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Berdasarkan informasi dari website data consult (Business Research Studies 
Report ), dalam periode lima tahun terakhir (2007 – 2011) jumlah gerai ritel 
modern di Indonesia mengalami pertumbuhan hingga 17,57% per tahun. Tahun 
2007, jumlah gerai ritel modern hanya 10.365 buah dan pada tahun 2011 jumlah 
gerai sudah mencapai 18.152 buah yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. 

Banyaknya tempat belanja sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan 
untuk menentukan alternatif tempat belanja yang baik. Selain jumlahnya semakin 
banyak, keheterogenan tempat belanja juga semakin kompleks sehingga sangat 
sulit memilih tempat belanja yang baik sesuai dengan keinginan. Di sisi lain juga 
terjadi pergeseran gaya hidup dari tradisional menjadi modern, sehingga 
menciptakan perubahan pola atau perilaku belanja konsumen. Konsumen yang 
semula berbelanja di ritel tradisional bergeser ke arah ritel modern seperti 
hypermarket atau supermarket. Fenomena yang membuat konsumen berpindah 
dari ritel tradisional ke ritel modern antara lain karena pelayanan dan tempat yang 
disajikan sangat jauh berbeda. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi suasana yang 
ditawarkan antara ritel tradisional dan ritel modern. Pada ritel tradisional, 
konsumen banyak sekali dihadapkan dengan suasana kotor, becek, dan seringkali 
tidak ada jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen. Sedangkan pada ritel 
modern dengan tempat berbelanja luas dan ber-AC, sehingga nyaman jika 
konsumen berbelanja. Keadaan ini merupakan peluang bagi pihak-pihak yang 
mampu memanfaatkan situasi tersebut. Industri ritel telah menjadi salah satu 
pemenuhan kebutuhan konsumen. 

Adanya globalisasi juga merupakan faktor utama terciptanya permintaan 
atau meningkatkan permintaan barang dan jasa ritel. Gaya hidup adalah salah satu 
aspek kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor ini. Karena itu, banyak 
peritel besar mengamati perkembangan arus globalisasi, khususnya perkembangan 
yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat (Ma’ruf, 2005). Untuk beberapa 
alasan perubahan pola atau gaya hidup konsumen sekarang ini tidaklah 
mengejutkan. Pertama, melalui skala ekonominya, ritel modern dapat menjual 
lebih banyak produk yang berkualitas dengan harga lebih murah. Kedua, 
informasi daftar harga setiap barang tersedia dan dengan mudah diakses publik. 
Ketiga, ritel modern menyediakan lingkungan berbelanja lebih nyaman dan bersih 
dengan jam buka yang lebih panjang, dan menawarkan aneka pilihan pembayaran 
seperti kartu kredit dan kartu debit, bahkan menyediakan layanan kredit untuk 
peralatan rumah tangga berukuran besar. Keempat, produk yang dijual di ritel 
modern, seperti bahan pangan, telah melalui pengawasan mutu dan tidak akan 
dijual bila telah kadaluwarsa (Setiadi, 2003). 

Pertumbuhan bisnis ritel di Indonesia yang cukup pesat baik dilihat dari 
bentuk, variasi jaringan maupun toko baru dari masing-masing jaringan telah 
mengakibatkan persaingan semakin ketat untuk menarik konsumen. Persaingan 
ini terjadi baik antar bentuk maupun antar jaringan. Setiap bentuk atau jaringan 
harus dapat memengaruhi perilaku konsumen untuk datang dan melakukan 
transaksi pembelian. Memengaruhi perilaku konsumen bukan pekerjaan mudah, 
karena keputusan seorang konsumen untuk mengunjungi salah satu toko tempat 
berbelanja (ritel) dari satu jaringan tertentu dan kemudian melakukan pembelian 
merupakan suatu proses. 

