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ABSTRACT 

This research aims to analyze the factors that influence customer shopping 

orientation at Matahari Malioboro Mall. The sample in this research is Matahari 

Malioboro Mall customer by distributing questioner as much as 120 respondents. 

Sampling using non probability sampling technique with purposive sampling type. 

The analysis method used is multiple linier regression analysis method and use 

validity test, reliability test, classical assumption test, F test and t test. 

Based on the results of this study indicate that store layout variables have 

a positive and significant impact on customer shopping orientation, interior 

display variable has a positive and significant impact on customer shopping 

orientation, and location variable has no effect on customer shopping orientation. 

 

Keywords: Store Layout, Interior Display, Location and customer shopping 

orientation. 
 

PENDAHULUAN 

 

Industri Retail merupakan 

keseluruhan aktivitas bisnis yang 

terkait dengan penjualan dan 

pemberian layanan kepada 

masyarakat sebagai pelaku 

konsumen untuk pengunaan yang 

sifatnya individu sebagai pribadi 

maupun keluarga. Keberhasilan 

dalam pasar Retail yang kompetitif, 

pelaku Retail harus dapat 

menawarkan  produk yang tepat, 

dengan harga, waktu dan tempat 

yang tepat pula. Oleh karena itu, 

pemahaman terhadap pelaku Retail 

terhadap karakteristik target pasar 

atau konsumen yang akan dilayani 

merupakan hal yang sangat penting 

Fenomena yang sedang 

terjadi saat ini adalah bermunculnya 

banyak toko/store retail yang 

menyediakan berbagai kebutuhan 

pokok primer dan jasa sesuai dengan 

permintaan pasar saat ini  dengan 

menyediakan atau menjual produk 

yang mengikuti perkembangan 

zaman atau uptodate. mengikuti 

perkembangan zaman dan 
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permintaan konsumen yang semakin 

selektif memilih barang yang akan 

dibelinya. Dan salah satunya yaitu 

store retail matahari yang 

menyediakan berbagai macam  

pakaian, anak-anak, remaja hingga 

dewasa yang dan juga kebutuhan 

masyarakat lainya seperti makanan , 

elektronik dll. Dan sudah 

mempunyai image yang baik 

dimasyarakat dengan produk-produk 

yang berkualitas . Dengan banyaknya 

store  retail, setiap perusahaan harus 

terus berinovasi guna mengahadapi 

persaingan agar menarik konsumen 

untuk membeli. 

Persaingan usaha di bidang 

retail di Indonesia yang semakin 

kompetitif, akan membentuk 

terjadinya persaingan antar 

perusahaan. Satu perusahaan ritel 

dengan perusahaan ritel lainnya 

saling bersaing memberikan produk 

dan jasa yang terbaik, memuaskan 

konsumennya dan merebut pangsa 

pasar. Untuk bisa merebut pangsa 

pasar, perusahaan ritel dituntut untuk 

selalu berinovasi dan harus selalu 

memberikan nilai lebih kepada 

konsumen dibandingkan kompetitor. 

Tidak lupa perusahaan harus 

senantiasa mengikuti perkembangan 

teknologi supaya bisa meningkatkan 

efisiensi perusahaan dengan 

menggunakan teknologi terbaru. 

Seiring dengan meningkatnya 

persaingan, maka retailer harus 

menggunakan langkah baru untuk 

menarik kesadaran dan 

meningkatkan orientasi belanja 

konsumen pada produk yang dijual. 

Orientasi belanja pelanggan 

(customer shopping orientation) 

merupakan ketertarikan dan 

perhatian pelanggan dalam 

berbelanja pada kategori produk 

tertentu. Orientasi belanja pelanggan 

(customer shopping orientation) 

lebih mementingkan hal-hal yang 

fungsional akan memilih tempat 

dengan beberapa pertimbangan baik 

dari lokasi yang mudah dicapai, 

memiliki lokasi parkir yang strategis, 

barang yang dicari tersedia dengan 

lengkap dan sebagainya. Menurut 

Ma’ruf (2006), orientasi belanja 

pelanggan yang berorientasi pada 

“rekreasi” lebih cenderung memilih 

pusat perbelanjaan yang bergengsi, 

pilihan produk yang dijual banyak, 

suasana di outlet nyaman, memiliki 

visual merchandising, fasilitas di 

dalam outlet, fasilitas kredit, dan 

sebagainya. 

