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PENGARTJII STIASANA TOKO (STORE ATMOSPHERE) DAN
PENGAI,AN,IAN PELANGGAN TERHADAP KEPIITT-ISAN
PIMBELIAN PADA DISI'RO T]NGU KOTA TIMT]R KOTA

GORONTALO
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Abstfact: l his study di\ts to lctcmlr]1c dnd exunine whethcr th( .rtnosph.r. ol
lh. sbrc (Slar( llnb\phere) anl atslonu erperient: rrf purchastng dc(i\ion\ in
Etl\lcrn (.'l)t lJilgu l)is!ro. 1'hc typc ti this rercdfth i\ qudnlitdiw de!(:tiplp(
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rc\pandenl un(l ailaly.eLl slttlislicatlly. Selccliofi ol rctpoudenls tnrolt'it1g
consufilcf.t who ure \hopping in Distro Putfle (:it!- Eust is knt)wn .r.r ntuch o.\ 60
arLhtng Rcv)ndcnls. lhe resuhs o/ thts tluly indiL1tc that: ()) thitung vuiuc lor
store dl)11o\ph(rc writlhles ol 6.193 with o signifiunu yuluc ol 0.0A0.
l:uflhcnnorc tldblt Ndlue o/ 1.672 r/ conpttred lhcn the |ulue ol t aount vahk i
tahle. ,hich ncdnt lhctl thc partial va dhle slarc atnosphcrc has d .rignillcan!
influe]1ce on consufier p ft:hdtilg decitions in [)istto P rplc Q) t(yunt Naluc fot
ru\tartL,r c\feritn&, vtritthlt equal lo 1.266 \rilh rigtlirtuna' whte equal to
0,2I L l.-u humare llahle vdlte of L672 vhen canpdtcd thcn th( valut: ol I count

t)dlne I l.tble. which edns lhc cusloner erperiencr doet nol hd|e a sig i/i.:atil
infucnce on contumcr p rchdsing dect.uon.\ tn L;astcrn (-ity I Jtlgu l)i.\tro.
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Abstrnk: Penelitian ini berhr_j ar untuk mcngetahui da nelgkaji apakah suasana
toko (,s/orc,ltnoslrhcte) dalr pengalaman pclanggarr terhadap keprLtusa
pembeliar pada Distro Ungu kota tinrur. Jcnis penelitian ini adalah analisis
d eskriptif kuantitatil derrgar mergguDirki metodc surwcy yang dilakukan rnclalui
penyebaran krtisioner pada responde dan dianalisis secam statistik Pcmilihan
respondeD mclibatkan konsunen yang seilang berbclarja di Distro ljnSu Kota
Tinur yang diketahui sebaryak 60 oraurg Ilcspondcn. Hasil pcnclitial ini
mcnunjukan bahwa: (1) rilai tnnuig untuk variabel suasana toko sebesar 6,19.1
dengan nilai sigrilikami sebesar'0.000 Sclanjutnya nilai |"r*r sebesar 1,672 jika
dibaldingkar rnaka nilai th,l-s > rilai 1 abd yang adinya secara parsial variabel
suasana toko nrerniiiki penliaruh signifikan tcrhadap kepulLLsan pernbelian
kolsumcn di Distro Urgu. (2) nilai tr,r,.s untuk variabei pengalaman pelanggan
sebesal 1,266 dengan iilai signifikallsi scbcsar 0,211. Selartulnya nilai t,"r.,r

sebesar 1,672 jika dibardi[gkzur naka nilai hitmc < nilai t ur,"r yang arlinya
pengalzunan pclanggan lidak neDriliki penliamh yarg signilikan tcrhadap
keputusan perrbelian konsruren di l)istro Ungu kota timllr

Kata Kunc;: .t .,Lr.rrlr Toko, Pengoldmo l'elo ggan, da Kepututs Pefibeliu
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Kondisi persaingan dalan

dunia bisnis menunhrt setiap

peDgusaha unfuk mampu bersaing

dan beftahan melawan pesaing.

