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Pengaruh Atribut Store Image terhadap Store Loyalty  

Konsumen ZARA Cabang Pondok Indah 

 

BURHANUDIN PRAWIRAIMULIA (200811019) 

ABSTRACT 

 This research is aimed to study empirically the effect of store image atribute to store 

loyalty. As for the object of the present study are consumers of ZARA Pondok Indah. There 

are eight independent variables and one dependent variable. The independent variables are 

atmosphere, convenience, facilities, institutional, merchandise, promotion, sales personnel 

and service. The dependent variable is store loyalty.  

 The samples are obtained from the sample of 100 people of ZARA consumers 

around Jakarta. This statistics method used are test of validity, test of reability, test of 

normality, multiple regression analysis and classical assumption test. With interval scale 1-7. 

  The results of this research shows that  institutional, merchandise, promotion, and 

service has significant effect to store loyalty. Meanwhile atmosphere, convenience, facilities 

and  sales personnel has no significant effect to store loyalty.  

Key words : Store Image,  Store Loyalty, Atmosphere, Convenience, Facilities, Institutional, 

Merchandise, Promotion, Sales Personnel and Service. 

PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang  
 
 Persaingan bisnis ritel di Indonesia saat ini terasa semakin ketat. Hal ini dapat dilihat 
dari bertumbuhnya bisnis-bisnis ritel modern yang bergerak dipusat-pusat perbelanjaan. 
(www.okezone.com, 2009). Dalam periode enam tahun terakhir, dari tahun 2007–2012, 
jumlah gerai  ritel modern di Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 17,57% per 
tahun. Pada tahun 2007, jumlah usaha ritel di Indonesia masih sebanyak 10.365 gerai, 
kemudian pada tahun 2011 mencapai 18.152 gerai tersebar di hampir seluruh kota di 
Indonesia. (www.marketing.co.id, 2013). Di dunia ritel pakaian yang sangat kompetitif dan 
dinamis ini, perusahaan berusaha untuk menggunakan semua sumber daya yang 
memungkinkan guna  merebut pangsa pasar. Salah satu cara untuk membedakan satu toko 
dari yang lain adalah store image unik yang ditawarkan kepada pelanggan. Menurut 
Simamora (2005) seperti produk, sebuah toko juga mempunyai kepribadian. Bahkan 
beberapa toko mempunyai image yang sangat jelas dalam benak konsumen.Citra sebuah 
toko dibenak konsumen dapat dilihat dari beberapa faktor seperti barang dagangan 
(merchandise), kenyamanan saat berbelanja (convenience), fasilitas yang diberikan 
(facilities), pelayanannya (service), suasana di dalam toko (atmosphere), keramahan tenaga 
penjual (sales personnel), serta hal-hal yang menyangkut citra kelembagaan (institutional) 
dalam Preez, Elizabeth & Hester (2008). 
 Para riteler hendaknya menciptakan suasana yang menarik dan nyaman agar 
konsumen tertarik untuk berbelanja ketoko tersebut  serta mendorong mereka untuk 
menghabiskan waktu, dan uangnya secara terus menerus serta tetap loyal terhadap toko 
tersebut. Kesetiaan pelanggan ke sebuah toko telah membawa keuntungan bagi 
perusahaan selama beberapa tahun serta biaya mereka jauh lebih sedikit dibandingkan 
digunakan untuk mencari pelanggan baru (Berry, 1995). Jika manajer toko ritel dapat 
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mengidentifikasi variabel utama yang mempengaruhi store loyalty mereka, mereka dapat 
merancang dan berlatih strategi yang lebih efektif untuk ritel lebih banyak penjualan dan 
keuntungan (Samli, 1989). Dengan demikian, perlu untuk mengetahui faktor yang 
mempengaruhi store loyalty untuk memahami perubahan tersebut. Singson (1975) dalam 
Yoo & Young (2005) menyatakan bahwa pada dasarnya atribut store image mempengaruhi 
store loyalty. 
 Salah satu peritel asing yang ikut meramaikan persaingan antar ritel khususnya di 
bidang fashion di Indonesia adalah ZARA. Di Indonesia sendiri ZARA membuka gerai 
eksklusif pertama kali pada  tanggal 19 Agustus tahun 2005, ZARA juga membuka gerai 
yang tak kalah eksklusifnya di Pondok Indah Mall II Jakarta, dan diikuti beberapa mall-mall 
lain di Jakarta. (www.swa.co.id, 2007). Pada tahun 2012, Interbrand Corporation 
menempatkan ZARA pada  peringkat ke-37 dalam jajaran “Top 100 Brands” dunia, 
berdasarkan total brand value yang dimiliki. Dalam kategori produk fashion, ZARA telah 
melampaui merek-merek besar seperti Hermes, GAP, Prada, dan Burberry. 
 Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian 
tentang “Pengaruh Atribut Store Image terhadap Store Loyalty pada konsumen ZARA” 
(Studi pada ZARA Cabang Pondok Indah). 
 
Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas maka perumusan 
masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai  berikut : 
1. Bagaimana pengaruh atmopshere terhadap store loyalty konsumen ZARA Cabang 

Pondok Indah  ? 
2. Bagaimana pengaruh convenience terhadap store loyalty konsumen ZARA Cabang 

Pondok Indah  ? 
3. Bagaimana pengaruh facilities terhadap store loyalty konsumen ZARA Cabang Pondok 

Indah  ? 
4. Bagaimana pengaruh institutional terhadap store loyalty konsumen ZARA Cabang 

Pondok Indah  ? 
5. Bagaimana pengaruh merchandise terhadap store loyalty konsumen ZARA Cabang 

Pondok Indah  ? 
6. Bagaimana pengaruh promotion terhadap store loyalty konsumen ZARA Cabang 

Pondok Indah  ? 
7. Bagaimana pengaruh sales personnel terhadap store loyalty konsumen ZARA Cabang 

Pondok Indah  ? 
8. Bagaimana pengaruh service terhadap store loyalty konsumen ZARA Cabang Pondok 

Indah  ? 
 
Pembatasan masalah 

1. Objek penelitian adalah ZARA yang berlokasi Pondok Indah Mall II, Jakarta. Penelitian 
ini dilakukan pada produk fashion merek ZARA dikarenakan brand tersebut berada 
pada peringkat ke-37 dalam jajaran “Top 100 Brands” dunia berdasarkan total brand 
value yang dimilikinya. Selain itu ZARA mampu mengalahkan merek-merek mewah 
lainnya, seperti Armani, Bulgari dan Prada yang termasuk kategori haute couture. 
( www.interbrand.com, 2013) 

2. Alasan yang  melandasi dalam pemilihan tempat di Pondok Indah dikarenakan ZARA 
Pondok Indah merupakan salah satu cabang ZARA tertua dan terlengkap yang berada 
di Jakarta, yang menjual pakaian serta aksesoris pria maupun wanita dari anak-anak 
hingga dewasa. 

3. Alasan yang melandasi atribut store image menjadi variabel independen dalam 
penelitian ini, dikarenakan atribut store image terdiri dari bermacam-macam variabel 
yang dapat menentukan alasan seorang konsumen menjadi loyal kepada sebuah toko. 
Variabel- variabel tersebut diantaranya atmosphere, facilities, institution, merchandise, 
service, sales personnel, convenience serta promotion. Sehingga dari pihak perusahaan 
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dapat mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh dari berbagai atribut tersebut dan 
menentukan strategi yang tepat guna mendapatkan loyalitas dari pelanggan. 

 
Tujuan Penelitian  
 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 
penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

 
1. Mengetahui pengaruh atmopshere terhadap store loyalty pada ZARA Cabang Pondok 

Indah. 
2. Mengetahui pengaruh dari convenience terhadap store loyalty pada ZARA Cabang 

Pondok Indah. 
3. Mengetahui pengaruh dari facilities terhadap store loyalty pada ZARA Cabang Pondok 

Indah. 
4. Mengetahui pengaruh dari institutional terhadap store loyalty pada ZARA Cabang 

Pondok Indah. 
5. Mengetahui pengaruh dari merchandise terhadap store loyalty pada ZARA Cabang 

Pondok Indah. 
6. Mengetahui pengaruh dari promotion terhadap store loyalty pada ZARA Cabang 

Pondok Indah. 
7. Mengetahui pengaruh dari sales personnel terhadap store loyalty pada ZARA Cabang 

Pondok Indah. 
8. Mengetahui pengaruh dari service terhadap store loyalty pada ZARA Cabang Pondok 

Indah. 
 

Landasan Teori 

Tinjauan Pustaka 

Perilaku Konsumen 

 Perilaku konsumen merupakan tindakan yang dilakukan secara fisik oleh konsumen 

sehingga dapat diamati dan diukur langsung oleh orang lain (Peter & Olson, 2005). Perilaku 

konsumen juga didefinisikan sebagai suatu studi mengenai proses yang terlibat dan perilaku 

yang konsumen lakukan dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi produk, 

jasa, ide, merek maupun pengalaman yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan 

konsumen. Fokus dari studi mengenai perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen 

mengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki (waktu, uang, dan 

tenaga) pada sesuatu hal yang berkaitan dengan konsumsi (Solomon, 2009). 

Store image 

 Store image dapat membentuk pandangan tertentu pada sebuah toko, hal ini yang 

membedakan antara toko yang satu dengan toko yang lain, dapat dikatakan berbeda karena 

pelayanan dan suasana yang didapat dirasakan disetiap tokonya tentunya berbeda. 