 Salah satu yang dapat 

dilakukan oleh retailer adalah 

dengan strategi diferensiasi 

(Porter,1980). Differensiasi adalah 

tindakan merancang serangkaian 

perbedaan yang berarti untuk 

membedakan tawaran perusahaan 

dengan tawaran pesaing (Kotler, 

2000). Sedangkan menurut 

Ferdinand, perusahaan harus 

menciptakan dan mengembangkan 

berbagai “point of differentiation” 

karena pelanggan selalu diposisikan 

sebagai pribadi yang cenderung 

untuk mencari  sesuatu yang 

berbeda” dari berbagai macam  

alternatif yang dihadapinya. Ada 

beberapa strategi differensiasi yang 

dapat dilakukan diantaranya melalui 

tata letak toko (store layout), displai 

interior (interior display), dan lokasi. 

Strategi diferensiasi yang 

dapat dilakukan  melalui tata letak 

toko (store layout), yaitu merupakan 
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differensiasi yang berhubungan 

dengan suasana  rancangan ruang 

fisik suatu  toko, yang 

mempengaruhi orientasi belanja 

konsumen untuk memutuskan 

membeli suatu barang ditoko 

tersebut. Rancangan merupakan 

faktor yang akan banyak 

memberikan perbedaan kepada 

perusahaan dari sisi bersaing (Kotler, 

2000). 

 

KAJIAN TEORI 

 

Penelitian ini mengukur pengaruh Tata Letak Toko, Displai Interior dan 

Lokasi terhadap Orientasi Belanja Pelanggan. 

 

ORIENTASI BELANJA PELANGAN 

   

Orientasi belanja pelanggan (Customer shopping orientation) merupakan 

bentuk ketertarikan seseorang yang memotivasinya untuk melakukan pembelian. 

Banyak ahli yang berpendapat bahwa orientasi berbelanja merefleksikan 

pandangan konsumen secara sosial, ekonomi, budaya dan juga tujuan pribadi 

dalam berbelanja. 

Menurut Disitiani dan Berlin (2013) Orientasi belanja digambarkan sebagai 

gaya hidup berbelanja atau gaya berbelanja yang menempatkan penekanan pada 

aktivitas berbelanjanya. Selain itu Howkins Motherbaugh (2007) mendefinisikan 

bahwa orientasi berbelanja sebagai gaya hidup berbelanja khusus, yang mencakup 

aktivitas (activity), minat (interest), dan pendapat (opinion) tentang proses 

berbelanjanya. 

 

TATA LETAK TOKO 

 

Tata letak toko (store layout) atau yang disebut juga dengan tata letak 

ruang Deswitha (2012) “Store layout merupakan pengaturan dan pengalokasian 

terhadap perabotan tetap gondola (fixture), perabotan sementara (fittings), 

perlengkapan (equipment), barang dagangan (marchandise), gang (aisles), dan 

area barang yang tidak dijual seperti area pemeriksaan dan ruang pas. Tata letak 

toko bertujuan untuk menarik perhatian konsumen untuk berlama-lama dan betah 

berada disuatu toko dan terdorong keinginan untuk berbelanja. 

Store layout merujuk pada perlengkapan, alokasi ruang, pengelompokan 

produk, arus lalu lintas, departemen lokasi, dan alokasi dalam departemen yang 

bertujuan untuk menarik perhatian konsumen (Fransisca Andreani, 2013). 