Proses keputusan konsumen tidak terjadi hanya pada satu waktu tertentu, 
tetapi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dalam beberapa tahap. Proses ini 
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biasanya dimulai dengan analisis kebutuhan, lalu diikuti dengan pencarian 
informasi, evaluasi alternatif dan pengambilan keputusan. Kadang konsumen 
tidak melalui keseluruhan tahapan proses pembelian. Bahkan, konsumen akan 
mengurangi satu atau lebih tahapan tergantung tingkat keterlibatannya, personal, 
sosial, dan ekonomi yang signifikan dalam pembelian konsumen (Berkowitz, 
2000). Keputusan konsumen kadang dibuat tanpa mencari informasi baru, bahkan 
perilaku tertentu dilakukan konsumen karena sudah menjadi kebiasaan. Misalnya, 
konsumen selalu berbelanja di toko dari jaringan yang sama karena sudah menjadi 
kebiasaan berbelanja di sana. Konsumen selalu membeli barang tertentu karena 
sudah menjadi kebiasaan dan masuk ke dalam daftar belanjaan rumah tangga 
bulanan. Di lain pihak, ada konsumen yang selalu memanfaatkan brosur atau 
buletin jaringan yang dikirim oleh peritel untuk mendapat informasi diskon dan 
harga barang kebutuhan sehari-hari yang lebih murah. 

Masyarakat (konsumen) sekarang ini lebih selektif dalam memilih cara 
berbelanja. Trend yang umum, perubahan gaya hidup modern, teknologi, dan 
pelayanan berkualitas merupakan faktor utama yang memengaruhi keputusan 
konsumen untuk berbelanja atau membeli. Kesetiaan konsumen sebagai faktor 
penting telah menurun, terutama untuk konsumen di kota-kota besar. Konsumen 
lebih selektif dalam mengikuti trend yang umum untuk memenuhi kebutuhannya. 
Terdapat beberapa pola konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Pertama, 
frekuensi shopping, di mana masyarakat saat ini mulai berbelanja berdasarkan 
kebutuhannya. Untuk kebutuhan bulanan, masyarakat lebih memilih hypermarket 
atau supermarket. Untuk belanja mingguan akan lebih memilih supermarket, 
sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan mendesak membeli dari 
toko yang berlokasi dekat dengan tempat tinggal. Kedua, berdasarkan profil 
pribadi. Masyarakat yang telah berkeluarga akan lebih memilih berbelanja saat 
melakukan ritual belanja setiap mingguannya, sedangkan bagi masyarakat yang 
belum berkeluarga biasanya akan berbelanja sewaktu-waktu saat memiliki waktu 
luang. Terdapat tiga alasan penting yang memengaruhi pola belanja, yaitu: (1) 
ketersediaan outlet ritel dan produk; (2) tempat yang luas menjadi nilai tersendiri 
untuk menarik konsumen; dan (3) harga menjadi keuntungan sendiri untuk toko 
convenience (Utami, 2010).  

Memilih tempat berbelanja adalah proses interaksi antara strategi 
pemasaran, karakteristik individu, situasional, dan para pembeli. Proses pemilihan 
ritel tertentu adalah fungsi dari karakteristik konsumen dan karakteristik ritel. 
Konsumen memilah-milah atau membanding-bandingkan karakteristik ritel yang 
dirasa dengan kriteria evaluasi dari pelanggan inti. Konsumen tidak akan 
melakukan proses ini sebelum mengunjungi ritel, jika pengalaman memberikan 
kesan positif pada konsumen atau memuaskan konsumen, maka suatu ritel akan 
dikunjungi lagi tanpa dievaluasi ulang (Raharjani, 2010). 

Secara teoritis keputusan konsumen dalam memilih ritel (toko tempat 
berbelanja) maupun barang atau jasa (merchandise) dipengaruhi oleh faktor 
lingkungan dan faktor pribadi-internal di dalam diri seseorang. Faktor lingkungan 
terdiri dari: keluarga, kelompok referensi, budaya, aspek pribadi, dan aspek 
kejiwaan yang mempengaruhi belanja konsumen (Utami, 2010). 

