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Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan suatu pemusatan atau 
pemfokusan terhadap konsumen agar dapat merasa puas. Piranti yang dirasakan favorable terkait 
dengan situasi tersebut adalah bagaimana upaya untuk membina hubungan relasional antara 
karyawan perusahaan terhadap pelanggannya, sehingga akan berdampak signifikan positif dalam 
jangka panjang terhadap perkembangan perusahan. 

Dalam penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen 
membeli di toko, dengan alasan karena semua konsumen yang membeli tidak berdasarkan pada 
merek produk yang dibeli, tetapi berdasarkan pada faktor-faktor yang ada pada toko baik faktor 
intern maupun ekstern. 

Begitu juga dengan toko TB. Hasta Sekawan yang berlokasi di klipang, Semarang adalah 
suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha toko material. Alasan pengambilan obyek toko 
TB. Hasta Sekawan adalah karena perusahaan ini walaupun banyak perusahaan lain yang bergerak 
dalam jenis dan bidang usaha yang sama dan jaraknya yang berdekatan tetapi perusahaan ini tetap 
mampu berdiri dan terus menjalankan usahanya. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk 
mengambil judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Membeli Di Toko”(Studi Kasus 
Pada Toko T.B Hasta Sekawan Semarang). 

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan penelitian adalah faktor-faktor apa saja 
yang mempengaruhi konsumen membeli di toko. 

Dalam tinjauan pustaka dijelaskan tentang konsumen mendapatkan lokasi toko yang 
strategis, mudah dilihat dan dicari, maka ia akan berusaha untuk mendekati toko tersebut. Kemudian 
setelah mendekat menilai bagaimana kerapian dari toko tersebut, serta suasana dari dalam (dekat) 
toko. Setelah itu pelanggan tersebut baru mempunyai keinginan (minat)  untuk membeli terhadap 
apa yang ditawarkan toko tersebut. Keputusan membeli atau tidak juga tergantung dari faktor-faktor 
yang mempengaruhi lingkungan toko, serta yang paling penting adalah kondisi barang yang dijual 
tersebut. Bila pelanggan merasa apa yang diberikan dengan apa yang diterima telah sesuai, maka ia 
akan merasa puas, dan dikemudian hari apabila timbul kebutuhan yang sama, akan melakukan 
pembelian ulang pada toko yang bersangkutan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
pengukuran validitas, reliabilitas, skala pengukuran, serta teknik analisis data yang menggunakan 
alat analisis yaitu analisis faktor 

Pada pembahasan  dikemukakan mengenai gambaran umum yang berisi tentang 
pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan pekerjaan. Selain itu dipaparkan juga 
tanggapan responden terhadap variabel penelitian. Dalam pembahasan, dikemukakan pula hasil 
penelitian dan inteprestasi hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pertama yang terbentuk terdiri 
dari variabel harga, aneka ragam barang, tempat yang luas, tempat yang bersih, barang yang teratur 
dan rapi, penggantian kerusakan barang dan kenal dengan pemilik. Dilihat dari variabel 
pembentuknya faktor satu selanjutnya dinamakan dengan faktor  harga dan barang. Faktor kedua 
faktor sistem pembelian dan pembayaran. Faktor ketiga faktor hubungan komunikasi. Faktor 
keempat faktor lokasi dan faktor yang terakhir dinamakan dengan faktor pelayanan konsumen. 
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ABSTRAKSI 
 

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan 
suatu pemusatan atau pemfokusan terhadap konsumen agar dapat merasa puas. 
Piranti yang dirasakan favorable terkait dengan situasi tersebut adalah bagaimana 
upaya untuk membina hubungan relasional antara karyawan perusahaan terhadap 
pelanggannya, sehingga akan berdampak signifikan positif dalam jangka panjang 
terhadap perkembangan perusahan. 

Dalam penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi konsumen membeli di toko, dengan alasan karena semua 
konsumen yang membeli tidak berdasarkan pada merek produk yang dibeli, tetapi 
berdasarkan pada faktor-faktor yang ada pada toko baik faktor intern maupun 
ekstern. 

Begitu juga dengan toko TB. Hasta Sekawan yang berlokasi di klipang, 
Semarang adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha toko 
material. Alasan pengambilan obyek toko TB. Hasta Sekawan adalah karena 
perusahaan ini walaupun banyak perusahaan lain yang bergerak dalam jenis dan 
bidang usaha yang sama dan jaraknya yang berdekatan tetapi perusahaan ini tetap 
mampu berdiri dan terus menjalankan usahanya. Berdasarkan uraian diatas 
peneliti tertarik untuk mengambil judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Konsumen Membeli Di Toko”(Studi Kasus Pada Toko T.B Hasta Sekawan 
Semarang). 

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan penelitian adalah faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen membeli di toko. 

Dalam tinjauan pustaka dijelaskan tentang konsumen mendapatkan lokasi 
toko yang strategis, mudah dilihat dan dicari, maka ia akan berusaha untuk 
mendekati toko tersebut. Kemudian setelah mendekat menilai bagaimana kerapian 
dari toko tersebut, serta suasana dari dalam (dekat) toko. Setelah itu pelanggan 
tersebut baru mempunyai keinginan (minat)  untuk membeli terhadap apa yang 
ditawarkan toko tersebut. Keputusan membeli atau tidak juga tergantung dari 
faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan toko, serta yang paling penting 
adalah kondisi barang yang dijual tersebut. Bila pelanggan merasa apa yang 
diberikan dengan apa yang diterima telah sesuai, maka ia akan merasa puas, dan 
dikemudian hari apabila timbul kebutuhan yang sama, akan melakukan pembelian 
ulang pada toko yang bersangkutan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif 
dengan menggunakan pengukuran validitas, reliabilitas, skala pengukuran, serta 
teknik analisis data yang menggunakan alat analisis yaitu analisis faktor 

Pada pembahasan  dikemukakan mengenai gambaran umum yang berisi 
tentang pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan pekerjaan. 
Selain itu dipaparkan juga tanggapan responden terhadap variabel penelitian. 
Dalam pembahasan, dikemukakan pula hasil penelitian dan inteprestasi hasil 
penelitian menunjukkan bahwa faktor pertama yang terbentuk terdiri dari variabel 
harga, aneka ragam barang, tempat yang luas, tempat yang bersih, barang yang 
teratur dan rapi, penggantian kerusakan barang dan kenal dengan pemilik. Dilihat 
dari variabel pembentuknya faktor satu selanjutnya dinamakan dengan faktor  



harga dan barang. Faktor kedua faktor sistem pembelian dan pembayaran. Faktor 
ketiga faktor hubungan komunikasi. Faktor keempat faktor lokasi dan faktor yang 
terakhir dinamakan dengan faktor pelayanan konsumen. 
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