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PENGARUH PERSEPSI HARGA DAN CITRA MEREK TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK DI UMS BOOKSTORE 

(Studi Kasus pada Mahasiswa Progam Studi Manajemen Angkatan 2015 dan 

2016 Universitas Muhammadiyah Surakarta) 

 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi harga terhadap 

keputusan pembelian produk di UMS Bookstore, pengaruh citra merek terhadap 

keputusan pembelian produk di UMS Bookstore, dan pengaruh persepsi harga dan 

citra merek secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian produk di UMS 

Bookstore dengan studi kasus pada mahasiswa progam studi manajemen angkatan 

2015 dan 2016 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Populasi 

pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa progam studi manajemen angkatan 

2015 dan 2016 Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan frekuensi minimal 

satu kali datang berkunjung dan membeli di UMS Bookstore. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 

110 orang responden. Data dikumpulkan dengan kuesioner yang telah di uji 

validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear 

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan persepsi harga terhadap terhadap keputusan pembelian produk di UMS 

Bookstore, dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 3,206 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,002 (0,002<0,05), terdapat pengaruh positif dan signifikan citra merek 

terhadap keputusan pembelian produk di UMS Bookstore, dibuktikan dengan nilai 

t hitung 5,71 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (0,000<0,05), dan terdapat 

pengaruh positif dan signifikan persepsi harga dan citra merek terhadap terhadap 

keputusan pembelian produk di UMS Bookstore, dengan hasil statistik F hitung 

sebesar 28,608 dengan signifikansi sebesar 0,000 (0,000<0,05). 

 

Kata kunci : Persepsi Harga, Citra Merek, Keputusan Pembelian 

 

ABSTRACTION 

  

The objective of this research is to find out the influence of price perception, brand 

image and both price perception and brand image at once towards the purchase 

decision of UMS Bookstore’s products done by the prospective customer. It is done 

through the case study of Universitas Muhammadiyah Surakarta’s students 

majoring management study from the year of  2015 and 2016. This research 

belongs to survey research, employing questionnaire as its instrument. The 

population of this research covers all of the 2015 and 2016  management students 

of Universitas Muhammadiyah Surakarta. A Requirement of having visit and 
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purchase frequency in UMS Bookstore at least once during their study is applied. 

Purposive sampling is applied by employing 110 respondents as the samples. The 

data is obtained through the questionnaire that has been validated and reliably 

tested. The result shows that there is a positive and significant influence of 

perception price towards the purchase decision in UMS Bookstore, it is proven by 

t value = 3,206 with significant value 0,002 (0,002 < 0,05). There is a positive and 

significant influence of brand image towards purchase decision in UMS Bookstore, 

proven by t value = 5,71 with significant value 0,000 (0,000 < 0,05). There is also 

a positive and significant influence of  both price perception and brand image 

towards purchase decision in UMS Bookstore, proven by F statistic value = 28,608 

with significant value 0,000 (0,000<0,05). 

 