Keputusan konsumen dalam memilih tempat berbelanja atau berbelanja 
dipengaruhi oleh banyak faktor. Spinggle dan Sewal (1987) menyatakan bahwa 
pengetahuan konsumen, pengalaman terdahulu, informasi yang tersedia pada saat 
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pembelian, informasi dari teman-teman dan iklan, informasi dari hubungan 
belanja dengan kebutuhan-kebutuhan konsumen, motivasi, dan kriteria penilaian 
akan memengaruhi bentuk pilihan keputusan konsumen (Raharjani, 2010). 

Keputusan konsumen untuk mengunjungi suatu ritel (tempat berbelanja) 
tertentu bisa berkaitan dengan pengambilan keputusan yang kompleks, yaitu 
konsumen akan mengkaji bermacam-macam ritel yang bersifat rutin. Selain itu, 
kunjungan tersebut juga bisa berdasarkan atas kesetiaan (loyalitas). Loyalitas 
terhadap suatu ritel adalah sifat menguntungkan bagi ritel itu sendiri berdasarkan 
pengalaman menyenangkan yang dialami konsumen. Ada beberapa faktor yang 
menyebabkan seorang konsumen menjadi loyal pada suatu perusahaan atau ritel 
tertentu antara lain lokasi ritel, pelayanan, fasilitas, dan keragaman barang 
(Raharjani, 2010). 

Dalam lingkup wilayah Kota Bekasi, keputusan masyarakat (konsumen) 
dalam memilih tempat berbelanja adalah keputusan yang kompleks, mengingat 
Kota Bekasi sebagai sister city dari DKI Jakarta dan merupakan serambi bagi 
Provinsi Jawa Barat baik secara geografis maupun ekonomi. Letak Kota Bekasi 
yang langsung bersebelahan dengan DKI Jakarta membuatnya memiliki nilai dan 
fungsi strategis yang sangat menguntungkan terutama dari aspek komunikasi, 
perhubungan, dan perekonomian. Kemudahan dan kelengkapan sarana dan 
prasarana transportasi, menjadikan Kota Bekasi sebagai salah satu daerah 
penyeimbang DKI Jakarta. 

Kota Bekasi sebagai wilayah sub urban mengalami pertumbuhan ekonomi 
dengan pola yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi tahun 2007 menunjukkan trend 
kenaikan (6,44%) tetapi sejak tahun 2008 terjadi koreksi pertumbuhan ekonomi 
(5,94%) hingga tahun 2009 (4,13%) akibat dari krisis keuangan global. 
Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2010 terjadi percepatan (5,84%) setelah 
dua tahun sebelumnya mengalami perlambatan. Kondisi ini disebabkan oleh 
membaiknya kinerja perekonomian nasional dan global (BPS Kota Bekasi, 2011). 
Dalam konteks substansi pembangunan ekonomi, trend percepatan pertumbuhan 
ekonomi tersebut sejatinya masih jauh dari harapan, terutama dalam menjalankan 
pembangunan ekonomi yang menyentuh level masyarakat paling bawah. Term 
pendapatan dalam wujud produk nasional bruto (PNB) dan produk domestik bruto 
(PDB) tak mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh, merata, 
dan berkeadilan (Suman, 2013). 

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi yang mengalami percepatan 
berdampak pada peruntukan tata guna lahan bergeser ke arah sektor industri dan 
perdagangan serta perumahan. peranan sektor pertanian menjadi relatif kecil 
karena tergeser oleh sektor Industri dan perdagangan serta perumahan. Pada tahun 
2010 luas lahan sawah hanya 2,40% dari seluruh luas wilayah Kota Bekasi. Pada 
sektor industri dan perdagangan, pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
pada tahun 2010 terjadi kenaikan 21,93% dibanding tahun sebelumnya. 
Sedangkan pada sektor perumahan sebagai kebutuhan primer, permintaan unit 
rumah terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk yang 
diprediksi pada tahun 2012 adalah 2,5 juta jiwa. Ini dapat terlihat dari jumlah Ijin 
Membangun Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Bekasi 
(BPS Kota Bekasi, 2011). 