Banyaknya perusahaan yang

berlomba-lomba ultuk meldapatkan

pelanggan menjadi kompetisi agar

perusahaan berlangsng semakt

ketat. Persaingan yang sargat ketat

menuntut para pengusaha untuk

dapat menunjukan strategi yang tepat

dalam berkompetensi, yaitu dalarn

melakukan pemenuhan kebutuhan

pelanggal yang selalu bervariasi.

Ada beb€rapa jenis bisnis

yang bisa menjadi usaha, salah

satunya adalah bisnis Bapak

Gunawaa Mappe yaitu Distro Ungu.

Distro Ungu mempakan sebuah toko

yang menjual aneka aksesoris yang

di khususkan bagi anak muda sepeti

kaos, celan4 jaket, sepatu, tas, topi,

dompet datr masih banyak lagi yang

semuanya berhubungan dengan

fashion, barang impoftlya berasal

dad Jawa : Bal1dung, Jakart4

Makasar. Alasan kenapa anak muda

lebih rnemilih belanja pakaian di

distro ialal desain dari jenis bararg

itu sendiri cukup unik dan tidak

tersedia di toko baiu lainya.

tiad,w,,frntMffiEtdtt

Berbicara tentang peluang usaha

jualan baju distro memang sangat

menjanjikan, hal itu di doroog

dengan teknologi semakin canggih

rnembuat desain-desainnya serrakin

utlik dan caltik. Masalah kualitas

pun tak perlu diragukan lagi, halus

tidak mudah robek. Pada umumny4

banyak pelaku usaha ini pada

awalnya hanya menjual tidak

memproduksi sendiri. Seperti

meniual produk orang lain atau

disebut sebagai drcpship, dan

melyerahkan produksinya ke

pengusaha konveksi atau disebut

sebagai vendor. Sementara pelaku

usaha distro fokr.rs pada

pembangunan brand. Sehingga

mereka pur bisa konsentrasi l00o/o

memikirkan promosi dan peljualan.

Untuk merek clothing yang baru

dirintis sebailoya memasarkan

produknya dengan sistem jual atau

titip di toko distro khusus.

Keputusan pembelian

merupakan sebuah proses dimana

konsumen mengenal masalahnya,

mencari infonnasi mengenai produk

atau merek tefientu dan

mengevaluasi seberapa baik masing-

masing altematif tersebut dapat
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melnccahkan Drasalah ya. yang

kemudizur otengzuah kepada

keputusan peolbelian. Tliptono

(2008:21)

Keputusan pembelian yaog

diarrbil olch penbeli scber)anlya

urcmpakan kumpulan dari sc.julnlah

kepLrlLrsan yang terorgi lisir Salah

salu aspek pe {ing vanli harus

dipcrialikan dalaln ]neningkalta

lninal beli atau kep[tusan pcnlbelian

dari konsrunen yl*ri keadaan

lingkungan yang adir dalanr

perusahaixl, hal i l serirg dikaitkan

dcrga'l 5:tt)ta /1t tt)spheft.

