Sejarah Inspired27 

Inspired27 didirikan pada tahun 2003 oleh pendirinya Uji Kuswanto 

dengan jenis usahanya yaitu clothing (pakaian). Barang yang dijual oleh 

Inspired27 yaitu pakaian laki-laki maupun perempuan seperti jaket, kemeja, 

kaos, celana, topi, tas, dan aksesoris pakaian lainnya. Harga yang ditawarkan 

untuk produk Inspired27 rata-rata untuk pakaian dewasa Rp. 135.000,00 

sedangkan untuk pakaian anak-anak rata-rata Rp. 90.000,00. Komitmen 

Inspired27 yaitu memberikan pelayanan di dunia Fashion dengan produk-

produk berkualitas terbaik serta harga yang kompetitif & relatif 

terjangkau.Kualitas daripada produk yang telah kami ciptakan sudah di akui 

secara luas khususnya wilayah Jawa Timur, dan hingga saat ini Inspired27 

terus berpacu untuk terus mengembangkan produk-produk yang berkualitas 

guna memanjakan seluruh pecinta produk-produk distro di Indonesia. 

4. Visi dan Misi Inspired27 

Visi Inspired27 yaitu menjadi perusahaan di bidang Apparel dan 

Retail yang dipercayai sebagai mitra dan bagian dalam merencanakan 
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perkembangan sumber daya manusia, menjadi bagian positif dan dahsyat dari 

kesuksesan mitranya yang berkelanjutan pada pencapaian tingkat tertinggi. 

Misi Inspired27 yaitu memberikan pelayan yang terbaik untuk semua 

customer individu maupun customer Reseller, berkontribusi positif kepada 

mitra Inspired27, bekerja bersama-sama dalam menciptakan produk-produk 

berkualitas, bekerja saling menguntungkan bagi mitra Inspired27 dan 

menciptakan kerjasama kekeluargaan. 

 

B. Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan  di Distribution Store 

Inspired27 dengan menjadikan konsumennya sejumlah 118 orang sebagai 

responden, maka dapat diperoleh gambaran umum mengenai identitas responden 

dengan klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, usia, status, frekuensi pembelian 

per tiga bulan terakhir, dan jumlah barang yang dimiliki. Gambaran tentang 

responden berdasarkan klasifikasi dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 Laki-laki   67 56.78 

2 Perempuan   51 43.22 

 Jumlah Total 118            100.00 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.1 mengenai deskripsi responden berdasarkan 

jenis kelamin, dapat diketahui bahwa jumlah responden dengan jenis kelamin 

laki-laki adalah sebanyak 67 orang responden (56,78%), dan sisanya yaitu 

sebanyak 51 orang responden (43,22%) merupakan responden dengan jenis 
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kelamin perempuan. Hasil ini menunjukkan bahwa total responden laki-laki 

dalam penelitian ini memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan dengan 

responden perempuan. 

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Deskripsi responden berdasarkan usia yang dapat dilihat pada Tabel 

4.2 berikut ini menjelaskan bahwa jumlah responden yang berusia 16 sampai 

dengan 20 tahun adalah sebanyak 18 orang responden (15,25%), responden 

yang berusia 21 sampai dengan 25 tahun adalah sebanyak 99 orang responden 

(83,90%), dan responden yang berusian lebih dari 26 tahun adalah sebanyak 

1 orang responden (0,85%), dari jumlah total keseluruhan sebanyak 118 orang 

responden. Hasil ini menunjukkan bahwa responden dengan rentang usia 21 

sampai dengan 25 tahun memiliki kontribusi terbesar dibandingkan 

responden dengan rentang 16 sampai dengan 20 tahun dan lebih dari 26 tahun. 

Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

No. Usia Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 16 - 20 tahun   18 15.25 

2 21 - 25 tahun   99 83.90 

3 > 26 tahun     1  0.85 

 Jumlah Total 118          100.00 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Status 

Tabel Deskripsi responden berdasarkan status akan menjelaskan 

berapa banyak jumlah responden yang terbagi menurut status dalam 

penelitian ini yaitu mahasiswa, pegawai perusahaan, pelajar, dan wiraswasta. 

Deskripsi responden berdasarkan status ditunjukkan pada Tabel 4.3 
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Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Status 

No. Status Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 Mahasiswa 109 92.37 

2 Pegawai Perusahaan    5   4.24 

3 Pelajar    1   0.85 

4 Wiraswasta    3   2.54 

 Jumlah Total              118           100.00 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa dari jumlah total 118 orang 

responden, terbagi menjadi empat status yaitu sebanyak 109 orang responden 

(92,37%) merupakan responden dengan status sebagai mahasiswa, sebanyak 

5 orang responden (4,24%) merupakan responden dengan status sebagai 

pegawai perusahaan, kemudian sebanyak 1 orang responden (0,85%) 

merupakan responden dengan status sebagai pelajar, dan sebanyak 3 orang 

responden (2,54%) merupakan responden dengan status sebagai wiraswasta. 

Hasil menunjukkan bahwa responden dengan status sebagai mahasiswa 

terbesar dibandingkan dengan status sebagai pegawai perusahaan, pelajar dan 

wiraswasta. 

4. Deskripsi Responden berdasarkan Frekuensi Pembelian per Tiga Bulan 

Terakhir 

Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Frekuensi Pembelian per 

Tiga Bulan Terakhir 

No. Frekuensi Membeli Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 1 kali 95 80.51 

2 2 kali 15 12.71 

3 3 kali   2   1.69 

4 > 3 kali   6   5.08 

 Jumlah Total             118           100.00 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
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Berdasarkan Tabel 4.4 mengenai deskripsi responden berdasarkan 

frekuensi pembelian per tiga bulan terakhir, dapat dilihat bahwa dari jumlah 

total keseluruhan 118 orang responden terbagi menjadi empat bagian, yaitu 1 

kali, 2 kali, 3 kali, dan lebih dari 3 kali. Responden dengan frekuensi membeli 

1 kali adalah sebanyak 95 orang responden (80,51%), responden dengan 

frekuensi membeli 2 kali adalah sebanyak 15 orang responden (12,71%), 

kemudian responden dengan frekuensi membeli 3 kali adalah sebanyak 2 

orang responden (1,69%), dan responden dengan frekuensi membeli lebih 

dari 3 kali adalah sebanyak 6 orang responden (5,08%). Hasil menunjukkan 

bahwa responden yang memiliki frekuensi membeli sebanyak 1 kali dalam 3 

bulan terakhir memiliki kontribusi terbesar dibandingkan dengan frekuensi 

membeli sebanyak 2 kali, 3 kali, dan lebih dari 3 kali. 

5. Deskripsi Responden Berdasarkan Jumlah Produk  yang Dimiliki 

Deskripsi responden berdasarkan jumlah produk yang dimiliki dari 

hasil penelitian ini akan dijelaskan pada Tabel 4.5 mengenai deskripsi 

responden berdasarkan jumlah produk yang dimiliki berikut ini: 

Tabel 4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Jumlah Produk yang 

Dimiliki 

No. Jumlah Produk Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 1 61 51.69 

2 2 – 4 48 40.68 

3 > 4   9   7.63 

 Jumlah Total             118           100.00 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.5 tersebut dapat diketahui bahwa dari jumlah 

total keseluruhan responden yaitu sebanyak 118 orang responden, 61 orang 



74 
 

responden (51,69%) diantaranya adalah responden yang memiliki sebanyak 

1 produk, sedangkan jumlah responden yang memiliki sebanyak 2 sampai 

dengan 4 produk sebanyak 48 orang responden (40,68%), kemudian jumlah 

responden yang memiliki jumlah produk lebih dari 4 produk yaitu sebanyak 

9 orang responden (7,63%). Hasil menunjukkan bahwa responden dengan 

jumlah 1 produk yang dimiliki berada pada posisi terbanyak dibandingkan 

dengan responden yang memiliki 2 sampai 4 produk bahkan lebih dari 4 

produk. 