Pebisnis yang hendak menata sebuah store harus memperhatikan tujuan yang 

ingin dicapai. Menurut Deswitha (2012) ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam 

menentukan suasana lingkungan store, yaitu: 

a. Suasana lingkungan toko harus konsisten dengan citra store dan strategi 

secara keseluruhan. 

b. Menentukan pelanggan dalam pengambilan keputusan pembelian. 

c. Biaya yang diperlukan agar sesuai dengan yang dianggarkan 



4 
 

DISPLAI INTERIOR 

 

Menata barang dagangan dikenal dengan banyak istilah-istilahdiantaranya 

yaitu : display,visual merchendising, merchendise presentation dan lain 

sebagainya. Interior display adalah suatu pemajangan barang dagangan di dalam 

toko, Interior display banyak dipergunakan untuk barang-barang yang sudah 

dikenal luas oleh masyarakat. 

Menurut Ngadiman (2008) menyatakan bahwa Display adalah tata letak 

barang dengan memperhatikan unsur-unsur pengelompokan jenis dan kegunaan 

barang, kerapihan dan keindahan agar terkesan menarik dan mengarahkan 

konsumen untuk melihat, mendorong, dan memutuskan untuk membeli. Menurut 

Buchori Alma (2004) menjelaskan Display ialah keinginan membeli sesuatu yang 

tidak didorong oleh seseorang, tapi didorong oleh penglihatan ataupun oleh 

perasaan lainnya. 

 

LOKASI 

Lokasi adalah faktor yang sangat penting dalam menjalankan sebuah 

usaha. Pada lokasi yang tepat, sebuah usaha akan lebih sukses dibandingkan 

dengan usaha lainnya yang lokasinya kurang strategis meskipun keduanya 

menjual produk yang sama oleh pramuniaga yang sama banyak dan terampil, dan 

sama-sama punya penataan yang bagus. Menurut Hendra Fure (2013) Lokasi 

berarti berhubungan dengan tempat dimana perusahaan harus bermarkas dan 

melakukan operasi. Lokasi yaitu keputusan yang dibuat perusahaan berkaitan 

dengan dimana operasi dan staffnya akan ditempatkan. 

 

 

Hubungan Antar Variabel 
 

Model penelitian ini mencakup beberapa variabel yang menjelaskan 
Tata letak toko, Displai interior, Lokasi dan Orientasi belanja pelanggan. 

berikut hubungan antar variabel tersebut : 

  
1. Hubungan Tata letak toko terhadap Orientasi belanja pelanggan 

 
Desain store layout harus menarik konsumen untuk berkeliling toko 

untuk membeli lebih banyak produk dari yang sebelumnya mereka rencanakan, 

dan memberikan ruang cukup bagi pengunjung untuk berbelanja secara 

nyaman dan produktif karena store layoutsudah cukup baik dengan store layout 

yang baik pengunjung tentunya akan betah berlama-lama berada ditoko dan 

akan meningkatkan orientasi belanja pada pelanggan. Dodi Gunawan (2016) 

store layout yang terdiri dari alokasi ruangan yang cukup luas dan sesuai 

dengan kapasitas pengunjung, penempatan meja dan kursi yang tidak 

mengganggu lalu lalang pengunjung lain lokasi penempatan produk yang 

tertata rapi, berpengaruh positif dan signifikan. 

Hasil penelitian Fransisca Andreani (2013) yang membuktikan bahwa 

layout akan mempengaruhi lama waktu di dalam toko, jumlah pembelian, 
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kepuasan dan sentimen pengunjung (emosi). Menurut Levy & Weitz apabila 

seorang pengunjung telah tertarik dan merasakan kebersamaan (sense of 

belonging) yang cukup kuat dengan toko tersebut maka akan mempengaruhi 

orientasi konsumen dalam berbelanja. Fransisca Andreani, (2013) menyatakan 

bahwa store layout adalah variabel yang paling dominan mempengaruhi 

customer shopping orientation. 