Cornelius, Nater & Faure, (2010) dalam Beneke, et al (2011) menjelaskan bahwa “Store 

image refers to the way in which a store is perceived by shoppers, and defined in shoppers 

minds”. Sedangkan menurut Bloemer and Ruyter (1997) store image adalah “The complex 

of a consumer’s perception of a store on different (salient) attributes”. Berdasarkan 

pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan store image sebagai gambaran 

suasana keseluruhan sebuah toko dari konsumen yang diciptakan oleh elemen-elemen 

fungsional dan emosional seperti atmosphere, convenience, facilities, institutional, 

merchandise, promotion, sales personnel, dan service, (Preez, Elizabeth & Hester, 2008). 
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Store Loyalty 

 Store loyalty adalah salah satu faktor terpenting dalam menentukan kesuksesan 

suatu bisnis ritel dan kelangsungan toko tersebut. Peter & Olson (2005) menjelaskan bahwa 

“Store loyalty is the degree to which consumer’s consistently patronize the same store when 

shopping for particular types of product”, sedangkan Lovelock & Wright (2007) menjelaskan 

bahwa “Loyalty has been used to describe a customer’s voluntary decision to contonue 

patronizing a specific firm over the long term, purchasing and using its goods and services 

on repeated and preferably exclusive basis, and voluntarily recommending it to friends and 

associates”. Jadi dapat dikatakan bahwa store loyalty merupakan suatu kondisi dimana 

konsumen melakukan pembelian ulang atas barang maupun jasa saat berbelanja di toko 

yang sama dalam periode tertentu serta merekomendasikan hal yang positif kepada teman 

maupun keluarga. Untuk mengukur kesetiaan konsumen, terdapat tiga indikator dalam 

mengukur kesetiaan konsumen (Brakus, Schmitt & Zarantonello, 2009), yaitu  terdapat niat 

untuk melakukan pembelian ulang, merekomendasikan dari mulut ke mulut kepada orang 

lain serta tidak mudah terpengaruh oleh pesaing yang menjual barang sejenis. 

Hipotesis 

 Banyak akademisi telah mengakui store image sebagai salah satu yang paling faktor 

penting store loyalty (Hirschman 1981) dalam Yoo & Young (2005). Loyalitas pelanggan 

terhadap sebuah toko telah membawa keuntungan bagi perusahaan selama beberapa tahun 

serta pengeluaran mereka jauh lebih sedikit dibandingkan digunakan untuk mencari 

pelanggan baru (Berry, 1995). Jika manajer toko ritel dapat mengidentifikasi variabel utama 

yang mempengaruhi store loyalty mereka, mereka dapat merancang dan berlatih strategi 

yang lebih efektif untuk ritel lebih banyak penjualan dan keuntungan (Samli, 1989). 

 Penelitian terdahulu menyatakan bahwa pada dasarnya atribut store image 

mempengaruhi store loyalty. Citra sebuah toko dibenak konsumen  dapat dilihat dari 

beberapa atributnya seperti suasana di dalam toko (atmosphere), kenyamanan saat 

berbelanja (convenience), fasilitas yang diberikan (facilities), serta hal-hal yang menyangkut 

citra kelembagaan (institutional), barang dagangan (merchandise), promosi yang diberikan 

(promotion), keramahan tenaga penjual (sales personnel), serta pelayanannya (service) 

dalam Preez, Elizabeth & Hester (2008). Singson (1975) dalam Yoo & Young (2005) 

menyatakan bahwa pada dasarnya atribut  store image mempengaruhi store loyalty. Maka 

hipotesis yang dibangun adalah : 

H1: Ada pengaruh antara atmosphere terhadap store loyalty konsumen ZARA. 

H2: Ada pengaruh antara convenience  terhadap store loyalty konsumen ZARA. 

H3: Ada pengaruh antara facilities terhadap store loyalty konsumen ZARA 

H4: Ada pengaruh antara institutional terhadap store loyalty konsumen ZARA. 

H5: Ada pengaruh antara merchandise terhadap store loyalty konsumen ZARA.   

H6: Ada pengaruh antara promotion terhadap store loyalty konsumen ZARA. 

H7: Ada pengaruh antara sales personnel terhadap store loyalty konsumen ZARA. 

H8: Ada pengaruh antara service terhadap minat store loyalty konsumen ZARA.  
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Rerangka Pemikiran  

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun suatu rerangka 

pemikiran dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar berikut ini: 

Atribut Store Image 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek penelitian 

 Kajian ini meniliti tentang pengaruh store image terhadap store loyalty. Adapun yang 

menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini adalah ZARA yang berlokasi di Pondok Indah Mall 

dengan subyek penelitiannya adalah konsumen ZARA Pondok Indah Mall. Kriteria 

responden adalah orang yang berusia minimal 18 tahun dan pernah membeli produk ZARA 

Pondok Indah Mall dengan minimal 3 kali pembelian dalam 6 bulan terakhir. Proses 

penyebaran serta pengumpulan data penelitian berupa kuesioner yang telah dilakukan pada 

bulan Juni 2013 dengan menyebarkan kuesioner kepada responden atau subyek penelitian 

yang telah diterangkan diatas 

Metode Pengumpulan Data 

Data primer 

Data primer menurut Malhotra (2007), yaitu data asli yang dikumpulkan oleh periset 

dan belum tersedia untuk menjawab masalah penelitian secara khusus. Data primer yang 

ada dalam penelitian ini merupakan hasil penyebaran  kuesioner pada konsumen pakaian  

merek ZARA Cabang Pondok Indah, Jakarta dengan minimal tiga kali kunjungan pada 6 

bulan terakhir 

 

Atmosphere (AP)  

 Convenience (CV) 

Facilities (FL) 

Institutional (IT) 

Merchandise (MD) 

Promotion (PM) 

Sales personnel    

(SP) 

Service (SV) 

          Store Loyalty  

(SL) 

Gambar 2.1.Model  dari Atribut Store Image dan Store Loyalty 
Diadopsi dari Yoo & Young (2005) ; Preez, Elizabeth & Hester (2008) 
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Data Sekunder 

Data sekunder menurut (Malhotra, 2007) merupakan data yang sudah tersedia, 

dalam arti data ini sudah dikumpulkan orang lain, institusi lain, ataupun penulis sendiri 

sebelumnya. Penelitian ini mengambil data-data sekunder dari buku, jurnal penelitian, 

internet serta informasi-informasi lainnya yang terkait dengan penelitian ini. 