C. Analisis Data 

1. Hasil Analisis Data Deskriptif 

Analisis data deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk 

menganalisis data statistik yang berupa angka dengan cara 

mendeskripsikannya untuk mengetahui gambaran karakteristik data yang 

diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dan disusun serta disajikan dalam 

bentuk tabel distribusi frekuensi. Frekuensi serta persentase skor jawaban 

responden untuk masing-masing item pernyataan dalam kuesioner yang 

diperoleh akan diketahui melalui tabel distribusi tersebut. Kriteria 

interpretasi rata-rata skor jawaban responden atas pernyataan yang terdapat 

pada kuesioner mengacu pada kriteria yang ditunjukkan berikut ini: 

   Tabel 4.6 Kriteria Interpretasi Rata-Rata Skor Jawaban 

No. Nilai Skor Interpretasi 

1 1,00 – 1,79 Sangat Rendah 

2 1,80 – 2,59 Rendah 

3 2,60 – 3,39 Sedang 

4 3,40 – 4,19 Tinggi 

5 4,20 – 5,00 Sangat Tinggi 

    Sumber: Data Primer Diolah, 2018 



75 
 

5 = Sangat Setuju 

4 = Setuju 

3 = Raru-ragu 

2 = Tidak Setuju 

1 = Sangat Tidak Setuju 

Pada Tabel 4.6 kriteria ini digunakan untuk mengetahui mayoritas 

jawaban responden pada masing-masing item dan dibuat menggunakan 

perhitungan interval. 

a. Distribusi Frekuensi Variabel Visual Communication (X1) 

Variabel Visual Communication (X1) dalam penelitian ini 

merupakan variabel independen yang memiliki indikator yaitu: 

Memberikan Informasi Toko dan Produk. Tabel berikut ini merupakan 

tabel distribusi frekuensi dari variabel Visual Communication (X1) yang 

menunjukkan jawaban responden atas total pernyataan dari indikator 

tersebut. 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Variabel  Visual Communication (X1) 

 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Keterangan: 

X1.1 : Tanda berupa gambar nama toko mampu 

memberi informasi. 

X1.2 : Penggunaan tanda berupa tulisan sebagai alat 

peraga. 

 

Indikator pada variabel Visual Communication (X1) adalah Memberikan 

Informasi Toko dan Produk yang terdiri dari dua item pernyataan. Item pertama 

pada indikator Memberikan Informasi Toko dan Produk ialah tanda berupa 

gambar nama toko mampu memberi informasi (X1.1). Berdasarkan Tabel 4.7 

tersebut dapat diketahui bahwa dari jumlah keseluruhan sebanyak 118 orang 

responden, terdapat 37 orang responden (31,36%) yang menyatakan sangat 
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setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 67 orang responden (56,78%), yang 

menjawab ragu-ragu sebanyak 4 orang responden (3,39%), yang menyatakan 

tidak setuju sebanyak 9 orang responden (7,63%), dan yang menyatakan sangat 

tidak setuju sebanyak 1 orang responden (0,85%). Berdasarkan perhitungan 

jawaban yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai rata-rata (mean) pada item 

X1.1 sebesar 4,03 yang menunjukkan skor rata-rata tinggi. 

Item kedua pada indikator Memberikan Informasi Toko dan Produk 

adalah penggunaan tanda berupa tulisan sebagai alat peraga (X1.2), di mana dapat 

diketahui bahwa dari jumlah 118 orang responden, bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 29 orang responden (24,58%), yang 

menyatakan setuju sebanyak 70 orang responden (59,32%), yang menyatakan 

ragu-ragu sebanyak 8 orang responden (6,78%), yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 10 orang responden (8,47%), dan yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 1 orang responden (0,85%). Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh 

nilai rata-rata (mean) sebesar 3,98 untuk item X1.2, hasil tersebut menunjukkan 

bahwa skor rata-rata yang dimiliki tinggi. 

b. Distribusi Frekuensi Variabel Lighting (X2) 

Variabel Lighting (X2) dalam penelitian ini merupakan variabel 

independen yang memiliki indikator yaitu: Efektivitas Penggunaan 

Cahaya. Tabel berikut ini merupakan tabel distribusi frekuensi dari 

variabel Lighting (X2) yang menunjukkan jawaban responden atas total 

pernyataan dari indikator tersebut. 
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5 = Sangat Setuju 

4 = Setuju 

3 = Raru-ragu 

2 = Tidak Setuju 

1 = Sangat Tidak Setuju 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Variabel Lighting (X2) 

 
Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Keterangan: 

X2.1 : Lampu menyorot display product memunculkan 

produk agar terlihat. 

X2.2 : Menyesuaikan cahaya yang manyorot dinding. 

 

Efektivitas Penggunaan Cahaya merupakan indkator yang terdapat dalam 

variabel Lighting (X2), di mana indikator ini terdiri dari dua item pernyataan. Item 

pertama yang terdapat pada indikator Efektivitas Penggunaan Cahaya adalah lampu 

menyorot display product memunculkan produk agar terlihat (X2.1). Berdasarkan 

Tabel 4.8 di atas, dapat diketahui bahwa 118 responden, terdapat 37 orang 

responden (31,36%) yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju 

sebanyak 67 orang responden (56,78%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 4 

orang responden (3,39%), yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9 orang 

responden (7,63%), dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang 

responden (0,85%). Berdasarkan hasil perhitungan atas jawaban responden pada 

item X2.1, maka diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 4,10 yang menunjukkan 

skor rata-rata tinggi. 

Item kedua pada indikator Efektivitas Penggunaan Cahaya yaitu 

menyesuaikan cahaya yang menyorot dinding (X2.2), menunjukkan bahwa dari 

jumlah keseluruhan responden sebanyak 118 orang, dapat diketahui bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 29 orang responden (24,58%), 
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5 = Sangat Setuju 

4 = Setuju 

3 = Raru-ragu 

2 = Tidak Setuju 

1 = Sangat Tidak Setuju 

yang menyatakan setuju sebanyak 74 orang responden (62,71%), yang menyatakan 

ragu-ragu sebanyak 4 orang responden (3,39%), yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 10 orang responden (8,47%), dan yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 1 orang responden atau 0,85%. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh 

nilai rata-rata (mean) sebesar 4,02 untuk item X2.2, di mana hasil tersebut 

menunjukkan bahwa skor rata-rata yang dimiliki tinggi. 

c. Distribusi Frekuensi Variabel Colors (X3) 

Variabel Colors (X3) dalam penelitian ini merupakan variabel 

independen yang memiliki indikator yaitu: Penggunaan Kreatif Warna. 

Tabel berikut ini merupakan tabel distribusi frekuensi dari variabel 

Colors (X3) yang menunjukkan jawaban responden atas total 

pernyataan dari indikator tersebut. 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Variabel Colors (X3) 

 
Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Keterangan: 

X2.1 : Penggunaan warna hangat pada struktur ruangan. 

X2.2 : Penggunaan warna sejuk pada struktur ruangan. 

 

 

Penggunaan Kreatif Warna yang merupakan indikator dari variabel Colors 

(X3) memiliki dua item pernyataan, di mana item pertama dalam indikator ini ialah 

penggunaan warna hangat pada struktur ruangan (X3.1). Berdasarkan Tabel 4.9 

dapat diketahui bahwa dari jumlah keseluruhan responden yaitu 118 orang 



79 
 

responden, terdapat 22 orang responden (18,64%) yang menyatakan sangat setuju, 

yang menyatakan setuju sebanyak 71 orang responden (60,17%), yang menjawab 

ragu-ragu sebanyak 7 orang responden (5,93%), yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 15 orang responden (12,71%), dan yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 3 orang responden (2,54%). Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh 

nilai rata-rata (mean) sebesar 3,80 untuk item X3.1 yang menunjukkan bahwa skor 

rata-rata yang dimiliki tinggi. 

Item kedua pada indikator Penggunaan Kreatif Warna adalah penggunaan 

warna sejuk pada struktur ruangan (X3.2), menunjukkan bahwa dari jumlah 

keseluruhan responden yaitu sebanyak 118 orang responden, dapat diketahui bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 19 orang responden (16,10%), 

yang menyatakan setuju sebanyak 72 orang responden (61,02%), yang menyatakan 

ragu-ragu sebanyak 9 orang responden (7,63%), yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 16 orang responden (13,56%), dan yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 2 orang responden (1,69%). Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh 

nilai rata-rata (mean) sebesar 3,76 untuk item X3.2, di mana hasil tersebut 

menunjukkan bahwa skor rata-rata yang dihasilkan tinggi. 

d. Distribusi Frekuensi Variabel Music (X4) 

Variabel Music (X4) dalam penelitian ini merupakan variabel 

independen yang memiliki indikator yaitu: Penggunaan Musik. Tabel 

berikut ini merupakan tabel distribusi frekuensi dari variabel Music (X4) 

yang menunjukkan jawaban responden atas total pernyataan dari 

indikator tersebut. 
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5 = Sangat Setuju 

4 = Setuju 

3 = Raru-ragu 

2 = Tidak Setuju 

1 = Sangat Tidak Setuju 

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Variabel Music (X4) 

 
Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Keterangan: 

X4.1 : Penyesuaian volume pada jenis lagu. 