Proscs kcplrllrsan konslunelt

yang bcrditi di berbagai kota besar di

lndo esia. Pcngusaha distro

nrerrperhatikan l'enornena ini,

schrngga rncrcka berusaha

scrlaksirnal mungkin agar tkJak

gulung tika.. lSerbagai usaha di

lakukan baik deng:u mcnawarlan

konsep rcklcasr <ir distro, konscp

hibulau, dan berbagai konsep

lainnya. Ilarapannya adalalr

pelalggan nerniliki pengalaman

unik sa.!l dataig ke distro rrilik

rnereka. Saat pelanggan nremiliki

pelgalarnan perso al saat tnorcka

ber-jalau-jalarr LJclsama telnali-tcnlar,

berbelanja, makar. dan i*livitas-

aktivitasnya, konsunel akan puas

dan akan kcrnbali rrergunjungi

distro t€.sebut, apalagr Lokasi Disf.o

Tersebuf berdckatan dengan Karlpus

U ileasitas Ncgeri Coaontitlo,

tcnlLlnya l\4ahasiw:l lcbih rrrrLdah

pergi berbelanja pada loko terseb t

karcna jarak distro dan kaopLrs

saling berdekatan, halnya sala

baryak pesaing distro lain dengan

rrcnjadikar suasi ra toko )an!l

bcrbeda. Pada dasamya suasana

tolo. lohasi. dan ko tlrotitor

mcrupakan firktor bcrbahay_a bagi

pcl1LsahaaD. Karcna sokarang illi

bukanlah berakhir dcngan

di indoncsia

pembclian. n nun berlanjut hiigga

pembclian tersebul menjadi

pengalanal bagi konsLLrlen dalan

nenggunakan produk yang dibeli

tetuebllt. Pe0galanlan it Lr akaD

ncnjadi bahal pcrlinbangan ntuk

pengambilan keputusan pelnbelial

ditnasa dcpan (Ma'r'uf, 2005:14).

!cnornena yalg bisa kita lihat

perkenban{an pusat perbelanjaan

adalall

perlurnbuhannva yimg san.sat pesat.

Banyak pusat-pusal perbclariaan



konsumen semakin kifis dalam

memilih suatu produk. Dengan

banyaknya tokotoko yang meniual

barang sejenis digorontalo mernbuat

pesaing bisnis menjadi begitu ketat,

sebiogga distro ungu hzlrus mampu

bersaing dengan betusaha unhrk

mendapatkan pelanggan banL dan

mempeflaiankan pelanggan lama.

Dari fenomena yang telah diuraikan

diatas maka peneliti akan mengkaji

lebih lanjut berbagai faktor

keputusan pembelian.

Rumusan Masalah dalam

penelitian ini yaitu : (1). Apakah

suasana toko (Store Atmosphere)

berpenganrh pada keputusa.n

pembelian di distro ungu kota timur

? (2). Apakah pengalarnan pelanggan

berpenganh terhadap keputusan

pernbelian di distro ungu kota

timur?. Sedaqkan rmtuk hLjuan dari

penelitian ini yaitu : Untuk

mengetahuai dan mengkajr' Apakah

suasima toko (store atmosphete) darl

pengalanral pelanggam berpengaruh

terhadap keputusan pembelian pada

distro ungu kota tirnur.

Berikut ini digamba*an

kerangka pemikiran yang di.jadikan

dasar pemikiran dalan penelitian ini:

femnena Penganh Sua3r^a'lokn (sh'rc lhnosphaeJ dan PengrlAmm
Pelarggrn Trehadap Keputtrsan Penbdim Pdr Di$lro Ungtr Kotr Timur

5 Social Dircnsions

B€rmro d!tr Evms
(2lll7 : 5,15)

Kel)utusd Pdbelid (Y)

3 E!.luGi

5 PascaPmbelld

PcDgalane Pelansg€n (X2)

l. Kebuluna da! kcingi'Fn
2 Pcnsalmd n6a lalu
3. lcngalmd ddi tcne-tcme

Gap€re d.hm (N*utiotr,2005 : 50)
Gambar I (Kerangka
Berpikir)

tii,ffirfrfltfini tsrn @
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Bcrdasarkan kerangka

penikir:ur y:urg telah dir.rraikan

diatas, maka penulis rnembuat

hipotesis terLradap nasalzrlr penelitian

sebagai berikut : "Terdapat Pengaluh

Suasana Toko (Store Ahnosphere)

dan Pcngalaman Pelarggan Terhadap

Keputusan Pcmbclian pada Dislro

(Jugu Kola Timur"

MI,ITODE PENF,I,ITIAN

Penelitian ini dilakrkan di

salah satu Disho yakni Distor IIngI

kota tinur kola Coronlalo yarg

terletak di .Il. Coko Aminoto Kel.

Heledulaa Kec. Kota Tirnur kota

Gorontalo. Variabel yaog digunakai

dalam penclitian ini yakni Susana

toko, pcngalanran pelanggan dan

keputusan pembelian.

Populasi peneliliar yakni

seluruh nahasis a attif jurusan

ninajemeD irngkatan 2014 yang

bcriurnlah 200 (sia!.ung.ac.iLr, yaJlg

pemah menbeli dan berlcrnjung di

Distro Unli . Adaprn rnetode

salrlpllng yaug digunakan

berdasnkar Arikunto (2006) bahwa

jika populasi lebih da.ri 100 maka

bisa diambil 10o/" 30-9/u, dan

penganbilan sampel adala.h 30% dari

total populasi (200) sehingga sampel

penclitian ini ditctapkan sebanylk 60

orang.