Metode pengambilan sampel 

Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan ditarik kesimpulannya menurut Sugiyono (2004). Populasi dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan konsumen pakaian merek ZARA Cabang Pondok Indah yang berlokasi di 

Jakarta. 

Sampel 

Sugiyono (2004) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sejumlah 100 

responden. Sampel sebesar 100 responden sesuai dengan saran Hair et al (2006) yang 

mengemukakan bahwa untuk penelitian yang akan diolah dengan menggunakan multiple 

regression jumlah sampel minimum 50 reponden dan lebih disarankan berjumlah 100 

responden bagi kebanyakan situasi penelitian. Sehingga dalam penelitian ini peneliti 

menentukan jumlah sampel adalah sejumlah 100 orang. 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Dimensi Indikator Skala 

Store 

Image 

Store image  

adalah 

persepsi 

konsumen 

dari sebuah 

toko yang 

didasarkan 

pada 

seperangkat 

atribut yang 

menonjol 

(Bloemer & 

De Ruyter, 

1998; 

Faircloth, 

1. Atmosphere 1) Decor ( Baker et al, 

2002; Miranda et al , 

2005 dalam  Du 

Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008) 

1. Dekorasi 

2. Kerapihan 

2) Store Atmosphere  

3) ( Koo, 2003; Thang & 

Tan, 2003 dalam  Du 

Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008) 

1. Suasana Toko 

  

Likert 

1-7 
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Variabel Definisi Dimensi Indikator Skala 

Capella 

& Alford, 

2001; James, 

Durand & 

Dreves, 

1976; Jin & 

Kim, 

2003; 

Osman, 1993 

dalam  Du 

Preez,Elizab

eth & Hester, 

2008). 

 

 

 

2. Convenience 1) Travel (Ibrahim, 2003, 

Jin & Kim, 2003 dalam  

Du Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008) 

1. lokasi mudah 

dijangkau 

2) Transportation 

(Ibrahim, 2002,Jin & 

Kim, 2003 dalam  Du 

Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008) 

1. Sarana 

transportasi 

3) Location ( Miranda et 

al, 2005 dalam  Du 

Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008) 

1. Didalam Mall 

 

Likert 

1-7 

2. Facilities 1) Fitting Room (Kerfoot 

et al, 2003; Paulins & 

Geistfeld, 2003 dalam  

Du Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008) 

1. Kamar pas/ganti 

1) Store appearance  

( Richardson et al, 

1996. Siu & Cheung, 

 

Likert 

1-7 
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Variabel Definisi Dimensi Indikator Skala 

2001 dalam  Du 

Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008) 

1. Bersih 

2) Store layout ( 

groeppel-Klein & 

Bartman, 2007, 

Semeijn et al, 2003; 

Miranda et al, 2005 

dalam  Du 

Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008) 

1. Lapang/luas 

4. Institutional 1) Store reputation 

(Alessandri, 2001; 

Harris & De 

Chernatony, 2001 

dalam  Du 

Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008) 

1. Reputasi 

2) Overall Impression 

(Ailawadi & Keller, 

2004 ; Alessandri, 

2001 dalam  Du 

Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008) 

1. Kesan secara 

keseluruhan 

 

3) Store association  

( Ailawadi & Keller, 

2004; Harris & De 

Chematony, 2001 

dalam  Du 

Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008 

1. Citra diri 

Likert 

1-7 

5. Merchandise 1) Merchandise 

assortment  

( Koo, 2003; Thang & 

Tan, 2003 dalam  Du 

Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008) 

Likert 

1-7 
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Variabel Definisi Dimensi Indikator Skala 

1. Merek 

2) Merchandise Style 

( Taylor & Cosenza, 

2002 dalam dalam  Du 

Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008) 

1. Fashionble 

3) Merchandise price  

( Moore & Carpenter, 

2006; Sullivan et al, 

2002 dalam  Du 

Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008) 

1. Harga 

4) Merchandise quality  

( babakus et al, 

2004,Verma & Gupta, 

2004 dalam  Du 

Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008) 

1. Kualitas barang 

 

6. Promotion 1) Display ( Sen et al, 

2002 dalam  Du 

Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008) 

1. Display/Tampilan 

luar 

2) Sales incentives  

( Dawes, 2004; Alvarez 

& Casiellen, 2005 

dalam  Du 

Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008) 

1. Diskon 

2. Special event 

Likert 

1-7 

7. Sales 

Personnel 

1) Sales personnel 

interaction (Baker et al, 

2002; Grace & O’Cass, 

2005; Hu & Jasper, 

2006 dalam  Du 

Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008) 

1. Tenaga penjual 

Likert 

1-7 
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Variabel Definisi Dimensi Indikator Skala 

yang profesional 

2. Tenaga penjual 

yang bersahabat 

3. Tenaga penjual 

yang memiliki 

pengetahuan 

tentang produk 

2) Sales personal 

apperance (De Klerk et 

al, 1993 dalam  Du 

Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008) 

1. Penampilan tenaga 

penjual. 