X4.2 : Penggunaan tempo untuk mengendalikan 

suasana pada toko. 

 

Penggunaan Musik merupakan indikator dalam variabel Music (X4), di 

mana indikator ini terdiri dari dua item pernyataan. Item pertama yang terdapat pada 

indikator Penggunaan Musik adalah penyesuaian volume pada jenis lagu (X4.1). 

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Variabel Music (X4) menunjukkan bahwa dari 

jumlah total keseluruhan responden yaitu sebanyak 118 orang responden, terdapat 

19 orang responden (16,10%) yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan 

setuju sebanyak 83 orang responden (70,34%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 

3 orang responden (2,54%), yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12 orang 

responden (10,17%), dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang 

responden (0,85%). Berdasarkan hasil perhitungan atas jawaban responden pada 

item X4.1, maka diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 3,91 yang menunjukkan 

skor rata-rata tinggi. 

Item kedua pada indikator Penggunaan Musik yaitu penggunaan tempo 

untuk mengendalikan suasana pada toko (X4.2), menunjukkan bahwa dari jumlah 

keseluruhan responden sebanyak 118 orang responden, dapat diketahui bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 26 orang responden (22,03%), 
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5 = Sangat Setuju 

4 = Setuju 

3 = Raru-ragu 

2 = Tidak Setuju 

1 = Sangat Tidak Setuju 

yang menyatakan setuju sebanyak 74 orang responden (62,71%), yang menyatakan 

ragu-ragu sebanyak 7 orang responden (5,93%), yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 9 orang responden (7,63%), dan yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 2 orang responden (1,69%). Berdasarkan hasil perhitungsn, diperoleh 

nilai rata-rata (mean) sebesar 3,96 untuk item X4.2, di mana hasil tersebut 

menunjukkan bahwa skor rata-rata yang dimikili tinggi. 

e. Distribusi Frekuensi Variabel Scent (X5) 

Variabel Scent (X5) dalam penelitian ini merupakan variabel 

independen yang memiliki indikator yaitu: Penggunaan Parfum sebagai 

Aroma. Tabel berikut ini merupakan tabel distribusi frekuensi dari 

variabel Scent (X5) yang menunjukkan jawaban responden atas total 

pernyataan dari indikator tersebut. 

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Variabel Scent (X5) 

 
Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Keterangan: 

X5.1 :   Aroma ruangan di dalam toko. 

X5.2 : Jenis aroma ruangan yang netral disesuaikan 

berdasarkan target pasar sasaran konsumen 

(laki-laki dan perempuan). 

 

 

Penggunaan Parfum sebagai Aroma yang merupakan indikator dari variabel 

Scent (X5) memiliki dua item pernyataan, di mana item pertama dalam indikator ini 

ialah aroma ruangan di dalam toko (X5.1). Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Variabel 

Scent (X5) menunjukkan bahwa dari jumlah total keseluruhan responden yaitu 
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sebanyak 118 orang responden, terdapat 21 orang responden (17,80%) yang 

menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebanyak 77 orang responden 

(65,25%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 9 orang responden (7,63%), yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 10 orang responden (8,47%), dan yang 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang responden (0,85%). Berdasarkan 

hasil perhitungan, diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 3,91 untuk item X5.1, 

yang menunjukkan bahwa skor rata-rata yang dimiliki tinggi. 

Item kedua pada indikator Penggunaan Parfum sebagai Aroma adalah Jenis 

aroma ruangan yang netral disesuaikan berdasarkan target pasar sasaran konsumen 

(laki-laki dan perempuan) (X5.2), menunjukkan bahwa dari jumlah keseluruhan 

responden yaitu sebanyak 118 orang responden, dapat diketahui bahwa responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 17 orang responden (14,41%), yang 

menyatakan setuju sebanyak 81orang responden (68,64%), yang menyatakan ragu-

ragu sebanyak 8 orang responden (6,78%), yang menyatakan tidak setuju sebanyak 

11 orang responden (9,32%), dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 

orang responden (0,85%). Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai rata-rata 

(mean) sebesar 3,86 untuk item X5.2, yang menunjukkan bahwa skor rata-rata yang 

dimiliki tinggi. 

f. Distribusi Frekuensi Variabel Struktur Keputusan Pembelian (Y) 

Variabel Struktur Keputusan Pembelian (Y) dalam penelitian ini 

merupakan variabel independen yang memiliki indikator yaitu: 

Keputusan Pembelian Produk. Tabel berikut ini merupakan tabel 

distribusi frekuensi dari variabel Struktur Keputusan Pembelian (Y) 
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5 = Sangat Setuju 

4 = Setuju 

3 = Raru-ragu 

2 = Tidak Setuju 

1 = Sangat Tidak Setuju 

yang menunjukkan jawaban responden atas total pernyataan dari 

indikator tersebut. 

Tabel 4.12  Distribusi Frekuensi Variabel Struktur Keputusan Pembelian  (Y) 

 
 Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Keterangan: 

Y1.1 : Keputusan tentang bentuk produk. 

Y1.2 : Keputusan tentang merek. 

Y1.3 : Keputusan tentang kesesuaian harga. 

Y1.4 : Keputusan tentang kesesuaian kualitas. 

 

 

Keputusan Pembelian Produk yang merupakan indikator dalam variabel 

Struktur Keputusan Pembelian (Y) memiliki empat item, di mana item pertama 

dalam indikator ini adalah keputusan tentang bentuk produk (Y1.1). Tabel 4.12 

Distribusi Frekuensi Variabel Struktur Keputusan Pembelian (Y) menunjukkan 

bahwa dari jumlah total keseluruhan responden yaitu sebanyak 118 orang 

responden, terdapat 30 orang responden (25,42%) yang menyatakan sangat setuju, 

yang menyatakan setuju sebanyak 66 orang responden (55,93%), yang menjawab 

ragu-ragu sebanyak 8 orang responden (6,78%), yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 10 orang responden (8,47%), dan yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 4 orang responden (3,39%). Berdasarkan hasil dari perhitungan frekuensi 

atas jawaban responden pada item Y1.1, diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 3,92 

yang menunjukkan skor rata-rata tinggi. 
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Item kedua adalah keputusan tentang merek (Y1.2), menunjukkan bahwa dari 

jumlah keseluruhan responden yaitu sebanyak 118 orang responden, dapat 

diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 26 orang 

responden (22,03%), yang menyatakan setuju sebanyak 67 orang responden 

(56,78%), yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 8 orang responden (6,78%), yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 15 orang responden (12,71%), dan yang 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang responden (1,69%). Berdasarkan 

hasil perhitungan, diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 3,85 untuk item Y1.2, di 

mana hasil tersebut menunjukkan bahwa skor rata-rata yang dihasilkan tinggi. 

Keputusan tentang kesesuaian harga (Y1.3) merupakan item ketiga, di mana 

dapat diketahui bahwa dari sebanyak 118 orang responden dapat diketahui bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 22 orang responden (18,64%), 

yang menyatakan setuju sebanyak 75 orang responden (63,56%), yang menyatakan 

ragu-ragu sebanyak 7 orang responden (5,93%), yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 14 orang responden (11,86%), dan yang menyatakan sangat tidak setuju 

tidak ada. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 

3,89 untuk item Y1.3, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa skor rata-rata yang 

dihasilkan tinggi. 