.lenis data yarg digunaka

dalam pcnelitian ini adalah dafa

sekunder berupa jLrmlah pelanggan

sealama kurul wakt[ sal[ tahur]

yaknl 2017. 'l'eknik pengutrpuian

data yang diguoalaD antara lain

penelitian kepustakaar sefta

penelitian lapangan yang

nrencangkup St$di hlstaka,

Observasi, Kuesioner. Data ),ang

didapatkm meialui kucsioner

ditabrLlasi meoggunakan prograrn

Microsoll O.flice lixcel 2007 agar

siap diolah pada progranr S'/,Jlsl

Dcsain pcnclitian yang

digunakal dalarn penelitian ini

adalah desairr krantitatif yanS

mengukur pengaruh Ndriahel

Suasana 'litko (Xl) dM pengaldtnun

pelanggan (X2) tethadap kepulutan

penhelttn (Y). Lrurgkah-lturgkth

aralisis data pada penelitian ini

adalah sebagai belikut:

1. tlji Validitas Data

tlji validitas item adalah u-ji

statistik yarg digrnakar liona

Denentukan seberapa valid

suatu itcm peftanyaan



mergukur variabel yang

diteliti. Pengujian validitas

angkel dimaksudkan untuk

melihat apakah soal yang

dituangkan dalam suatu

angket benar-benar dapat

mengukd apa yang hendak

diukur teknik

digunakan urtuk uji

adalah teknik

Produ.:t Mome t,

yang

validitas

kolerasi

yang

berik t

Dimana :

I,ra: Sko. total setiap butir
I )/: Skor total responden

I X2 : Kuadrat skor total setiap butir

I Y2 : Kuadrat skor total

| -tT - Kolerasi skor dengan skor total setiap faktor

'? - Jumlah responden
r,y1 : Validitas Soal

rumusnya sebagai

(Sugiyono,2013:286)

penelitian pengulan

normalitas dilalarkan dengan

menggunakan pergujian

KolL ogoroN-Sni ot,

Goodnessn of Fil Test

terhadap model yang diuji,

metode peflgujian normal

tidaknya distribusi data

dilakukar dengan meliLat

nilai signifikansi variabel,

jika signifikan lebih besar

dari alpha syo maka

menunjukan distribusi data

normal. Melalui pengujian

normalitas data dapat

ditertukan pula statistic uji

Nilai kolerrsi G)

dibandingkan dengar 0,3, jika

kolerasi (r) lebih besar dad

0,3 maka pefianyaa[ yang

dibuat dikategorikan valid.

2. Uji Normalitas

Sebelum dilal-ukan pengujian

dengan menggunakan metode

analisis regresi terlebih

dahulu dilakukan pengujiar

asumsi normalitas. Uji

normalitas dimaksudkan

urtuk menguji apakah data

yang digunakan dalan

penelitiar merniliki distribusi

normal atau tidak. Dalam

E!
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yang dapat digunakan dalam

rangka pelgujian normalitas

data dengaa menggunakaa

rumus sebagai berikut:

__2 s(oi-EU2
-Ei

variabel Xl datX2 (Suasana

ll oko dan PenEalamdn

I'elanglan) Terhadap

variabel Y (Keptusan

Petnbelian)

Hr.likaB + 0

hipotesis diterima.