 

8. Service 1) After-sales service 

(Maxham & 

Netemeyer, 2003; 

Stauss, 2002 dalam  

Du Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008) 

1. Penanganan 

complaint 

(pengaduan) 

2. Kebijakan 

Pengembalian 

2) Payment Options  

( Huddleston et al, 

1990; Park Burns, 

2005 dalam  Du 

Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008) 

1. Kartu Bank 

3) In-store service 

(Thang & Tan, 2003; 

Teller et al, 2005 

dalam  Du 

Preez,Elizabeth & 

Hester, 2008) 

1. Packaging 

(Shopping bag) 

Likert 

1-7 

Store 

Loyalty 

Store loyalty 

adalah 

persentase 

 Brakus, Schmitt, & Lia 

(2009) 

Likert 

1-7 
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Variabel Definisi Dimensi Indikator Skala 

pembelian 

kategori 

produk 

tertentu pada 

toko yang 

telah dipilih 

(East et al, 

1995, dalam 

Blomer & Ko, 

1997) 

1. Repurchase 

2. Merekomendasikan 

kepada orang lain 

3. Kecil kemungkinan 

untuk mecari 

alternatif produk 

lain.  

 

Teknik Pengolahan Data 
 

Jenis Variabel 
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independent variable) adalah atmosphere 

(AP), convenience (CV), facilities (FL), institutional (IT), merchandise (MD), promotion (PM), 

sales personnel (SP), service (SV). Variabel yang menjadi variabel terikat (dependent 

variable) adalah store loyalty (SL). 

 
Teknik Pengujian Hipotesis 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan aplikasi SPSS untuk mempermudah pengolahan 

data. Berikut adalah metode-metode yang digunakan : 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika instrument pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006). Uji validitas pada 

penelitian ini hanya melihat pada nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy,  

Antiimage matrices dan Factor Loading dengan nilai diatas 0.5 (Hair et al, 2006). 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut 

diulang (Prayitno, 2008). Menurut Malhotra nilai reabilitas yang baik untuk indikator 

penelitian adalah 0.60 (Malhotra, 2007). 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak (Dwi Priyatno, 2008). Pembahasan dilakukan dengan menggunakan uji 

One Sample Kolmogorov-Smirnov dan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi 

normal jika signifikansi > 0,05. 

Uji Multikolonieritas 

Uji mulitikolonieritas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linier antar variabel independen 



12 
 

dalam model regresi (Prayitno, 2008). Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai 

inflation factor (VIF) pada model regresi. Hasil variance inflation factor (VIF) yang lebih besar 

dari 10 menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil 

dari 10 menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas. (Gurajati, 2003). 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian untuk 

semua pengamatan pada model regresi (Prayitno, 2008). Untuk mengetahui apakah terjadi 

heteroskedastisitas dalam model regresi ini, dibuktikan dengan grafik plot. Grafik plot antara 

nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika ada pola yang 

tidak jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak 

terjadi heterokedastisitas, dan sebaliknya. (Ghozali, 2006) 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Priyatno (2008) mengemukakan bahwa analisis regresi linier berganda adalah 

hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2, ... Xn) dengan 

variabel dependen (Y) yang menunjukkan hubungan antara variabel store image dengan 

variabel store loyalty bersifat linier (garis lurus) dalam range variabel independen tertentu. 

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen 

(X1, X2,….Xn) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) 

(Ghozali, 2006). 

Analisis dan Pembahasan  
 

Gambaran Umum Objek Penelitian 

ZARA merupakan produk fashion dari Spanyol. ZARA didirikan oleh Amancio Ortega 

di La Coruna,Spanyol. Amacio memulai usaha pembuatan pakaiannya dengan 

mengkhususkan pada perancangan pakaian malam dan pakaian dalam yang fashionable 

dan gerai pertama dibuka pada tahun 1975 dan pada tahun 1989 Amancio membuka gerai 

internasionalnya untuk pertama kali di Paris dan New York. ZARA saat ini menjadi merek 

terbesar yang dimiliki oleh Inditex Group, disamping merek-merek pendukung lain seperti 

Pull and Bear dan Massimo Dutti. Kantor pusat Inditex Group berada di kota La Coruna 

dengan direksi utama yang tetap dijabat oleh Amancio Ortega. 