Keputusan tentang kesesuaian kualitas (Y1.4) merupakan item keempat 

dalam indikator Keputusan Pembelian Produk, dapat diketahui bahwa dari jumlah 

keseluruhan responden yaitu 118 orang responden dapat diketahui bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 22 orang responden (18,64%), 

yang menyatakan setuju sebanyak 80 orang responden (67,80%), yang menyatakan 
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ragu-ragu sebanyak 7 orang responden (5,93%), yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 9 orang responden (7,63%), dan yang menyatakan sangat tidak setuju 

tidak ada. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 

3,97 untuk item Y1.4, sehingga dapat dikatakan bahwa skor rata-rata frekuensi 

jawaban responden yang dihasilkan tinggi. 

2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pengujian data dengan uji asumsi klasik harus dilakukan terlebih 

dahulu sebelum data yang telah terkumpul dianalisis lebih lanjut. Hal 

tersebut bertujuan untuk memenuhi pengujian regresi linier berganda. Uji 

asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam pengujian yaitu: 

Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas. 

Penyajian hasil pengujian asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi 

data yang telah diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Pengujian 

Asumsi Normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

Uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan hipotesis yang digunakan 

sebagai berikut: 

H0 : residual tersebar normal 

H1 : residual tidak tersebar normal 

Jika nilai sig. (p-value) > 0,05, maka H0 diterima yang artinya 

normalitas terpenuhi. 

Hasil Uji Normalitas dapat dilihat pada tabel 4.8 
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   Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas 

 
   Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas yang telah 

dilakukan dengan menggunakan software SPSS 21.0, dapat diketahui 

bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,256. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa ketentuan data yang berdistribusi normal telah 

terpenuhi yaitu dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 maka data 

dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi yang 

diperoleh lebih besar dari 0,05 atau setara dengan 5%. Berdasarkan 

hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa variabel Visual 

Communication (X1), Lighting (X2), Colors (X3), Music (X4), dan Scent 

(X5) serta variabel Struktur Keputusan Pembelian (Y) dalam penelitian 

ini memiliki penyebaran yang normal. Variabel-variabel tersebut telah 

memenuhi asumsi normalitas penyebaran data, maka ketentuan H0 

diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Pernyataan ini juga 

didukung oleh Gambar 4.4 Grafik Normal Probability Plot yang 

menunjukkan bahwa penyebaran plot data telah sesuai yaitu berada 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

118
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1.89781950
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disekitaran garis diagonal uji normalitas, dan tidak ada plot data yang 

menyebar jauh dari garis tersebut. 

 
Gambar 4.4 Grafik Normal Probability Plot 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya hubungan linier atau multikolinearitas antar variabel 

independen yang terdapat dalam penelitian, sebab model regresi yang 

memenuhi syarat ialah model regresi yang tidak memiliki hubungan 

linier antar variabel independennya. Hasil Uji Multikolinearitas dapat 

dilihat pada Tabel 4.14. 

 

 

 



88 
 

Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas 

 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.14 diketahui bahwa dalam penelitian ini 

tidak terdapat hubungan linier antara variabel independen. Salah satu 

cara yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya Multikolinearitas 

adalah dengan melihat nilai tolerance dan inflation floor (VIF), dengan 

ketentuan nilai VIF ≤ 10 dan nilai tolerance ≥ 0,1. Nilai tolerance yang 

diperoleh dari tiap variabel bebas pada penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1) Tolerance untuk variabel Visual Communication (X1) adalah 0,690 

2) Tolerance untuk variabel Lighting (X2) adalah 0,423 

3) Tolerance untuk variabel Colors (X3) adalah 0,620 

4) Tolerance untuk variabel Music (X4) adalah 0,458 

5) Tolerance untuk variabel Scent (X5) adalah 0,558 

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa keseluruhan 

nilai tolerance > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

Multikolinearitas antar variabel bebas. 

Coefficientsa

.690 1.449

.423 2.363

.620 1.612

.458 2.184

.558 1.792

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
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Nilai VIF dalam Uji Multikolinearitas yang diperoleh dari tiap 

variabel bebas pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1) VIF untuk variabel Visual Communication (X1) adalah 1,449 

2) VIF untuk variabel Lighting (X2) adalah 2,363 

3) VIF untuk variabel Colors (X3) adalah 1,612 

4) VIF untuk variabel Music (X4) adalah 2,184 

5) VIF untuk variabel Scent (X5) adalah 1,792 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi Multikolinearitas antar variabel bebas, dengan demikian 

asumsi tidak adanya Multikolinearitas dapat terpenuhi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik Heteroskedastisitas, yaitu adanya 

ketidaksamaan varian pada model regresi. Prosedur uji dilakukan 

dengan Uji Scatterplot. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi 

pada hipotesis: 

H0 : ragam sisaan homogen 

H1 : ragam sisaan tidak homogen 

Hasil Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.5 
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Gambar 4.5 Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas pada Gambar 4.5, diketahui 

bahwa titik-titik dalam grafik Scatterplot menyebar secara acak tanpa 

membentuk pola yang teratur, serta menyebar di atas maupun di bawah 

angka 0 pada sumbu Y. Kesimpulannya bahwa tidak terjadi 

penyimpangan asumsi Heteroskedastisitas pada model regresi ini sebab 

ketentuan pada Uji Heteroskedastisitas adalah apabila terbentuk pola 

tertentu yang teratur pada titik dalam grafik Scatterplot, maka telah 

terjadi penyimpangan asumsi heteroskedastisitas dan apabila titik pada 

grafik Scatterplot menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 

0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu, maka penyimpangan 

Heteroskedastisitas tidak terjadi. 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mencari tahu besarnya 

pengaruh antara variabel bebas, yaitu Visual Communication (X1), Lighting 
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(X2), Colours (X3), Music (X4), Scent (X5) terhadap variabel terikat yaitu 

Struktur Keputusan Pembelian (Y). 

a. Persamaan Regresi 

Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat, dengan menggunakan 

bantuan SPSS for Windows 21.00 dan mendapatkan model regresi 

seperti pada Tabel 4.15: 

Tabel 4.15 Persamaan Regresi 

Variabel  

Bebas 

Unstandardized  

Coefficients 

Standardized  

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 0.378 1.187  0.318 0.751 

X1 0.336 0.131 0.180 2.556 0.012 

X2 0.531 0.177 0.271 3.005 0.003 

X3 0.322 0.129 0.186 2.493 0.014 

X4 0.394 0.169 0.202 2.334 0.021 

X5 0.348 0.174 0.157 2.002 0.048 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Keterangan: 

X1 : Visual Communication 

X2 : Lighting 

X3 : Colors 

X4 : Music 

X5 : Scent 

Berdasarkan pada Tabel 4.15 didapatkan persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = 0,378 + 0,336 X1 + 0,531 X2 + 0,322 X3 + 0,394 X4 + 0,348 X5  

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan 

mengenai pengaruh dari masing-masing variabel Visual 
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Communication (X1), Lighting (X2), Colors (X3), Music (X4), dan Scent 

(X5) terhadap variabel Struktur Keputusan Pembelian (Y), yaitu: 

1) Nilai b1 = 0,336 

Visual Communication (X1) berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y) dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0,336. Hal ini berarti apabila variabel Visual 

Communication (X1) meningkat, maka dapat pula meningkat 

variabel Struktur Keputusan Pembelian (Y). 

2) Nilai b2 = 0,531 

Lighting (X2) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Struktur 

Keputusan Pembelian (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 

0,531. Hal ini berarti apabila variabel Lighting (X2) meningkat, 

maka dapat pula meningkat variabel Struktur Keputusan Pembelian 

(Y). 

3) Nilai b3 = 0,322 

Colors (X3) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Struktur 

Keputusan Pembelian (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 

0,322. Hal ini berarti apabila variabel Colors (X3) meningkat, maka 

dapat pula meningkat variabel Struktur Keputusan Pembelian (Y). 

4) Nilai b4 = 0,394 

Music (X4) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Struktur 

Keputusan Pembelian (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 
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0,394. Hal ini berarti apabila variabel Music (X4) meningkat, maka 

dapat pula meningkat variabel Struktur Keputusan Pembelian (Y). 

5) Nilai b5 = 0,348 

Scent (X5) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Struktur 

Keputusan Pembelian (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 

0,348. Hal ini berarti apabila variabel Scent (X5) meningkat, maka 

dapat pula meningkat variabel Struktur Keputusan Pembelian (Y). 