Maka

Artinya variasi variabel bebas

dapat melerangkan variabel

tidak bebas. Kesimpulamrya

yakni terdapat pengaruh

antara variabel Xl dan X2

(Suasana Toko dan

Pengalaman Pelanggan)

Terhadap Variabel Y

(Keput6dn Pembelidn-)

IIASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Pengujian validitas dilakrkan

untuk mengetahui sejauh mana

kemampuan r'nstrument penelitian

rnelg arr hal-hal yang sehatunya

diukur. Suatu instrument yang valid

mempruryai validitas yang tinggi,

sebaliknya instrument yang kuralg

valid berarti fremiiiki validitas yang

rendah. Dimana Lrji validitas dalanr

penelitian ini menggunakan Uji

Confirnatory liador Anabsis Jrka

korelasinya lebih besar dari 0,3 maka

Keterangani

oi
Ei =

Teoritis

Chi-Kuadrat
Frekuensi
Frekuansi

Kriteda pengujian : terima

hipotesis berdistribusi

normal, jika xr ,< r, (l-0) (k-

3) dengan taraf nyata t[:0,05

dan sangat nyata d.: 0,01

3. tlji Statistik

Menurut Chozali (2013 :

137) uji statistik t pada

dasarnva menunjrLkan

seberapa jauh satu variabel

independen (X)

individual

melerangkan

deperden (Y).

4.Uji Hipotesis

Ho: likap =0
hipotesis ditolak.

Artinya variasi variabel bebas

tidak dapat menemngkarn

variabel tidak bebas.

Kesimpulannya yal-ni Tidak

terdapat pengaruh antara

secata

dalarn

variabel

Maka

@



pemyataan yang dibuat dikatakan

valid, Setiaji (2004:59). Sejalan

dengan penjelasan tersebut, Sugiono

(2000:213) rnenielaskan bahwa

setiap pemyataan yang diberikan

lebih besar dari skala 0,3 yakni alat

ulqu dalam pengukuran validitas

berada < 0.3 rnaka (tidak valid) dan

apabila > 0.3 (valid). Adapun untuk

pengujian validitas pada setiap

instnmen/ pemyataan untuk seluxh

variabel penelitian ini ditampilkan

pada tabel-tabel dibawah ini.

Reliabilitas adalah akruasi

ata[ suatu perkiraan dalarn

mengukur ilrstrumen yang di olah

melalui jawabau responden jika

dikenakan per'riyataan yang szrma

pada waktu yang szuna pula. Untuk

mengul.:ur reabilitas menggunakan

nilai Cronbach's Alpha.Menurut

Sekaran (2000) "Koefisien

R€liabilitas yang terdekat atau yang

dapat diterima adalah jika

mendapatkan nilai sampai 1.0. pada

umumnya, jika nilai reliabilitas yang

di dapatkao dari Cronbach alpha

kuralg dad 0.6 akan sangat sulit

untuk mengukumya, 0.6 keatas

adalah dapat diterima, 0.7 baik, dan

0.8 adalah bagus"

Tabel I
Validitas dan Reliabilitas -raria,bel suasdltd toko

No lnsfmmen
t-

kritis
Alpha

Cronbach

I teras bersih & kemudahan aksgs .5)9 > 0,3

0,860

2 temDat Darkfu vans teratur dalr arnan .582 >0
3 Area bersih dan musik .605 > 0.3

4
Cahaya dan rak barang yang tidak
membin eunskan

.655 > 0,1

5 Gans di da.larn toko mudah di akses .s07 > 0,3

6 Jarak antara rak luas .543 > 0.J

1 PaDan diskon vans diDaians .o9 > 0.3

8
Tema tuang yaag menarik perhatian
pembeli

594 > 0,3

9
Karyawan sopar, ramah, dan
bemenamoilan menarik

.589 > 0,3

l0 Karyawan mernilki pengetahuatr mengena!
produk .482 > 0,3

Sumber: ddta primer diolah, 2017
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l abel I rnendeskripsikan sebarar

nilar validitas instrumcn dari variabel

darl nilai alpha untuk rne g[ji

reliabili{as variable. Bcrdasarkan

hasil pengujian instrulrent data pada

kuisioncr yang telah diedar pada

rcspondcn penelitian, diketahui

bahwa terdapat l0 itern pemyalaan

yarg mewakif i yaiabel suasdnd

/o&o. Selanjutnya jawaban responden

tidi ariabelDensal

Tabel 2 mendeskripsikan sebaran

nilai validitas rnshrmen dari va"riabel

dan nilai alpha urtuk menguji

reliabilitas variable. BerdasfikaD

hasil pcngujian instrument data pada

kuisioncr yang lelah diedif pada

Iesponden penclitian, diketahui

diukur hasil uji validitasnya.