ZARA masuk pertama kali ke Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2005. Perjalanan 

ZARA di Indonesia tidak lepas dari usaha PT Mitra Adi Perkasa (Tbk.) atau MAP dalam 

meyakinkan pihak Inditex untuk membuka gerainya di Indonesia. MAP menginginkan untuk 

dapat memiliki hak eksklusif ZARA sejak tahun 1999, namun karena alasan ketidakstabilan 

kondisi di Indonesia ketika itu maka Inditex baru memberikan hak kepada MAP untuk 

membuka jaringan gerai ZARA di Indonesia pada tahun 2005.(www.swa.co.id, 2010). 

Analisis Hasil Data Penelitian  

Uji Validitas dan reliabilitas 

http://www.swa.co.id/
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Variable 

Validitas 

KMO Kesimpulan  
Anti-image 

Correlation  

Factor 

Loading  
Kesimpulan 

Atmosphere 0.696 Valid       

AP_1     0.698a 0.851 valid 

AP_2     0.756a 0.818 valid 

AP_3     0.652a 0.888 valid 

Convenience 0.710 Valid       

CV_1     0.677a 0.898 valid 

CV_2     0.675a 0.899 valid 

CV_3     0.813a 0.833 valid 

Facilities 0.642 Valid       

FL_1     0.603a 0.857 valid 

FL_2     0.650a 0.790 valid 

FL_3     0.700a 0.746 valid 

Institution 0.698 Valid       

IT_1     0.656a 0.889 valid 

IT_2   0.776a 0.816 valid 

IT_3   0.687a 0.864 valid 

Merchandise 0.807 Valid    

MD_1   0.841a 0.821 valid 

MD_2   0.765a 0.877 valid 

MD_3   0.821a 0.810 valid 

MD_4   0.815a 0.811 valid 

Promotion 0.690 Valid    

PM_1   0.648a 0.832 valid 

PM_2   0.738a 0.797 valid 

PM_3   0.661a 0.853 valid 

Sales 

Personnel 0.768 Valid  
  

SP_1   0.831a 0.781 valid 

SP_2   0.830a 0.775 valid 

SP_3   0.725a 0.857 valid 

SP_4   0.727a 0.851 valid 

Service 0.785 Valid    

SV_1   0.786a 0.882 valid 

SV_2   0.787a 0.855 valid 

SV_3   0.774a 0.867 valid 

SV_4   0.792a 0.879 valid 

Store Loyalty 0.724 valid    

SL_1   0.721a 0.873 valid 

SL_2   0.768a 0.855 valid 

SL_3   0.697a 0.887 valid 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 
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Jika Residual berasal dari distribusi normal, nilai-nilai sebaran data akan terletak disekitar 

garis lurus. Terlihat bahwa sebaran data pada chart di atas bisa dikatakan tersebar di 

sekeliling garis lurus tersebut (tidak terpencar jauh dari garis lurus). Dengan demikian, bisa 

dikatakan bahwa persyaratan Normalitas bisa dipenuhi. 

 

Hasil uji KOLMOGOROV-SMIRNOV menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig pada variable 

atmosphere sebesar 0.123, variable convenience sebesar 0.324, variabel facilities sebesar 

0.149, variabel institution sebesar 0.371, variabel merchandise sebesar 0.137, variabel 

promotion sebesar 0.201, variabel salespersonnel sebesar 0.455, variabel service sebesar 

0.827 dan pada variabel store loyalty  sebesar 0.314. Nilai ini jauh lebih besar diatas 0.05 

sehingga dapat disimpulkan residual berdistribusi normal. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji diketahui bahwa model tidak terkena masalah 

normalitas. 

Uji Heteroskedastisitas 
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Grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya 

(SRESID). Jika ada pola yang tidak jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas, dan sebaliknya. Beikut ini 

adalah grafik hasil uji heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar dapat dilihat adanya pola 

yang tidak jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi ini, 

sehingga model regresi ini layak dipakai. 

Uji Multikolinearitas 

Variable VIF 

Atmosphere 2.431 

Convenience 4.581 

Facilities 3.228 

Institution 4.012 

Merchandise 3.537 

Promotion 3.192 

Salespersonnel 2.950 

Service 3.663 

 

 Berdasarkan tabel diatasv terlihat bahwa variabel Atmosphere memiliki nilai VIF < 

10, yaitu sebesar 2.431. Nilai VIF untuk variabel Convenienece  < 10, yaitu sebesar yaitu 

4.581. Nilai VIF untuk variabel Facilities  < 10, yaitu sebesar yaitu 3.228. Nilai VIF untuk 

variabel Institutional  < 10, yaitu sebesar 4.012. Nilai VIF untuk variabel Merchandise < 10, 

yaitu sebesar 3.537. Nilai VIF untuk variabel Promotion  < 10, yaitu sebesar 3.192. Nilai VIF 

untuk variabel Sales Personnel  < 10, yaitu sebesar 2.950. Nilai VIF untuk variabel Service  
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< 10, yaitu sebesar 3.663 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 

multikolinearitas. 

Uji t 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan  bahwa variabel atmosphere memiliki 

nilai Sig. 0.789 atau lebih besar dari 0.05 yang artinya secara parsial (individual) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel store loyalty. Variabel convenience memiliki nilai 

Sig. 0.583 atau lebih besar dari 0.05 yang artinya secara parsial (individual) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel store loyalty. Variabel facilities memiliki nilai Sig. 