 

H1: Store Layout berpengaruh positif terhadap Customer shopping orientation 

 

2. Hubungan Interior display dengan Customer shopping orientation 

 

Interior display sangat berpengaruh terhadap suasana toko, karena akan 

berefek pada kenyamanan pelanggan saat berada dalam toko tersebut Interior 

display juga berpengaruh terhadap kemudahan informasi suatu barang kepada 

konsumen. Tujuan utama dari interior display adalah meningkatkan laba. Yang 

termasuk interior display adalah poster, tanda petunjuk lokasi, display barang 

atau pengklasifikasian produk. Fransisca Andreani (2013) menyatakan bahwa 

interior display berpengaruh secara positif terhadap customer shopping 

orientation. Ma’ruf (2006) menyatakan bahwa keinginan untuk melakukan 

 pembelian dapat diciptakan melalui interior display yang menarik. Interior 

display yang menonjol secara signifikan. Fransisca Andreani (2013) 

menunjukkan bahwa display interior memiliki pengaruh terhadap orientasi 

belanja pelanggan, pelanggan memutuskan pembelian karena suatu toko/store 

memiliki suasana yang menarik bagi pelanggan. Dodi Gunawan, (2016) 

menyatakan bahwa interior display berpengaruh signifikan terhadap costumer 

shopping orientation. 

 

H2: Interior display berpengaruh positif terhadap Customer shopping    

orientation 

 

3. Hubungan Lokasi dengan Customer shopping orientation 

 

Pemilihan  lokasi  mempunyai  fungsi  yang  strategis  karena  dapat  

ikut  menentukan  tercapainya  tujuan  badan usaha. Lokasi lebih tegas berarti 

tempat secara fisik (Bayu, 2010). Lokasi adalah letak atau toko pengecer pada 

daerah yang strategis sehingga dapat memaksimumkan laba. Lokasi adalah 

faktor yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu usaha, lokasi akan 

sangat menentukan keinginan konsumen untuk berbelanja disuatu toko, 

pemilihan lokasi yang tepat dan strategis  pada  sebuah gerai  atau  toko  akan  

lebih  sukses  dibandingkan  gerai  lainnya  yang  berlokasi  kurang  strategis, 

lokasi berpengaruh signifikan terhadap orientasi belanja (Berman & Evan, 

2010). 

 

H3: Lokasi tidak berpengaruh terhadap Customer shopping orientation. 
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Gambar 1 menyajikan model yang mencakup tiga variabel yaitu Tata 

Letak Toko, Displai Interior dan Lokasi terhadap Orientasi Belanja Pelanggan. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 1 Model Penelitian 
 

Tujuan membuat gambar 1 yaitu untuk menggambarkan hubungan antara 

variabel tata letak toko dengan Orientasi Belanja Pelanggan, hubungan antara 

Displai Interior dengan Orientasi Belanja Pelanggan, hubungan antara Lokasi 

dengan Orientasi Belanja. Hal-hal mengenai penjelasan dan hipotesis sudah di 

jelaskan secara rinci pada bab sebelumnya. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Obyek dalam penelitian ini adalah produk Matahari Malioboro Mall. 

Dalam penelitian ini subyek yang di pilih adalah konsumen/pengunjung yang 

merupakan  masyarakat D.I Yogyakarta. Jenis  data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari responden. Data primer diperoleh melalui kuesioner, daftar 

pertanyaan ini ditujukan dan diisi oleh responden yang terpilih menjadi sampel 

penelitian ini, dengan bentuk jawaban yang telah disediakan dan responden 

tinggal memilih jawaban yang sesuai. 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah  

non probablity sampling dengan menggunakan metode purposive sampling. 

Menurut Sugiyono (2008) menyatakan bahwa sempel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang di  miliki oleh populasi tersebut, sempel yang diambil dari 

populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Sampel  yang  digunakan 

dalam penelitian ini yaitu responden yang berjumlah 120 responden yang 

merupakan masyarakat D.I Yogyakarta. 

Metode analisis data menggunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis Analisis data ini menggunakan Regresi linier berganda 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel X dengan variabel Y. 

Teknik analisis digunakan untuk mengintepretasikan dan menganalisis data dan 

sesuai dengan model pada penelitian ini maka penulis menggunakan Regresi linier 

berganda sebagai alat analisis data dan dioperasikan menggunakan program SPSS 

22. 