Berdasarkan penjelasan mengenai persamaan linier berganda di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yaitu: Visual 

Communication (X1), Lighting (X2), Colors (X3), Music (X4), dan Scent 

(X5) memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen Struktur 

Keputusan Pembelian (Y), sehingga apabila variabel independen 

tersebut meningkat maka akan diikuti dengan meningkatnya variabel 

dependen. Besar kontribusi dari masing-masing variabel independen 

adalah Visual Communication (X1) sebesar 0,336; Lighting (X2) sebesar 

0,531; Colors (X3) sebesar 0,322; Music (X4) sebesar 0,394; dan Scent 

(X5) sebesar 0,348. 

b. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mencari tahu besarnya 

kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.Besarnya 

Koefisien Determinasi (R2) dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square 

pada Tabel 4.16. 
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Tabel 4.16 Koefisien Korelasi dan Determinasi 

R R Square Adjusted R Square 

0.784 0.615 0.598 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.16 Koefisien Korelasi dan Determinasi, 

diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R2) yang diperoleh adalah 

sebesar 0,598. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 59,8% variabel 

Struktur Keputusan Pembelian (Y) dipengaruhi oleh variabel bebasnya, 

yaitu Visual Communication (X1), Lighting (X2), Colors (X3), Music 

(X4), dan Scent (X5). Sedangkan sisanya yaitu 46,5% dari variabel 

Struktur Keputusan Pembelian merupakan besarnya pengaruh variabel 

independen lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Selain itu, juga diperoleh koefisien korelasi yang dapat dilihat 

dari nilai R pada Tabel 4.16, di mana nilai koefisien korelasin yang 

dihasilkan ialah sebesar 0,784. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya 

hubungan antara variabel Visual Communication (X1), Lighting (X2), 

Colors (X3), Music (X4), dan Scent (X5) terhadap variabel Struktur 

Keputusan Pembelian (Y) termasuk dalam kategori kuat, di mana dapat 

dilihat pada tabel 4.17. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa adanya 

hubungan yang bersifat positif antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Hal ini berarti bila variabel Visual Communication 

(X1), Lighting (X2), Colors (X3), Music (X4), dan Scent (X5) semankin 
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meningkat, maka akan terjadi pula peningkatan pada variabel Struktur 

Keputusan Pembelian (Y). 

Tabel 4.17 Kriteria Interpretasi Koefisien Korelasi 

No. Interpretasi Koefisien Tingkat Hubungan 

1 0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

2 0,20 – 0,399 Rendah 

3 0,40 – 0,599 Sedang 

4 0,60 – 0,799 Kuat 

5 0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

    Sumber: Sugiyono (2016:184) 

4. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan pengujian yang digunakan untuk 

menjawab hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti. Uji hipotesis ini terdiri 

dari dua macam, yaitu: Uji Simultan (Uji F) dan Uji Parsial (Uji t). Berikut 

ini merupakan hasil dari uji hipotesis tersebut: 

a. Uji Simultan (Uji F) 

Tabel 4.18 Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 674.192 5 134.838 35.837 0.000 

Residual 421.401 112 3.763   

Total 1095.593 117    

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Uji simultan (Uji F) adalah pengujian yang dilakukan untuk 

melihat pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Cara yang dapat dilakukan untuk 

menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis adalah dengan melihat 

signifikan F dan apabila nilai signifikansi F < nilai α yaitu 0,05 maka 
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H0 ditolak dan Ha diterima. Hasil uji simultan (Uji F) dapat dilihat pada 

Tabel 4.18. 

Berdasarkan Tabel 4.18 tersebut dapat diketahui bahwa nilai 

Fhitung adalah 35,837 dengan signifikansi F sebesar 0,000 maka nilai 

signifikansi F < 0,05 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti 

variabel-variabel indepeden yaitu Visual Communication (X1), Lighting 

(X2), Colors (X3), Music (X4), dan Scent (X5) berpengaruh secara 

simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependennya yaitu 

Struktur Keputusan Pembelian (Y). 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Uji Parsial (Uji t) adalah pengujian yang dilakukan untuk 

melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. Cara yang dapat dilakukan untuk 

menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis adalah dengan 

membandingkan nilai signifikan t dengan nilai alpha (α), yaitu 0,05. 

Bila signifikansi t < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima dan apabila 

signifikansi t > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hasil uji parsial 

(Uji t) dapat dilihat pada Tabel 4.19. 

Tabel 4.19 Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Variabel Bebas t Sig. 

(Constant) 0.318 0.751 

X1 2.556 0.012 

X2 3.005 0.003 

X3 2.493 0.014 

X4 2.334 0.021 

X5 2.002 0.048 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
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Berdasarkan Tabel 4.19 Hasil Uji Parsial (Uji t), maka dapat 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Hasil uji t antara Visual Communication (X1) dengan Struktur 

Keputusan Pembelian (Y) menunjukkan nilai thitung adalah sebesar 

2,556 dengan nilai signifikansi t (0,012) < 0,05, sehingga dapat 

dikatakan bahwa pengaruh Visual Communication (X1) terhadap 

Struktur Keputusan Pembelian (Y) adalah signifikan. Hal ini berarti 

H0 ditolak dan Ha diterima, maka dapat disimpulkan bahwa Struktur 

Keputusan Pembelian (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh Visual 

Communication (X1), sehingga apabila Visual Communication 

semakin baik, Struktur Keputusan Pembelian akan mengalami 

peningkatan. 

2) Hasil uji t antara Lighting (X2) dengan Struktur Keputusan 

Pembelian (Y) menunjukkan nilai thitung adalah sebesar 3,005 dengan 

nilai signifikansi t (0,003) < 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa 

pengaruh Lighting (X2) terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y) 

adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima, maka 

dapat disimpulkan bahwa Struktur Keputusan Pembelian (Y) 

dipengaruhi secara signifikan oleh Lighting (X2), sehingga apabila 

Lighting semakin baik, Struktur Keputusan Pembelian akan 

mengalami peningkatan. 

3) Hasil uji t antara Colors (X3) dengan Struktur Keputusan Pembelian 

(Y) menunjukkan nilai thitung adalah sebesar 2,493 dengan nilai 
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signifikansi t (0,014) < 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa 

pengaruh Colors (X3) terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y) 

adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima, maka 

dapat disimpulkan bahwa Struktur Keputusan Pembelian (Y) 

dipengaruhi secara signifikan oleh Colors (X3), sehingga apabila 

Colors semakin baik, Struktur Keputusan Pembelian akan 

mengalami peningkatan. 

4) Hasil uji t antara Music (X4) dengan Struktur Keputusan Pembelian 

(Y) menunjukkan nilai thitung adalah sebesar 2,334 dengan nilai 

signifikansi t (0,021) < 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa 

pengaruh Music (X4) terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y) 

adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima, maka 

dapat disimpulkan bahwa Struktur Keputusan Pembelian (Y) 

dipengaruhi secara signifikan oleh Music (X4), sehingga apabila 

Music semakin baik, Struktur Keputusan Pembelian akan 

mengalami peningkatan. 

5) Hasil uji t antara Scent (X5) dengan Struktur Keputusan Pembelian 

(Y) menunjukkan nilai thitung adalah sebesar 2,002 dengan nilai 

signifikansi t (0,048) < 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa 

pengaruh Scent (X5) terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y) 

adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima, maka 

dapat disimpulkan bahwa Struktur Keputusan Pembelian (Y) 

dipengaruhi secara signifikan oleh Scent (X5), sehingga apabila 
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Scent semakin baik, Struktur Keputusan Pembelian akan mengalami 

peningkatan. 

Berdasarkan penjelasan mengenai hasil uji simultan (Uji F) dan 

uji parsial (Uji t) secara keseluruhan tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel Visual Communication (X1), Lighting (X2), Colors (X3), 

Music (X4), dan Scent (X5) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Struktur Keputusan Pembelian (Y), baik secara simultan maupun secara 

parsial. 