0.841 atau lebih besar dari 0.05 yang berarti secara parsial (individual) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap store loyalty. Variabel instituonal memiliki nilai Sig. 0.004 atau lebih kecil 

dari 0.05 yang berarti secara parsial (individu) berpengaruh signifikan terhadap store loyalty. 

Variabel merchandise memiliki nilai Sig. 0.028 atau lebih kecil dari 0.05 berpengaruh 

signifikan terhadap store loyalty.Variabel promotion memiliki nilai Sig. 0.033 atau lebih kecil 

dari 0.05 yang artinya secara parsial (individual) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

store loyalty.Variabel sales personnel memiliki nilai Sig. 0.923 atau lebih besar dari 0.05 

yang artinya secara parsial (individual) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel store 

loyalty.Variabel service memiliki nilai Sig. 0.037 atau lebih kecil dari 0.05 berpengaruh 

signifikan terhadap store loyalty.  

Pembahasan Model Persamaan Regresi 

SL = - 0.365 + 0.021 AP + 0.060 CV + 0.021 FL + 0.300 IT+ 0.233MD + 0.210 PM+ 0.009 

SP+ 0.207 SV 

Keterangan : 

SL = Store Loyalty  IT   = Institution FL = Facilities 

AP = Atmosphere MD = Merchandise SP = Sales Personnel 

CV = Convenience PM  = Promotion SV = Service 

a = Konstanta 

b  = koefisien regresi 



17 
 

Koefisien regresi AP sebesar 0,021 dan bertanda positif artinya terjadi hubungan positif & 

searah antara atmosphere dan store loyalty (SL). Koefisien regresi FL sebesar 0,021 dan 

bertanda positif menyatakan bahwa variabel facilities (FL) berbanding lurus dengan store 

loyalty (SL). Koefisien regresi IT sebesar 0,300 dan bertanda positif menyatakan bahwa 

variabel institutional (IT) berbanding lurus dengan store loyalty (SL). Koefisien regresi CV 

sebesar 0,060 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel convenienve (CV) 

berbanding lurus dengan store loyalty (SL). Koefisien regresi MD sebesar 0,233 dan 

bertanda positif menyatakan bahwa variabel merchandise (MD) berbanding lurus dengan 

store lo 

Koefisien regresi PM sebesar 0,210 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel 

promotion (PM) berbanding lurus dengan store loyalty (SL). Koefisien regresi SP sebesar 

0,009 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel sales personnel (SP) berbanding 

lurus dengan store loyalty (SL). Koefisien regresi SV sebesar 0,207 dan bertanda positif 

menyatakan bahwa variabel service (SV) berbanding lurus dengan store loyalty (SL). 

Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

 

Hasil Adjusted R Square pada tampilan tabel hasil uji analisis determinasi menunjukan 

angka 0.755 yang berarti memiliki hubungan yang searah dan memiliki arti bahwa variabel-

variabel independen yang terdiri dari variabel atmosphere (AP), convenience (CV), facilities 

(FL), institution (IT) , merchandise (MD), promotion (PM), sales personnel (SP) dan service 

(SV) dapat menjelaskan secara bersama-sama sebesar 75.5 % dari variasi variabel store 

loyalty (SL). Sedangkan sisanya (100% -  75.5% = 24.5%) dijelaskan oleh variabel lain di 

luar model. 

Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil data deskriptif dengan nilai rata-rata sebesar 4.75 menunjukan 

bahwa indikator yang perlu mendapat perhatian dari segi institutional adalah reputasi baik 

yang dimiliki ZARA dalam dunia fashion. ZARA merupakan salah satu brand ritel ternama 

yang membuka cabang di Jakarta sebelum brand-brand sejenis tiba, seperti Pull & Bear 

serta Topman & Topshop. Hal ini membuat ZARA memiliki brand awereness yang kuat di 

mata para pencinta fashion sekaligus menjadi pilihan utama dalam membeli pakaian yang 

serta menjadi pioneer untuk pakaian ritel sejenis. Merek ZARA sudah dikenal oleh para 

pencinta fashion di Jakarta jauh sebelum masuk ke Jakarta, dan ketika ZARA masuk ke 

Jakarta langsung di sambut baik pada awal kemunculannya di Plaza Senayan pada tanggal 

19 Agustus 2005. Sementara brand  sejenis seperti Pull & Bear baru masuk pada Maret 

2008. (www.okezon.com, 2008) 

Model Summaryb

.880a .775 .755 .71812

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Service, Atmosphere ,

Promotion, Facilities, Sales Personal, Merchandise,

Institutional , Convenience

a. 

Dependent Variable: Store Loyaltyb. 
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 Berdasarkan hasil data deskriptif dengan nilai rata-rata sebesar 4,73 menunjukan 

indikator yang perlu mendapat perhatian dari segi merchandise adalah brand atau merek 

dari label itu sendiri. Hal tersebut menunjukan bahwa konsumen ZARA merupakan yang 

“brand minded.” Dimana merek dari pakaian tersebut menjadi salah satu faktor utama dalam 

keputusan pembelian barang guna memenuhi rasa gengsi atau status sosial, sebagian lagi 

untuk kepuasan diri. Produk-produk ZARA juga dikenal sangat fashionable / up to date 

dalam mengeluarkan model- model terbaru. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada harga 

produk yang di jual kepada konsumen. 