Tata Letak 
Toko 

Displai 
Interior 

Lokasi 

Orientasi Belanja 
Pelanggan 



7 
 

 

 

 Dari 120 responden yang dijadikan sampel untuk berpartisipasi dalam 

pengisian kuisioner, adapun datanya sebagai berikut, terdapat responden dengan 

jenis kelamin laki-laki berjumalah 50 orang dan perempuan 70 orang. Data umur 

responden dibagi dengan 2 kelompok yaitu umur 17 – 25 berjumlah 60 kemudian 

umur 26 – 35 berjumlah 40 responden dan umur >35 berjumlah 20 kemudian data 

pekerjaan responden di bagi 3 kelompok yaitu responden dengan pekerjaan 

Pelajar/Mahasiswa berjumlah 71 dan responden dengan pekerjaan PNS berjumlah 

21 dan responden dengan pekerjaan Wiraswasta berjumlah 28. Untuk deskripsif 

statistik terdapat 12 pernyataan yang mewakili masing – masing variabel yang 

digunakan, antara lain: 4 pernyataan untuk variabel orientasi belanja pelanggan, 4 

pernyataan untuk variabel tata letak toko, 3 pernyataan untuk variabel displai 

interior dan 3 pernyataan untuk variabel lokasi. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Uji Validitas 

 

      Tata Letak Toko 

Item Sig. (2-tailed) α < 0,05 Status 

TL1 0,000 0,05 Valid 

TL2 0,000 0,05 Valid 

TL3 0,000 0,05 Valid 

Data primer diolah 2017  

Displai Interior 

Item Sig. (2-tailed) α < 0,05 Status 

DI1 0,000 0,05 Valid 

DI2 0,000 0,05 Valid 

DI3 0,000 0,05 Valid 

Data primer diolah 2017  

Lokasi 

Item Sig. (2tailed) α < 0,05 Status 

L1 0,000 0,05 Valid 

L2 0,000 0,05 Valid 

L3 0,000 0,05 Valid 

Data primer diolah 2017  

Orientasi Belanja Pelanggan 

Item Sig. (2tailed) α < 0,05 Status 

OBP1 0,000 0,05 Valid 

OBP2 0,000 0,05 Valid 

OBP3 0,000 0,05 Valid 

OBP4 0,000 0,05 Valid 

Data primer diolah 2017  

Berdasarkan hasil pengujian Pearson Corelation pada tabel diatas 

diketahui bahwa masing-masing indikator memiliki nilai signifikansi Sig. (2-

tailed) < 0,05 yang berarti bahwa seluruh item pernyataan valid, jadi dapat 

disimpulkan bahwa seluruh item yang terdapat pada setiap variabel memiliki 

hasil signifikan validitas yang baik. 
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Uji Reliabilitas 

Variabel  Cronbach Alpha Keterangan 

Tata Letak 0,932 Reliabel 

Displai Interior 0,925 Reliabel 

Lokasi 0,918 Reliabel 

Orientasi Belanja 0,936 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah 2017 

 

Pada Tabel diatas, dapat ditunjukan bahwa semua variabel penelitian 

dinyatakan reliabel atau alat yang digunakan dapat dipercaya/dapat diandalkan. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai Cronbach’s Alpha yang dimiliki masing-

masing variabel > 0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh item pada 

variabel memiliki kekonsistenan yang tinggi, bahkan jika diuji berulang-ulang 

dalam subjek dan kodisi yang sama. 
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UJI ASUMSI KLASIK 
 

Hasil Pengujian Normalitas 

 Unstandardized 

Residual 

Keterangan 

Asymp. Sig. (2-tailed) .057 Distribusi Normal 

Sumber: Data primer diolah 2017 

 

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil yang diperoleh dari 

perhitungan statistik diperoleh nilai Asymp. Sig. (2 – tailed) sebesar 0,057 

> 0,05, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. 