Diketairui bahwa seluruh nilai

validitas (r) seliap inshu ent

(kiusioner) Iebih besar dari skirla

keberartia nya (:.0,3) sehingga dapat

disinpulkan bahwa instrumen yang

digunakan dinyatakar valid, scfta

nilai crorbach alpha sebesar 0,860

menjelaskan ballwa variabel saasdna

'I abel 2

bagus

batwa terdapat 8 iteln pemyataal

yang newakili variabel pengalaman

pelanggan. Selanjutnya jawaba

responden diukur hasil di
validitasnya. Dikctahlri bahrva

scluruh nilai validitas (r) setiap

instrument (kiusioner) lebih besal

nt

i

l

i
l
j

Val,drtas v aolitr

No lnstrumer r-
kritis

Alpha
Cronbach

Barang yang diinginkan ada di Dislro
Ungu

'7 t3 :' 0,3

0,846

) keilginaa yalg besar saat konsumen
berbelania Distro [Jn L'u

- 01

3
Konsume tidak bingung untuk rnemilih
yanu terbaik

.563 > 0,3

4
Konsuernerl tid;k kecewa saat mcmbeli
barang

586 > 0,.1

5 Balryak kerabat van!a rncrekomendasikan 553 - ().1

6 Dislro Uneu salah satu Dilihan [tama 342 > 0.:l

1
Infonnasi dimana saja tenlang Distro
Ungu

.422 0,1

8
Distto Urlgu emberikan infonlasi yang
iclas lrlenEerai Droduk dan halua

.'7 56 > 0,3

Sut hct: ddtd primer dnlah. 2017



dafi skala keberartiannYa (>0,3)

sebingga dapat disimpulkan bahwa

iNtrumen yang digunakan

dinyatakan valid, serta nilai cronbach

Tabel 3 mendesloipsikan sebaran

nilai validitas ilstrumen dari variabel

dar nilai alpha untuk men$rji

reliabilitas variable kePutusdn

pembelian koa$n]i'en di Distro Ungu

Gorortalo. Berdasarkan hasil

pengujian instrument data Pada

kuisioner vang telah diedar Pada

Tabel 3
Validitas dan Reliabilitas vaiabel keputusan pe belian

alpha sebesar 0,846 menjelaskan

bahwa variabel Pengalaman

pelanggan cul:uP bagus

keandalaonya.

responden Penelitian, diketahuj

bahwa terdapat 12 item Pernyataan

yang mewakili 'raiabel kequlusan

pembelian. SelanjumYa jawaban

resporden diukur hasil uji

validitasnya. Diketahui bahwa

selumh nilai validitas (r) sotiap

instrument (kiusioner) lebih besar

No lnstrumen R
I-

kritis
Alpha

Cronbach

I Membelj didasrkan pada kebut[han 640 > 0,3

0,869

2 Lokasi meniadi salah satu masalal .607 > 0,3

3 Gava hiduD meniadi Dertimbalgan 508 > 0,3

4
Banyak yang memilih Distro Ungu
sebasai pilaha. berbelania

.588 > 0,3

5
Distro Ungu me1ljadi salai satu yang

mudah dikmiunsi
.638 > 0,3

6
Banyak informasi tentang promosi di
Distro Urleu

.s61 > 0,3

'7
Distro Ungo rnenladi tempat favorit
konsumel berbelanja

.s40 > 0,3

8
Distro Ungu menyediakar baju yang tidak
disediakal toko lain

.611 > 0,3

9 Sava Dasti menilih Distro Ungu .s02 > 0.3

10
Disho Ungu telah membantu mendapatkan

kebutuhar sava
.s14 > 0,3

l1
Sayi senang setelah membeli di Distro
Unsu

.491 > 0,3

12 Saya nerekomendasika.l Distro Ungu .486 > 0.3

Srinber: data p met diolah, 2017

m
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dari skala keberartiamya (>0,3)

sehingga dapat disimpulkan bahwa

instrumel yang digunakan

dinyatakan valid, serta nilai cronbach

alpha sebesar 0,869 menjelaskan

balwa variabel ini sudah bagus

keandal annya.