D. Pembahasan 

1. Rekapitulasi Analisis Deskriptif 

a. Variabel Visual Communication (X1) 

Variabel Visual Communication (X1) memiliki indikator yaitu: 

Memberikan Informasi Toko dan Produk, di mana hasil skor rata-rata 

jawaban responden pada indikator ini juga menunjukkan hasil skor rata-

rata yang diperoleh pada variabel Visual Communication (X1) yaitu 

sebesar 4,01. Nilai tersebut termasuk ke dalam kelas interval 3,41 – 4,20 

yang menunjukkan bahwa Visual Communication (X1) yang 

ditawarkan Inspired27 berada pada kategori tinggi. Berdasarkan nilai 

rata-rata tersebut, dapat dikatakan bahwa konsumen mengetahui adanya 

tanda berupa nama toko dan tulisan sebagai alat peraga telah 

memberikan informasi, hal tersebut dibuktikan dengan mayoritas 

responden menjawab setuju untuk kedua item pernyataan pada variabel 

Visual Communication (X1). 
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b. Variabel Lighting (X2) 

Variabel Lighting (X2) memiliki indikator yaitu: Efektivitas 

Penggunaan Cahaya, di mana hasil skor rata-rata jawaban responden 

pada indikator ini juga menunjukkan hasil skor rata-rata yang diperoleh 

pada variabel Lighting (X2) yaitu sebesar 4,06. Nilai tersebut termasuk 

ke dalam kelas interval 3,41 – 4,20 yang menunjukkan bahwa Lighting 

(X2) yang ditawarkan Inspired27 berada pada kategori tinggi. 

Berdasarkan nilai rata-rata tersebut, dapat dikatakan bahwa konsumen 

merasa nyaman saat berada di dalam toko karena adanya lampu yang 

menyorot display product dan kesesuaian cahaya yang menyorot pada 

dinding, hal tersebut dibuktikan dengan mayoritas responden menjawab 

setuju untuk kedua item pernyataan pada variabel Lighting (X2). 

c. Variabel Colors (X3) 

Variabel Colors (X2) memiliki indikator yaitu: Penggunaan 

Kreatif Warna, di mana hasil skor rata-rata jawaban responden pada 

indikator ini juga menunjukkan hasil skor rata-rata yang diperoleh pada 

variabel Colors (X3) yaitu sebesar 3,78. Nilai tersebut termasuk ke 

dalam kelas interval 3,41 – 4,20 yang menunjukkan bahwa Colors (X3) 

yang ditawarkan Inspired27 berada pada kategori tinggi. Berdasarkan 

nilai rata-rata tersebut, dapat dikatakan bahwa konsumen merasa 

nyaman saat berada di dalam toko karena adanya kesesuaian dalam 

pemilihan warna hangat dan sejuk pada struktur ruangan, hal tersebut 
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dibuktikan dengan mayoritas responden menjawab setuju untuk kedua 

item pernyataan pada variabel Colors (X3). 

d. Variabel Music (X4) 

Variabel Music (X4) memiliki indikator yaitu: Penggunaan 

Musik, di mana hasil skor rata-rata jawaban responden pada indikator 

ini juga menunjukkan hasil skor rata-rata yang diperoleh pada variabel 

Music (X4) yaitu sebesar 3,93. Nilai tersebut termasuk ke dalam kelas 

interval 3,41 – 4,20 yang menunjukkan bahwa Music (X4) yang 

ditawarkan Inspired27 berada pada kategori tinggi. Berdasarkan nilai 

rata-rata tersebut, dapat dikatakan bahwa konsumen merasakan adanya 

penyesuaian volume dan penggunaan tempo untuk mengendalikan 

suasana pada toko dengan jenis lagu yang diputar, hal tersebut 

dibuktikan dengan mayoritas responden menjawab setuju untuk kedua 

item pernyataan pada variabel Music (X4). 

e. Variabel Scent (X5) 

Variabel Scent (X5) memiliki indikator yaitu: Penggunaan 

Parfum sebagai Aroma, di mana hasil skor rata-rata jawaban responden 

pada indikator ini juga menunjukkan hasil skor rata-rata yang diperoleh 

pada variabel Scent (X5) yaitu sebesar 3,89. Nilai tersebut termasuk ke 

dalam kelas interval 3,41 – 4,20 yang menunjukkan bahwa Music (X4) 

yang ditawarkan Inspired27 berada pada kategori tinggi. Berdasarkan 

nilai rata-rata tersebut, dapat dikatakan bahwa konsumen merasakan 

adanya aroma ruangan yang netral, tidak identik kepada selera laki-laki 
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ataupun perempuan, hal tersebut dibuktikan dengan mayoritas 

responden menjawab setuju untuk kedua item pernyataan pada variabel 

Scent (X5). 

f. Variabel Struktur Keputusan Pembelian (Y) 

Variabel Struktur Keputusan Pembelian (Y) memiliki indikator 

yaitu: Keputusan Pembelian Produk, di mana hasil skor rata-rata 

jawaban responden pada indikator ini juga menunjukkan hasil skor rata-

rata yang diperoleh pada variabel Struktur Pembelian Produk (Y) yaitu 

sebesar 3,91. Nilai tersebut termasuk ke dalam kelas interval 3,41 – 4,20 

yang menunjukkan bahwa Struktur Keputusan Pembelian (Y) yang 

ditawarkan Inspired27 berada pada kategori tinggi. Berdasarkan nilai 

rata-rata tersebut, dapat dikatakan bahwa banyak dari konsumen yang 

memutuskan untuk membeli produk Inspired27 karena suka dengan 

bentuk produk, merek, kesesuaian pada harga dan kualitas yang 

ditawarkan, sehingga konsumen merasa yakin dalam memutuskan 

untuk membeli produk Inspired27. Terbukti dengan melihat jawaban 

responden mayoritas menjawab setuju untuk keempat item pernyataan 

pada variabel Struktur Keputusan Pembelian (Y). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

hasil skor rata-rata dari jawaban responden pada variabel Visual 

Communication (X1) menunjukkan bahwa Visual Communication 

termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai Grand Mean Variabel 

sebesar 4,01. Hasil skor rata-rata dari jawaban responden pada variabel 
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Lighting (X2) menunjukkan bahwa Lighting termasuk dalam kategori 

tinggi dengan nilai Grand Mean Variabel sebesar 4,06. Hasil skor rata-

rata dari jawaban responden pada variabel Colors (X3) menunjukkan 

bahwa Colors termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai Grand Mean 

Variabel sebesar 3,78. Hasil skor rata-rata dari jawaban responden pada 

variabel Music (X4) menunjukkan bahwa Music termasuk dalam 

kategori tinggi dengan nilai Grand Mean Variabel sebesar 3,93. Hasil 

skor rata-rata dari jawaban responden pada variabel Scent (X5) 

menunjukkan bahwa Scent termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai 

Grand Mean Variabel sebesar 3,89. Hasil skor rata-rata dari jawaban 

responden pada variabel Struktur Keputusan Pembelian (Y) 

menunjukkan bahwa Struktur Keputusan Pembelian dengan nilai 

Grand Mean Variabel sebesar 3,91 termasuk dalam kategori tinggi. 

2. Rekapitulasi Analisis Inferensial 

a. Pengaruh Store Atmosphere Secara Simultan terhadap Struktur 

Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil Uji F pada variabel Visual Communication 

(X1), Lighting (X2), Colors (X3), Music (X4), dan Scent (X5) terhadap 

Struktur Keputusan Pembelian (Y) dengan menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 5% atau setara dengan 0,05 diperoleh nilai 

signifikansi F < 0,05 yaitu sig. F sebesar 0,000. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa variabel Visual Communication (X1), Lighting (X2), 
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Colors (X3), Music (X4), dan Scent (X5) berpengaruh signifikan secara 

Bersama-sama terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y). 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Struktur 

Keputusan Pembelian (Y) pada Inspired27 dipengaruhi oleh Visual 

Communication (X1), Lighting (X2), Colors (X3), Music (X4), serta 

Scent (X5) dengan kontribusi yang diberikan sebesar 59,8% di mana 

hasil diperoleh berdasarkan nilai Adjusted R Square. Sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini, oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini dapat 

menunjukkan semua variabel dari Store Atmosphere berpengaruh 

signifikan secara bersama-sama terhadap Keputusan Pembelian. 

Artinya bahwa Store Atmosphere pada Distribution Store Inspired27 

sudah baik, sehingga apabila perusahaan melakukan pengembangan 

dalam meningkatkan Store Atmosphere (Suasana Toko) lebih baik lagi, 

maka hal ini bias meningkatkan Keputusan Pembelian konsumen pada 

Distribution Store Inspired27. 