 

 
Gambar 2 

Hasil Pengujian Normalitas 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

 

Berdasarkan Gambar 2 terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis 

diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga 

dapat dikatakan bahwa model regresi ini memenuhi uji normalitas data. 

jadi dapat disimpulkan dalam gambar 4.1 bahwa data mengikuti pola 

distribusi Normal. 
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Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

(Constant)   

TL 0.114 8.775 

DI 0.131 7.629 

LO 0.343 2.915 

Sumber : Data primer diolah 2017 

 

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai tolerance 

pada seluruh variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 

sehingga pada model ini tidak terjadi multikolinearitas. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Model Sig. 

(Constant) 0.001 

Tata Letak Toko 0.601 

Displai Interior 0.476 

Lokasi 0.078 

     Sumber : Data primer diolah 2017 

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai sign pada 

seluruh variabel lebih dari 0,05 sehingga pada model ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskiditas atau memenuhi asumsi 

heteroskedastisitas. 
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Gambar 3 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Sumber : Data primer diolah 2017 

 

Berdasarkan Gambar 3 di atas tidak ada pola yang jelas serta titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, jadi dapat 

disimpulkan bahwa dalam model ini tidak terjadi Heteroskedastisitas atau 

memenuhi asumsi Heteroskedastisitas. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil Regresi Linier Berganda 

  

Variabel Beta t hitung Sig. Keterangan 

Tata Letak Toko 

Displai Interior 

Lokasi 

 

.493 

.470 

-.005 

 

5.382 

5.502 

-.089 

 

.000 

.000 

.929 

 

Signifikan 

Signifikan 

Tidak Signifikan 

 

     Sumber : Data primer diolah 2017 

Keterangan :  

Y   : Orientasi Belanja Pelanggan  

X1 : Tata Letak Toko 

X2 : Displai Interior 

X3 : Lokasi 
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Bersarkan tabel di atas dapat dijelaskan hubungan antar variabel: 

 

1. Pengaruh Persepsi Nilai terhadap Kepercayaan 

Hasil pengujian pertama yaitu hubungan antara pengaruh tata letak 

toko terhadap Orientasi Belanja Pelanggan, Hipotesis pertama berbunyi 

(H1): tata letak toko berpengaruh positif terhadap  pengujian Orientasi 

Belanja Pelanggan. Berdasarkan data diperoleh nilai probabilitas sebesar 

0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel tata letak toko 

berpengaruh secara signifikan karena probabilitas lebih kecil dari taraf 

signifikan yang ditetapkan (0,000 > α 0,05). Nilai tersebut membuktikan 

hipotesis satu H1 diterima, yang artinya secara parsial variabel tata letak 

toko berpengaruh secara signifikan terhadap orientasi belanja pelanggan.. 

Menurut Deswitha (2012) Tata letak toko (store layout) atau yang 

disebut juga dengan tata letak ruang “Store layout merupakan pengaturan 

dan pengalokasian terhadap perabotan tetap gondola (fixture), perabotan 

sementara (fittings), perlengkapan (equipment), barang dagangan 

(marchandise), gang (aisles), dan area barang yang tidak dijual seperti 

area pemeriksaan dan ruang pas. Dengan tujuan untuk menarik perhatian 

konsumen untuk berlama-lama dan betah berada disuatu toko dan 

terdorong keinginan untuk berbelanja. Apabila tata letak toko yang 

dilakukan Matahari Malioboro Mall meningkat maka semakin meningkat 

pula tingkat orientasi belanja pelanggan, begitu sebaliknaya apabila tata 

letak toko yang dilakukan oleh Matahari Malioboro Mall menurun akan 

menurunkan orientasi belanja pelanggan pada Matahari Malioboro Mall. 

Kesimpulan dari hasil yang diperoleh yaitu H1: variabel tata letak toko 

berpengaruh secara signifikan terhadap orientasi belanja pelanggan, dari 

hasil tersebut berarti terbukti dan sejalan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan  (Dodi Gunawan, 2016) yang menjelaskan 

bahwa store layout yang terdiri dari alokasi ruangan yang cukup luas dan 

sesuai dengan kapasitas pengunjung, penempatan meja dan kursi yang 

tidak mengganggu lalu lalang pengunjung lain lokasi penempatan produk 

yang tertata rapi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap orientasi 

belanja. 