Uji Normalitas

Uji Normalitas dilaLarkal

untuk melihat sejauh mana data yang

tersebar terlah terdistribusi secara

Sumber: data primer diolah, 2017
Hasil pengolahan data uji

normalitas melalui tampilan output

SPSS diatas nenghasilkan nilai

signifikansi masing-masing variabel

masih jauh lebih besar dari skala

0,05 yang menjelaskan bahwa data

normal. Asruasi bahwa data yang

terdistribusi secara normal dapat

diiadikan patokan unhrk melanjutkan

pada pengujian selanjulnya yalmi

pengujian hubungan antar variabel.

Uji nomalitas dalam penelitian ini

dilakukan melalui uji Kolnogorov-

Smirnov melalui progam SPSS

sebagaimana ditampilkan pada tabel

berikut

yang diolal tenebut telah

terdi stribusi secara normal.

Uji Statistik

Pencarian nilai t tabel

bergantung pada besamya df (degree

of lieedom) serta tingkat signifikansi

yang digunakan. Dengan

Tabel 4
tJl] Nolmalrtas -S

One.Sample Kolmogorov-Smi rn ov Test

Store
Atmosphere

Pengalaman
Pelanggan

Keputusan
Pemhelian

N 60 60 60

Nornal Parameterso Mean 40.3833 32.8500 47 2500

Std Deviation 4.39218 1.96948 5.56510

Most Exteme
Differences

Absolute .l l8 .102 110

Positive 118 .069 .110

Negative -.083 -.102 - 076

Kolmogorov- Smimov Z 915 .791 .851

Asvmp. Sis. (2-tailed) .37J .559 .463

a. Test distribution is Normal.

\N@M@A @



menggunakan tingkat signifikansi

sebesar 5% dan nilai dfsebesar n-k-1

(n adalah jnmlah kasus dan k adalah

jumlah variabel independen),

sehirgga 100-1-1 98 diperoleh

Tabel 5
I,]iiF

Sumber: datd primer diolah,
Berdasarkan tampilall ouQut

SPSS diatas diketahui nilai F hiturg

adalafi sebesar 19,579 poin. Adapun

nilai F{abel diketahui melalui N-k-1,

dimara 'h" adalalr jumlah selunrh

responden yakni 60, derajat bebas

pembilang (dfl) adalah 1, dan k

(urnlah variabel bebas) adalah 2,

sehingga 60-2-l:57 maka diketahui

nilai F tabel sebesar J,16. Setelah

dlai F tabel diketahui. langkah

selanjutnya adalah rnembandingkan

nilai F hitung dan nilai F tabel. lika

nilai F hitung lebih besar dari F

tabef, maka H0 ditolak. Demlkiatt

halnya dengan membandingkan nilai

nilai t-tabel sebesar 1,660.

Berdasarkan acuan tersebut, maka

dilakukal pengujiar berdasarkan

nilai t hihmg variabel bebas terhadap

nilai t tabelnya.

2017
signifikansi dengan nilai alpha

sebesar 50% (0,05). Jika nilai

signifikansinya tebih kecil dari alph4

maka H0 dttoldk.

Dari penjelasan diatas,

diketahui bahwa F hitulg lebih besar

dad F tabel, datr rilai signifikansinya

adalah 0,000 yang jauh lebih kecil

dari alpha 0,05. Berdaszrkan hal

tersebul, maka dapat disimpulkan

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima.

Atau hipotesis yang disusun

sebelumnya telah terbukti bahwa

seoam bersartra-sama variabel

suasana toko dan pengalanan

pelanggan memiliki pengaruh

ANOVAb
Model Df F Sie.