 Berdasarkan hasil data deskriptif dengan nilai rata-rata sebesar 4,79 menunjukan 

bahwa diskon adalah indikator yang perlu mendapat perhatian dari segi promotion. Diskon 

memberikan dampak baik terhadap loyalitas konsumen. Diskon akan menarik konsumen 

untuk membeli produk lebih banyak dengan menggunakan musim diskon untuk 

mendapatkan produk dengan harga miring. Selain memberikan diskon, ZARA pondok Indah 

mensiasati dengan memberikan tampilan menarik pada window display yang terdapat di 

store, guna menarik perhatian pengunjung. 

 Berdasarkan hasil data deskriptif dengan nilai rata-rata sebesar 4,84 menunjukan 

indikator yang perlu mendapat perhatian terhadap loyalitas dari segi service adalah 

packaging atau shopping bag  yang digunakan untuk membungkus pakaian setelah 

pembelian. ZARA memberikan tampilan packaging yang menarik konsumen dengan 

memberikan desain khusus berupa shopping bag berwarna biru gelap berbahan recycle 

bag. Packaging dinilai dapat meningkatkan rasa percaya diri bagi para konsumen yang telah 

membeli produk tersebut. Selain itu konsumen juga di mudahkan dengan adanya sistem 

pembayaran dengan menggunakan kartu bank, baik debit ataupun kartu kredit yang 

biasanya di sertai dengan promosi atau potongan harga.  

 Dari hal- hal yang disimpulkan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian konsumen 

loyal ZARA adalalah konsumen yang lebih mementingkan dari segi merchandise, 

institutional, promotion dan service dan mengesampingkan aspek atmosphere, facilities, 

convenience dan sales personnel. 

 Berdasarkan hasil data responden, aspek atmosphere, facilities, convenience dan 

sales personnel bukan lah hal yang utama dalam menentukan loyalitas konsumen ZARA. 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, menunjukan tidak adanya pengaruh 

signifikan antara atmosphere terhadap store loyalty konsumen ZARA Cabang Pondok 

Indah.  
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2. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, menunjukan tidak adanya pengaruh 

signifikan antara convenience terhadap store loyalty konsumen ZARA Cabang Pondok 

Indah. 

3. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, menunjukan tidak adanya pengaruh 

signifikan antara facilities terhadap store loyalty konsumen ZARA Cabang Pondok 

Indah.  

4. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, menunjukan adanya pengaruh signifikan 

antara institutional terhadap store loyalty konsumen ZARA Cabang Pondok Indah.  

5. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, menunjukan adanya pengaruh signifikan 

antara merchandise terhadap store loyalty konsumen ZARA Cabang Pondok Indah.  

6. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, menunjukan adanya pengaruh signifikan 

antara  promotion terhadap store loyalty konsumen ZARA Cabang Pondok Indah.  

7. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, menunjukan tidak adanya pengaruh 

signifikan antara sales personnel terhadap store loyalty konsumen ZARA Cabang 

Pondok Indah.  

8. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, menunjukan adanya pengaruh signifikan 

antara service terhadap store loyalty konsumen ZARA Cabang Pondok Indah. 

Saran 

Bagi Perusahaan 

• Dari segi institutional, sebaiknya ZARA menjaga nama baik yang selama ini telah 

didapat dengan menjadi brand fashion ternama yang dikenal akan barang-barangnya  

yang up to date serta menjadi trend setter bagi industri pakaian ready to wear. 

• Dari segi merchandise, sebaiknya ZARA memberikan kualitas pakaian yang lebih 

baik karena dengan harga yang dirasa masih tinggi, seharusnya kualitasnya bisa 

lebih ditingkatkan lagi.  

• Dari segi promotion, selain memberikan diskon sebaiknya pihak ZARA mecoba 

bentuk promosi lain berupa membership card untuk pelanggan setia ZARA guna 

mendapatkan diskon dan keuntungan-keuntungan lainnya. 

• Dari segi service, seharusnya kualitas dari shopping bag  dapat lebih ditingkatkan 

lagi, yang semula berbahan recycle bag menjadi paper bag sehingga kualitasnya 

lebih baik dan dapat memberikan kesan mewah. 

 

 

 

Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencari variabel-variabel lain yang 

dapat mempengaruhi loyalitas konsumen selain store image  seperti trust dan satisfaction. 

Peran trust didukung oleh temuan empiris Eriksson dan Vaghult (2000) dan Sirdeshmukh et 

al. (2002) dalam Beneke et al (2011), yang mendukung pandangan bahwa trust secara 

langsung mempengaruhi loyalitas. Selain itu penelitian lain juga menunjukkan satisfaction 

mempengaruhi loyalitas. Hal ini menunjukkan bahwa satisfaction merupakan prasyarat 
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untuk medapatkan loyalitas konsumen (Bennett & Rundle-Thiele 2004) dalam Beneke et al 

(2011). 
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