 

2. Pengaruh Displai Interior Terhadap Orientasi Belanja Pelanggan 

Hasil pengujian kedua yaitu hubungan antara pengaruh displai 

interior terhadap Orientasi Belanja Pelanggan, Hipotesis kedua berbunyi 

(H2) : displai interior berpengaruh positif terhadap  pengujian Orientasi 

Belanja Pelanggan. Berdasarkan data diperoleh nilai probabilitas sebesar 

0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel displai interior 

berpengaruh secara signifikan karena probabilitas lebih kecil dari taraf 

signifikan yang ditetapkan (0,000 > α 0,05). Nilai tersebut membuktikan 

hipotesis dua H2 diterima, yang artinya secara parsial variabel displai 

interior berpengaruh secara signifikan terhadap orientasi belanja 

pelanggan. 
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Menurut Menurut Ngadiman (2008) menyatakan bahwa Display 

interior adalah tata letak barang dengan memperhatikan unsur-unsur 

pengelompokan jenis dan kegunaan barang, kerapihan dan keindahan agar 

terkesan menarik dan mengarahkan konsumen untuk melihat, mendorong, 

dan memutuskan untuk membeli. Display ialah keinginan membeli sesuatu 

yang tidak didorong oleh seseorang, tapi didorong oleh penglihatan 

ataupun oleh perasaan lainnya. Apabila displai interior yang dilakukan 

Matahari Malioboro Mall baik/meningkat maka semakin meningkat pula 

tingkat orientasi belanja pelanggan, begitu sebaliknaya apabila tata letak 

toko yang dilakukan oleh Matahari Malioboro Mall menurun akan 

menurunkan orientasi belanja pelanggan pada Matahari Malioboro Mall. 

Kesimpulan dari hasil yang diperoleh yaitu H2: variabel displai interior 

berpengaruh secara signifikan terhadap orientasi belanja pelanggan, dari 

hasil tersebut berarti terbukti dan sejalan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan  Fransisca Andreani dkk (2013) menyatakan 

bahwa interior display berpengaruh secara positif terhadap customer 

shopping orientation. Ma’ruf (2006) menyatakan bahwa keinginan untuk 

melakukan pembelian dapat diciptakan melalui interior display yang 

menarik, Interior display yang menonjol secara signifikan. 

 

3. Pengaruh Lokasi Terhadap Orientasi Belanja Pelanggan 

Hasil pengujian ketiga yaitu hubungan antara pengaruh lokasi 

terhadap Orientasi Belanja Pelanggan, Hipotesis ketiga berbunyi (H3): 

lokasi berpengaruh positif terhadap pengujian Orientasi Belanja 

Pelanggan. Berdasarkan data diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,929. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel lokasi tidak berpengaruh 

karena probabilitas lebih besar dari taraf signifikan yang ditetapkan (0,929 

> α 0,05). Nilai tersebut membuktikan hipotesis tiga H3 ditolak, yang 

artinya secara parsial variabel lokasi tidak berpengaruh terhadap orientasi 

belanja pelanggan. Temuan ini tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan (Berman & Evans, 2010). Bahwa lokasi berpengaruh signifikan 

terhadap orientasi belanja. 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan tidak ada hubungan 

antara lokasi terhadap orientasi belanja pelanggan, dengan tidak adanya 

hubungan tersebut dapat disimpulkan bahwa penempatan lokasi yang 

dilakukan oleh Matahari Malioboro Mall belum cukup untuk 

mempengaruhi orientasi belanja pelanggan, karena lokasi Matahari berada 

di suatu pusat keramaian yaitu mall sehingga tujuan utama pelanggan 

datang ke suatu Mall bukan hanya untuk ke Matahari melainkan ke toko-

toko lainnya yang ada di mall tersebut mengingat banyaknya store/toko di 

setiap mall, kemudian arus lalu lintas menuju ke Matahari cukup lancar 

tetapi terkadang pada saat momen-momen tertentu arus lalu lintas menuju 

Matahari sulit dijangkau seperti saat momen liburan. Dikarenakan padat 
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kendaraan dan penuh dengan pengunjung di sekitaran lokasi Matahari 