Hasil dari penelitian ini mendukung teori Levy and Weitz 

(2001:556), perilaku pembelian konsumen juga dipengaruhi oleh 

suasana toko. Penciptaan suasana toko yang baik diharapkan menjadi 

strategi yang tepat bagi suatu toko dalam menghadapi persaingan. Toko 

diharapkan memiliki suasana yang nyaman, unik, dan berbeda dari toko 

yang lainnya sehingga dapat menarik konsumen yang melihat toko dari 

luar atau mendapatkan informasi tersebut dari berbagai media untuk 
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memutuskan mengunjungi dan melakukan pembelian pada toko 

tersebut. Hasil dari penelitian ini juga mendukung penelitian Nofiawaty 

(2014), Widyanto (2014), Fahimah (2015), Sulistiorini (2017), dan 

Sharma (2015) yang menyatakan bahwa Store Atmosphere berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian, akan tetapi terdapat 

perbedaan antara penelitian ini dengan Nofiawaty (2014), Widyanto 

(2014), An’nisa (2016) dan Sulistiorini (2017) dikarenakan variabel 

yang digunakan penelitian ini yaitu Visual Communication (X1), 

Lighting (X2), Colors (X3), Music (X4), dan Scent (X5) seperti yang 

digunakan pada penelitian Fahimah (2015), sedangkan Nofiawaty 

(2014), Widyanto (2014), An’nisa (2016) dan Sulistiorini (2017) Store 

Atmosphere menggunakan variabel Exterior, General Interior, Store 

Layout, Interior Display. 

b. Pengaruh Store Atmosphere Secara Parsial terhadap Struktur 

Keputusan Pembelian 

1) Variabel Visual Communication (X1) 

Berdasarkan Uji Analisis Regresi Linier Berganda yang telah 

dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel Visual Communication 

(X1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Struktur Keputusan 

Pembelian (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,336. Hal ini 

berarti apabila variabel Visual Communication (X1) meningkat, 

maka dapat pula meningkatkan variabel Struktur Keputusan 

Pembelian (Y). Hasil Uji Parsial (Uji t) dengan tingkat signifikansi 



106 
 

5% atau setara dengan 0,05 menunjukkan hasil nilai signifikan t 

(0,012) < 0,05 dengan nilai thitung sebesar 2,556. 

Hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner kepada 118 orang responden, diperoleh 

hasil bahwa responden mayoritas jawaban setuju. Hal ini 

penunjukkan bahwa Inspired27 telah melakukukan pemasaran yang 

baik sehingga dapat menyebabkan konsumen melihat adanya Visual 

Communication dengan baik pula. Hasil ini menunjukkan bahwa 

Visual Communication (X1) berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y), sehingga dapat 

dikatakan bahwa konsumen yang melihat adanya Visual 

Communication pada Inspired27 dengan item terdapat tanda berupa 

nama toko dan tulisan sebagai alat peraga mampu memberi 

informasi yang dapat memengaruhi Struktur Keputusan Pembelian 

(Y) konsumen. 

Hasil ini mendukung teori Levy and Weitz (2001:576) 

bahwa Komunikasi Visual terdiri dari grafis, tanda-tanda yang 

digunakan untuk membantu meningkatkan penjualan dengan 

memberikan informasi mengenai produk dan menyarankan item 

atau pembelian khusus. Tanda dan grafis juga membantu konsumen 

menentukan toko atau barang dagangan. Hasil penelitian ini juga 

mendukung penelitian Fahimah (2015), dalam penelitian ini juga 

menjadikan Visual Communication (Komunikasi Visual) sebagai 
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salah satu variabel bebas dan Store Atmosphere sebagai konsep, 

akan tetapi variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini 

berbeda yaitu Proses Keputusan Pembelian dalam Fahimah (2015). 

2) Variabel Lighting (X2) 

Berdasarkan Uji Analisis Regresi Linier Berganda yang telah 

dilakukan sebelumnya, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 

0,531. Hal ini berarti apabila variabel Lighting (X2) meningkat, 

maka dapat pula meningkatkan variabel Struktur Keputusan 

Pembelian (Y). Hasil Uji Parsial (Uji t) dengan tingkat signifikansi 

5% atau setara dengan 0,05 menunjukkan hasil nilai signifikansi t 

(0,003) < 0,05 dengan nilai thitung sebesar 3,005. Hasil ini 

menunjukkan bahwa Lighting (X2) berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y). 

Hasil dari penelitian di lapangan, mayoritas dari 118 orang 

responden memilih jawaban setuju, di mana hal ini dapat 

menunjukkan bahwa banyak konsumen yang merasa nyaman saat 

berada di dalam toko karena adanya lampu yang menyorot display 

product dan kesesuaian cahaya yang menyorot pada dinding, oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa konsumen merasa nyaman di 

dalam toko dikarenakan Inspired27 telah menyesuaikan posisi 

lampu untuk mendapatkan cahaya yang maksimal dalam menyorot 

produk dan menyorot dinding sehingga mengakibatkan banyak 

konsumen yang memperhatikan produk Inspired27 yang mana hal 
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tersebut dapat memengaruhi Struktur Keputusan Pembelian (Y) 

konsumen atas produk Inspired27. 

Hasil ini mendukung teori Levy and Weitz (2001:576) 

bahwa Pencahayaan yang baik di toko berfungsi untuk menerangi 

ruangan, menyoroti barang dagangan, memahat ruang, menangkap 

suasana hati atau perasaan yang meningkatkan citra toko dan untuk 

mengecilkan fitur permanen yang terlihat kurang menarik. Hasil 

penelitian ini juga mendukung penelitian Fahimah (2015), dalam 

penelitian ini juga menjadikan Lighting (Pencahayaan) sebagai salah 

satu variabel bebas dan Store Atmosphere sebagai konsep, akan 

tetapi variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini berbeda 

yaitu Proses Keputusan Pembelian dalam Fahimah (2015). 

3) Variabel Colors (X3) 

Berdasarkan Uji Analisis Regresi Linier Berganda yang telah 

dilakukan sebelumnya, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 

0,531. Hal ini berarti apabila variabel Colors (X3) meningkat, maka 

dapat pula meningkatkan variabel Struktur Keputusan Pembelian 

(Y). Hasil Uji Parsial (Uji t) dengan tingkat signifikansi 5% atau 

setara dengan 0,05 menunjukkan hasil nilai signifikansi t (0,014) < 

0,05 dengan nilai thitung sebesar 2,493. Hasil ini menunjukkan bahwa 

Colors (X3) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Struktur 

Keputusan Pembelian (Y). 
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Hasil dari penelitian di lapangan, mayoritas dari 118 orang 

responden memilih jawaban setuju, di mana hal ini dapat 

menunjukkan bahwa banyak konsumen yang merasa nyaman saat 

berada di dalam toko karena penggunaan warna hangat pada produk 

dan sejuk pada struktur ruangan dapat membuat konsumen tertarik 

untuk melihat produk, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

konsumen merasa nyaman di dalam toko dikarenakan Inspired27 

telah menyesuaikan pemilihan warna terhadap produk sehingga 

mengakibatkan banyak konsumen yang memperhatikan produk 

Inspired27 yang mana hal tersebut dapat memengaruhi Struktur 

Keputusan Pembelian (Y) konsumen atas produk Inspired27. 

Hasil ini mendukung teori Levy and Weitz (2001:576) 

bahwa penggunaan kreatif warna dapat meningkatkan citra pengecer 

dan membantu menciptakan suasana hati. Hasil penelitian ini juga 

mendukung penelitian Fahimah (2015), dalam penelitian ini juga 

menjadikan Colors (Warna) sebagai salah satu variabel bebas dan 

Store Atmosphere sebagai konsep, akan tetapi variabel terikat yang 

digunakan dalam penelitian ini berbeda yaitu Proses Keputusan 

Pembelian dalam Fahimah (2015). 