Pergeseran arah pembangunan ekonomi Kota Bekasi tersebut membawa 
dampak pada perubahan pola perilaku dan gaya hidup masyarakat ke arah 
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masyarakat perkotaan yang lebih konsumtif. Pertumbuhan sektor industri dan 
perdagangan telah menggeser pola perilaku belanja masyarakat yang semula di 
ritel tradisional ke arah ritel modern. Kondisi ini juga tidak terlepas dari sistem 
pengelolaan pasar tradisional milik Pemerintah Kota Bekasi yang kurang 
profesional, di mana koordinasi diantara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 
tidak berjalan baik. Bukti empirisnya adalah kondisi pasar tradisional di Kota 
Bekasi memperoleh nilai rendah, jauh di bawah nilai minimal dalam penilaian 
putaran kedua Adipura 2013. Penilaian Adipura pasar tradisional mendapat nilai 
terendah, yakni 4,4 poin. Padahal, standar nilai terendah dalam penilaian 7,3 poin 
(Hidayat, 2013). 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dikemukakan bahwa keputusan 
konsumen dalam memilih tempat berbelanja dan sekaligus berbelanja barang atau 
jasa merupakan suatu proses. Keputusan konsumen ini diperoleh dari aktivitas-
aktivitas yang telah dilakukan sebelumnya. Perilaku konsumen dalam 
pengambilan keputusan ini dapat dipelajari dan penting bagi pengelola bisnis ritel 
(peritel) dalam menetapkan strategi bisnis perusahaan yang tepat dan efektif 
dalam menjaring lebih banyak konsumen untuk datang dan sekaligus berbelanja. 
Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi 
keputusan konsumen dalam memilih tempat berbelanja yang difokuskan pada 
faktor persepsi konsumen, dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah 
membuat model keputusan konsumen dalam memilih tempat berbelanja. 

 
 

Rumusan Masalah 
 

Uraian latar belakang penelitian menunjukkan adanya suatu kondisi di 
mana keberadaan ritel modern membawa dampak pada terjadinya pergeseran pola 
belanja dan perilaku konsumen dalam memilih tempat berbelanja untuk 
memenuhi kebutuhannya. Hasil penelitian Sukesih (1994) menunjukkan bahwa di 
kota-kota besar (khususnya Jakarta) telah terjadi gejala pergeseran yang cepat 
dalam pola berbelanja masyarakat. Pendapatan masyarakat yang meningkat telah 
menyebabkan jumlah barang dan jenis barang yang dikonsumsi masyarakat 
semakin bertambah, dan tingkat pendidikan masyarakat juga menyebabkan 
kecenderungan memilih sendiri barang yang dibeli sesuai dengan seleranya. 
Jumlah wanita yang bekerja semakin banyak menyebabkan pola belanja berubah. 
Pola hidup masyarakat kelompok atas dan negara maju semakin mempengaruhi 
pola hidup kelompok masyarakat atas di kota-kota besar yang pada gilirannya 
akan dicontoh oleh lapisan menengah sampai golongan bawah. Semua perubahan 
pola hidup tersebut memengaruhi pertumbuhan pasar swalayan yang pesat. 

Pertumbuhan ritel modern yang cukup pesat membuat persaingan bisnis 
semakin ketat, khususnya dalam menarik konsumen untuk berbelanja. Agar bisa 
bersaing atau menjaring konsumen sebanyak mungkin, sebuah ritel (tempat 
berbelanja), baik ritel tradisional maupun ritel modern harus dapat memberikan 
kepuasan kepada konsumen. Kepuasan konsumen dapat dicapai jika konsumen 
merasa semua kebutuhannya terpenuhi dan mendapatkan pelayanan yang 
dirasakan cukup baik. Hanya saja yang menjadi kendala bagi peritel adalah 
bagaimana mencari titik temu antara produk barang dan jasa yang ditawarkan ritel 
dengan kebutuhan yang diperlukan konsumen. Fenomena ini mendorong perlunya 
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diadakan suatu riset perilaku konsumen yang berfokus pada persepsi konsumen 
yang berpotensi memengaruhi keputusan konsumen dalam memilih tempat 
berbelanja. 