berada, mengingat Matahari Malioboro Mall terletak tepat di pusat ikon 

kota Yogyakarta yaitu Maliboro, sehingga Malioboro akan penuh 

pengunjung mulai dari wisatawan lokal hingga wisatawan luar 

Yogyakarta. 

 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Regression 

Residual 

Total 

1227.989 

 

153.336 

 

1381.325 

3 

 

116 

 

119 

409.330 

 

1.322 

309.661 0,000
a 

Sumber : Data primer diolah 2017 

Berdasarkan hasil olah data di atas, diperoleh nilai sig. dalam tabel 

correlations yaitu 0,000 H0 ditolak dan Ha diterima, yang artinya 

signifikan karena 0,000 < α 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

secara bersama-sama Tata letak toko, displai interior dan lokasi 

berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Orientasi 

belanja pelanggan pada Matahari Malioboro Mall 

 

Hasil Koefisien Determinasi 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

0.943
a
 0.889 0.886 1.150 

Sumber ; Data primer diolah 2017 

 

Berdasarkan Tabel di atas diperoleh hasil uji Adjusted R
2
 pada 

penelitian ini adalah sebesar 0.886. Hal ini berarti bahwa dari 

keseluruhan variabel independen Tata letak toko, displai interior dan 

lokasi terhadap terhadap Orientasi belanja pelanggan sebesar 88,6% 

sedangkan sisanya 11,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 
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PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh 

tata letak toko, displai interior dan lokasi terhadap orientasi belanja pelanggan 

pada Matahari Malioboro Mall dapat disimpulkan bahwa tata letak toko 

berpengaruh  positif dan signifikan terhadap orientasi belanja pelanggan. Hal 

ini menunjukan bahwa tata letak toko yang dibangun oleh Matahari 

Malioboro Mall dapat mempengaruhi dan meningkatkan orientasi belanja 

pelanggan. displai interior berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

orientasi belanja pelanggan. Hal ini menunjukan bahwa displai interior yang 

dibangun oleh Matahari Malioboro Mall dapat mempengaruhi dan 

meningkatkan orientasi belanja pelanggan. Lokasi tidak berpengaruh terhadap 

orientasi belanja pelanggan. Hal ini menunjukan bahwa lokasi yang dibangun 

oleh Matahari Malioboro Mall belum cukup untuk mempengaruhi dan 

meningkatkan orientasi belanja pelanggan.  

Saran bagi Matahari Malioboro Mall sebagai perusahaan retail yang 

menyediakan dan menjual produk kebutuhan masyarakat. Dalam upaya 

meningkatkan orientasi belanja pelanggan Matahari Malioboro Mall harus 

mempertahakan tata letak toko yang sudah baik atau meningkatkan demi 

kenyamanan pelanggan dan menggunakan dekorasi ruangan serta dinding 

pada yang unik dan menarik. 

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah agar dapat menggunakan 

objek lainnya diluar objek  yang sudah digunakan dan meneliti di kota – kota 

besar lainnya yang ruang lingkupnya lebih luas. Untuk peneliti selanjutnya 

juga diharapkan dapat mengembeangkan indikator penelitian pada variabel 

orientasi belanja pelanggan.  

Keterbatasan yang dalami dalam penelitian ini yaitu subyek penelitian 

dalam jumlah terbatas dengan sampel berjumlah 120 responden. Masih 

banyak variabel yang dapat digunakan untuk meneliti tentang pengaruh 

orientasi belanja pelanggan. Indikator yang digunakan pada varibel orientasi 

belanja pelanggan masih dapat dikembangkan  lagi. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