Regression 2

19.s79 .000"Residrral 51

Total 59

a. Predictors: (Constant), Pengalaman Pelanggan,
Store Ahnosphere

b. Dependent Va able: Keputusan Pembelian

Erdfifrt,mt,t, E
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,660.

naka

L*ar

adrp

nya.

lha

ilai

ha,

terhadap keputusan

kons[men [nlrk nlenlbeli

penbeliim

di Distro

tJngu Gorontalo

ts,

$rnher: data ptintr dtolah, 2017
UDtuk mencari nilai t tabel,

bcrgantuDg pada besarnya dj' (degee

of lieedon) scrta tingkat siexlifikzmsi

yang digrLnakan. Dengan

menggunakan tingkat signifikansi

sebesar 59'o dar Dilai dfsebesar n-k-l

60-2-l : 57 diperoleh nilai t-tabel

sebesar 1,672. Berdaszfkan acuan

teNebut, maka dilakukan pcngujian

ber-dasar-kan llasil t hitung tiap

variabcl bebas terhadap t tabel.

l. Pengtnth sales pronolbn

I e rhuddp kepul usan pen e b lt dn

Berdasarkan tarnpilan o[tput

SPSS pada tabel 4.15 diperoleh

nilai l-hituDg unhrk variabel

suasana toko scbesar 6,193

dengan nilai sigrifikansi sebesar

0,000. Selanjrtnya diketahui nilai

t tabel sebesar I,672, tika

dibarrdr'ngkan maka lilai t hitung

lebilr bcsar dari nilai t label. Dan

nilai signifikansinya (0.000)

lnsih lcbilr kecil dari nilai

probabilitas alpha (0,05) Sesuai

dengan peljelasan sebcltmnya,

naka ,ryal dttoldk ddn Ha

ditmnd. sellingga hipotesi s yatrg

disusun pada bab sebelurnn)ra

ierbrLkfi atar diterima bahwa

secala panial variabel suasana

loko rne iliki penganfi yang

siginfikan terhaclap keputusan

pernbclian konsumen di Distro

Ungu Gorontalo.

I

Coefficients'

lJnstandardized
Cocfficients

Stindzrdized
Coefficient's

(Constant)

Store Atmosphere

Dcpe denl Variable:



2. Penganth pengalaman pelanggan

terhadap keputusan pen|helidn

Berdasarkan tampilan ouFut

SPSS pada tabel 4.15 diperoleh

nilai t-litung untuk variabel

pengalaman pelanggan sebesar

1.266 dengarr' nilai signifikansi

sebesar 0,211. Selaniutnya

diketahui nilai t tabel sebesar

1,672. jka kedua nilai ini

dibandingkan, maka nilai t hitung

lebih kecil dari nilai t tabel, dan

nilai signifikansinya (0,21 1) jauh

lebih besar dad nilai alpha (0,05).

Sesuai dengan penjelasan

sebelumnya, maka H0 dilerina

dan Ha ditolak, sehingga

hipotesr's yaog disusun

sebelumnya tida& terbukti atau

ditolak baiwa, pengalaman

pelanggan tidak memiliki

pe1lgamh yatrg signifikan

terhadap keputusall pembelian

konsunen di Distro Ungu

Gorontalo.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian,

maka dapat diambil kesimpulan

sebagai beril-ut:

tiditffi frtinwwanam

Irlstmmen yang berisi

pemyataan-pemyataan yang

mewakili variabel Store

atmosphete. Pengalaman, dan

Keputusan konsumen di Disto

Ungu Goronlalo, yang disusun

melalui kuisioner rnendapatkan

tanggapar yang "baik" dari

responden/ konsumen, yang

mengindikasikan bahwa

pemyataan yang disusun sudah

valid dan konsisten.

Secara parsial maupun secara

simultan, variabel Store

dtmotphere dan variabel

pengalarnan memiliki pengamh

yang signifikan terhadap variabel

keputusan pembelian kosnumen

di Dstro Ungu, yang ditunjulC.an

dengan uji koehsiel regresi,

sehingga hipotesis penelitian

terbukli dan diterima.

Variabel Slore dtmosphere dan

variabel pengalaman memiliki

kont busi untuk mempengaruhi

keputusan pembelian sebesar

40,7./o, dan sisanya

memungkinkan unhik

dipengaruhi variabel lain.

@
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SARAN

Bcrdasarkan kesimpulal

peDelltian, pe elili tnenyara ka :

i. Agin Distro Ungu Goroor{alo
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