4) Variabel Music (X4) 

Berdasarkan Uji Analisis Regresi Linier Berganda yang telah 

dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel Music (X4) berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y) 
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dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,394. Hal ini berarti apabila 

variabel Music (X4) meningkat, maka dapat pula meningkatkan 

variabel Struktur Keputusan Pembelian (Y). Hasil Uji Parsial (Uji t) 

dengan tingkat signifikansi 5% atau setara dengan 0,05 

menunjukkan hasil nilai signifikan t (0,021) < 0,05 dengan nilai 

thitung sebesar 2,334. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner kepada 118 orang responden, 

diperoleh hasil bahwa responden mayoritas jawaban setuju.Hal ini 

penunjukkan bahwa Inspired27 telah melakukukan pemasaran yang 

baik sehingga dapat menyebabkan konsumen melihat adanya Music 

dengan baik pula. Hasil ini menunjukkan bahwa Music (X4) 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap Struktur Keputusan 

Pembelian (Y), sehingga dapat dikatakan bahwa konsumen yang 

melihat adanya Music pada Inspired27 dengan item penyesuaian 

volume dan tempo untuk mengendalikan suasana di dalam toko yang 

dapat memengaruhi Struktur Keputusan Pembelian (Y) konsumen. 

Hasil ini mendukung teori Levy and Weitz (2001:576) 

bahwa Musik dapat dengan mudah diubah dan disesusaikan. Bagi 

banyak perusahaan komersil, termasuk ritel menawarkan layanan 

yaitu mengubah musik di perusahaan atau ritelnya sepanjang hari 

untuk mencerminkan selera konsumen yang berbeda-beda. Hasil 

penelitian ini juga mendukung penelitian Fahimah (2015), dalam 
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penelitian ini juga menjadikan Music (Musik) sebagai salah satu 

variabel bebas dan Store Atmosphere sebagai konsep, akan tetapi 

variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini berbeda yaitu 

Proses Keputusan Pembelian dalam Fahimah (2015). 

5) Variabel Scent (X5) 

Berdasarkan Uji Analisis Regresi Linier Berganda yang telah 

dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel Scent (X5) berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y) 

dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,348. Hal ini berarti apabila 

variabel Scent (X5) meningkat, maka dapat pula meningkatkan 

variabel Struktur Keputusan Pembelian (Y). Hasil Uji Parsial (Uji t) 

dengan tingkat signifikansi 5% atau setara dengan 0,05 

menunjukkan hasil nilai signifikan t (0,048) < 0,05 dengan nilai 

thitung sebesar 2,002. 

Hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner kepada 118 orang responden, diperoleh 

hasil bahwa responden mayoritas jawaban setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa Inspired27 telah melakukukan pemasaran yang 

baik sehingga dapat menyebabkan konsumen nyaman dengan 

adanya Scent. Hasil ini menunjukkan bahwa Scent (X5) berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y), 

sehingga dapat dikatakan bahwa konsumen yang melihat adanya 

Scent pada Inspired27 dengan item adanya aroma yang netral di 
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dalam toko membuat konsumen nyaman di dalam toko yang dapat 

memengaruhi Struktur Keputusan Pembelian (Y) konsumen. 

Hasil ini mendukung teori Levy and Weitz (2001:576) 

bahwa penciuman memiliki dampak terbesar pada emosi manusia. 

Bau tertentu dapat menempatkan konsumen dalam suasana hati yang 

lebih baik atau membuat mereka berlama-lama di toko. Hasil 

penelitian ini juga mendukung penelitian Fahimah (2015), dalam 

penelitian ini juga menjadikan Scent (Aroma) sebagai salah satu 

variabel bebas dan Store Atmosphere sebagai konsep, akan tetapi 

variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini berbeda yaitu 

Proses Keputusan Pembelian dalam Fahimah (2015).



 
 

 
 

 



113 
 

 
 

113 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Distribution 

Store Inspired27 mengenai Pengaruh Store Atmosphere yang terdiri dari variabel 

Visual Communication (X1), Lighting (X2), Colors (X3), Music (X4), dan Scent 

(X5) terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y), diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil dari analisis deskriptif pada penelitian ini menunjukkan bahwa rata-

rata jawaban responden dalam menilai setiap pernyataan yang ada pada 

variabel Visual Communication (X1) sebesar 4,01; variabel Lighting (X2) 

sebesar 4,06; variabel Colors (X3) sebesar 3,78; variabel Music (X4) sebesar 

3,93; variabel Scent (X5) sebesar 3,89; dan pada variabel Struktur Keputusan 

Pembelian (Y) sebesar 3,91. 

2. Store Atmosphere yang terdiri dari variabel Visual Communication (X1), 

Lighting (X2), Colors (X3), Music (X4), dan Scent (X5) berpengaruh secara 

simultan dengan nilai Fhitung sebesar 35,837 dan signifikan terhadap Struktur 

Keputusan Pembelian (Y) dengan signifikansi F sebesar 0,000. 

3. Variabel Visual Communication (X1) berpengaruh secara parsial dengan 

nilai thitung sebesar 2,556 dan signifikan terhadap Struktur Keputusan 

Pembelian (Y) dengan nilai signifikansi t (0,012). 
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4. Variabel Lighting (X2) berpengaruh secara parsial dengan nilai thitung sebesar 

3,005 dan signifikan terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y) dengan 

nilai signifikansi t (0,003). 

5. Variabel Colors (X3) berpengaruh secara parsial dengan nilai thitung sebesar 

2,493 dan signifikan terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y) dengan 

nilai signifikansi t (0,014). 

6. Variabel Music (X4) berpengaruh secara parsial dengan nilai thitung sebesar 

2,334 dan signifikan terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y) dengan 

nilai signifikansi t (0,021). 

7. Variabel Scent (X5) berpengaruh secara parsial dengan nilai thitung sebesar 

2,002 dan signifikan terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y) dengan 

nilai signifikansi t (0,048). 

Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan bahwa konsumen 

memutuskan untuk membeli produk pada Distribution Store Inspired27 

karena adanya pengaruh dari Store Atmosphere pada Distribution Store 

Inspired27. Berdasarkan pada hasil Uji t didapatkan bahwa variabel 

Lighting (X2) mempunyai nilai t hitung dan koefisien beta yang paling besar, 

sehingga variabel Lighting (X2) mempunyai pengaruh yang paling kuat 

dibandingkan dengan variabel yang lainnya, dan dapat disimpulkan bahwa 

variabel Lighting (X2) mempunyai pengaruh yang dominan terhadap 

Keputusan Pembelian. Sedangkan Scent (X5) mempunyai nilai t hitung dan 

koefisien beta yang paling kecil, sehingga variabel Scent (X5) mempunyai 

pengaruh yang paling lemah dibandingkan dengan variabel yang lainnya, 
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dan dapat disimpulkan bahwa variabel Scent (X5) mempunyai pengaruh 

yang paling rendah terhadap Keputusan Pembelian 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti 

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perusahaan maupun pihak-pihak lainnya. Saran-saran yang diberikan antara 

lain: 

1. Bagi pihak Distribution Store Inspired27 

Berdasarkan lima variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini, 

yaitu Visual Communication (X1), Lighting (X2), Colors (X3), Music (X4), 

dan Scent (X5), ketiganya merupakan faktor yang perlu diperhatikan oleh 

perusahaan karena memiliki pengaruh terhadap Struktur Keputusan 

Pembelian (Y) pada Inspired27, akan tetapi Colors (X3) pada Inspired27 

berdasarkan hasil dari penelitian ini memiliki skor rata-rata terendah, oleh 

karena itu Inspired27 diharapkan mampu memaksimalkan pada kesesuaian 

warna dalam toko Inspired27 untuk menjadikan suasana di dalam toko 

menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan hasil dari penelitian diharapkan pihak 

Inspired27 dapat mempertahankan serta meningkatkan pelayanan terhadap 

variabel Lighting (X2), karena variabel Lighting (X2) mempunyai pengaruh 

yang dominan dalam memengaruhi Keputusan Pembelian, diantaranya 

yaitu dengan memaksimalkan pada penyesuaian lampu yang menyorot 

display product dan menyorot dinding sehingga Keputusan Pembelian 

akan meningkat. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu peneliti selanjutnya 

untuk dijadikan acuan pada penelitiannya. Peneliti selanjutnya diharapkan 

dapat melakukan penelitian lanjutan untuk mencari tahu variabel lainnya 

terkait dengan penelitian ini selain variabel Store Atmosphere (Levy and 

Weitz, 2001) dan Keputusan Pembelian (Swastha dan Handoko, 2012)  
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