Berdasarkan permasalahan seperti diuraikan di atas, maka penelitian ini 
ditujukan pada identifikasi faktor eksternal dan faktor  internal yang memengaruhi 
keputusan konsumen dalam memilih tempat berbelanja. Hasil identifikasi faktor 
eksternal dan internal konsumen ini diharapkan akan diperoleh rancangan model 
keputusan konsumen dalam memilih tempat berbelanja. 

 
 

Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas dapat ditetapkan tujuan 
utama penelitian ini adalah merancang model keputusan konsumen yang 
difokuskan pada persepsi konsumen dalam memilih tempat berbelanja produk 
makanan segar. Dalam upaya mencapai tujuan utama penelitian tersebut perlu 
dilakukan hal-hal sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor eksternal yang memengaruhi 

keputusan konsumen pasar tradisional dan modern dalam memilih tempat 
berbelanja produk makanan segar. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor internal yang memengaruhi 
keputusan konsumen pasar tradisional dan modern dalam memilih tempat 
berbelanja produk makanan segar. 

3. Memformulasikan model keputusan konsumen dalam memilih tempat 
berbelanja produk makanan segar. 

4. Merekomendasikan model keputusan konsumen dalam memilih tempat 
berbelanja produk makanan segar kepada pengelola bisnis ritel (peritel) sebagai 
strategi bisnis ritel untuk menjaring lebih banyak konsumen datang dan 
melakukan transaksi pembelian di wilayah sub urban seperti Kota Bekasi. 

 
 

Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memformulasikan 
suatu model keputusan konsumen dalam memilih tempat berbelanja produk 
makanan segar dan juga sebagai pertimbangan bagi pengelola bisnis ritel (peritel) 
dalam merumuskan strategi bisnis untuk menjaring konsumen sebanyak mungkin 
agar datang dan melakukan transaksi pembelian, sekaligus memberikan 
pendapatan bagi perusahaan ritel. Dengan kata lain, hasil penelitian ini 
memberikan informasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan 
konsumen dalam memilih tempat berbelanja produk makanan segar. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Dalam konsep epistemologi, penelitian ini ada dalam ranah manajemen 
pemasaran, di mana fokus bahasannya lebih spesifik pada perilaku konsumen 
(consumers behavior) dalam konteks ritel. Dalam upaya mencapai tujuan utama, 
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penelitian ini menggunakan pendekatan/metode penelitian explanatory. Metode 
penelitian explanatory digunakan karena pada penelitian ini dijelaskan hubungan 
antar variabel-variabel yang diteliti dengan menggunakan metode Structural 
Equation Model (SEM). Penelitian explanatory menjelaskan hubungan sebab dan 
akibat atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 

Data yang dianalisis merupakan data kuantitatif, sehingga penelitian ini 
dapat dikatakan sebagai penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat 
diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif. Filsafat 
positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif 
tetap, konkrit, teramati, terukur, serta hubungan gejala bersifat sebab dan akibat. 
Dalam penelitian kuantitatif, kebenaran itu di luar dirinya, hubungan antara 
peneliti dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independen. 
Dengan menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data, maka peneliti 
kuantitatif hampir tidak mengenal siapa yang diteliti atau responden yang 
memberikan data (Sugiyono, 2011). 

Dalam metode penelitian kuantitatif banyak dituntut menggunakan angka-
angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta 
penampilan hasilnya. Demikian juga pemahaman terhadap kesimpulan penelitian 
akan lebih baik apabila disertai dengan tabel, grafik, bagan, gambar, atau bentuk 
tampilan yang lainnya. 

Hasil utama dari penelitian ini adalah berupa model konseptual dan model 
empiris keputusan konsumen dalam memilih tempat berbelanja produk makanan 
segar. Model keputusan konsumen ini bersifat diagramatik dengan penjelasan 
secara terinci tentang fungsi, asumsi, dan implikasi yang menyertainya. 

 
 

Batasan Masalah 
 

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi identifikasi dan analisis 
faktor-faktor lingkungan (eksternal) dan faktor pribadi (internal) konsumen yang 
memengaruhi keputusan konsumen dalam memilih tempat berbelanja produk 
makanan segar. Fokus utama penelitian ini diberikan terhadap masyarakat di 
wilayah Kota Bekasi. Dipilihnya Kota Bekasi sebagai wilayah penelitian ini 
didasarkan pada pertimbangan: (1) Kota Bekasi merupakan daerah penyangga 
DKI Jakarta yang memiliki akses relatif dekat, di mana ritel modern maupun ritel 
tradisional banyak terdapat di Jakarta; (2) tata guna lahan Kota Bekasi sebagai 
daerah pemukiman (tempat tinggal) dan kawasan industri sehingga tingkat 
kepadatan penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat relatif tinggi; dan (3) 
Kota Bekasi sebagai wilayah sub urban mengandung suatu karakteristik campuran 
desa (tradisional) dan kota (modern) merupakan tempat bermukim masyarakat 
pinggir kota yang mencakup semua aspek interaksi, perilaku sosial, dan struktur 
fisik secara spasial di mana perkembangannya akan bergantung pada spasial 
sistem yang lebih tinggi, yaitu Jakarta. 

Subjek penelitian adalah konsumen yang pernah dan masih melakukan 
pembelian atau berbelanja kebutuhan sehari-hari (barang convenience) pada ritel 
modern dan ritel tradisional di wilayah Kota Bekasi. Agar subjek penelitian 
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memiliki kesamaan persepsi maka perlu diberikan batasan sebagai berikut: (1) 
konsumen berada dalam usia produktif (17-50 tahun); (2) konsumen memiliki 
penghasilan dan merupakan pengambil keputusan dalam berbelanja; (3) 
konsumen berbelanja produk makanan segar (fresh food product) di ritel modern 
atau ritel tradisional; dan (4) konsumen berdomisili di Kota Bekasi. Produk 
makanan segar (fresh food product) yang dimaksud adalah produk-produk yang 
belum mengalami proses pengolahan berarti dan dipasarkan dalam bentuk sesuai 
dengan keadaannya di alam. Termasuk dalam produk makanan segar (fresh food 
product) adalah beras, telur, sayuran, buah, ikan, dan daging, namun dalam 
penelitian ini produk makanan segar (fresh food product) dibatasi hanya untuk 
produk sayuran, buah, ikan, dan daging dengan asumsi keempat jenis produk 
tersebut tidak tahan lama. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah: 
(1) ritel modern, yaitu ritel modern yang menjual produk segar; dan (2) ritel 
tradisional, yaitu pasar milik Pemerintah Kota Bekasi. 

 
 

Kebaruan Penelitian 
 

Banyak penelitian akademik maupun tulisan ilmiah dalam bentuk opini, 
wacana atau review analisa yang telah dilakukan dalam membahas tentang 
perilaku konsumen, khususnya keputusan konsumen dalam memilih tempat 
berbelanja dan keputusan konsumen dalam berbelanja. Namun demikian, belum 
ada penelitian yang dapat menunjukkan secara jelas tentang faktor eksternal dan 
internal yang memengaruhi keputusan konsumen dalam memilih tempat 
berbelanja. Penelitian yang ada saat ini lebih banyak mengkaji pengaruh faktor 
lingkungan sosial budaya, strategi pemasaran, dan perbedaan individu secara 
parsial terhadap keputusan konsumen dalam memilih tempat berbelanja dan 
membeli. 

Kebaruan (novelty) penelitian ini berupa model keputusan konsumen 
dalam memilih tempat berbelanja produk makanan segar di negara berkembang 
seperti Indonesia pada wilayah sub urban yang difokuskan pada faktor persepsi 
konsumen dengan memasukkan faktor internal dan eksternal secara lebih spefisik 
dan saling berinteraksi yang memengaruhi keputusan konsumen dalam memilih 
tempat berbelanja. 
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