Keywords : Price Perception, Brand Image, Purchase Decision 
 

1. PENDAHULUAN 

Dewasa ini beberapa perusahan besar yang bergerak pada industri ritel 

modern dengan kegiatan usaha toko buku dan penjualan alat tulis, 

perlengkapan, peralatan sekolah dan kantor (selanjutnya disebut dengan 

toko buku). Perusahaan-perusahaan tersebut banyak membukai gerai 

tokonya di kota-kota besar di Indonesia. Di Kota Surakarta terdapat 

beberapa gerai toko buku besar seperti Gramedia, Togamas, dan Book & 

Beyond. Terdapat beberapa toko buku lokal yang terkenal di Kota Surakarta 

seperti toko Sekawan, Pena, Arafah, UMS Bookstore, dan kios-kios buku di 

kawasan belakang Stadion Sriwedari. Di Kota Surakarta pernah terdapat 

toko buku dan alat tulis ritel modern Karisma yang berlokasi di pusat 

perbelanjaan Solo Grand Mall dan Hartono Mall Solo Baru, namun pada 

tahun 2016 kedua gerai tersebut sudah ditutup. Hal tersebut sejalan dengan 

kondisi industri ritel di Indonesia pada tahun 2017 yang mengalamai 

penurunan yang menyebabkan beberapa perusahaan ritel besar menututup 

usahanya atau sebagian gerai usahanya. Perusahaan ritel modern tersebut 

adalah 7-Eleven, Lotus, Hypermart, Matahari Department Store, 

Debenhams (www.tribunnews.com, 2017) dan toko buku Karisma di Kota 

Surakarta. 

Banyaknya gerai toko buku di Kota Surakarta dan berbagai situs 

online yang menjual buku dan alat tulis memberikan keuntungan bagi 

http://www.tribunnews.com/
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konsumen. Konsumen mempunyai banyak pilihan produk serta mempunyai 

beragam pilihan tempat untuk membeli produk yang diinginkan dengan 

berbagai pertimbangannya. Keputusan pembelian merupakan tindakan atau 

perilaku konsumen dalam memutuskan untuk benar-benar membeli atau 

tidak suatu produk atau jasa (Kotler, 2009). Konsumen mempunyai pilihan 

untuk membeli suatu produk dengan berbagai pertimbangan antara lain 

produk yang akan dibeli, jumlah produk yang dibeli, tempat pembelian, 

waktu untuk membeli produk, dan lain sebagainya. 

Perkembangan industri ritel di Indonesia pada tahun 2017 mengalami 

penurunan. Selama tahun 2017 beberapa perusahaan besar ritel modern di 

Indonesia menutup beberapa gerainya atau bahkan menutup usahanya. Hal 

tersebut disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah turunnya daya 

beli dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Ketua Umum Asosiasi 

Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey memaparkan 

bahwa pertumbuhan industri ritel dalam negeri mengalami perlambatan 

akibat perubahan pola konsumen. Roy memaparkan bahwa sejak tahun 2013 

pertumbuhan industri ritel di Indonesia terus mengalami penurunan dari 

tahun ke tahun. Pada semester 1 2017 pertumbuhan industri ritel hanya 

sebesar 3,7 persen, sedangkan pada tahun 2016 pertumbuhan industri ritel 

dalam negeri masih di atas 10 persen (www.kompas.com, 2017). 

Ketatnya persaingan toko buku di kota Surakarta menuntut 

perusahaan atau pelaku usaha dalam menentukan strategi persaingan usaha. 

Persaingan usaha toko buku tidak hanya terjadi diantara toko buku yang 

mempunyai gerai fisik, namun persaingan juga terjadi dengan usaha 

perdagangan elektronik. Ketua Bidang Ekonomi dan Bisnis Indonesia E-

Commerce Association (idEA), Ignasius Untung menjelaskan bahwa 

beberapa pelaku usaha konvensional akan tergerus oleh kehadiran e-

commerce. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah 

pelaku usaha konvensional yang masih belum siap dengan perkembangan 

teknologi, mudahnya berbelanja online, dan fasilitas pembayaran yang 

semakin beragam (www.detik.com, 2017). 

http://www.detik.com/
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Keputusan pembelian merupakan fungsi pemasaran yang penting 

karena mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Keputusan 

pembelian ialah keputusan konsumen yang benar-benar akan membeli suatu 

produk (Kotler, 2009). Menurut Ma’ruf (2006) ketika akan membeli suatu 

produk, konsumen dihadapkan dengan proses terkait keputusan pembelian. 

Proses keputusan pembelian dikelompokan menjadi proses keputusan 

panjang, proses keputusan terbatas, dan proses pembelian rutin. Proses 

keputusan panjang dan terbatas disebut sebagai pembelian insidental. 

Seperti pembelian buku bagi pelajar maupun mahasiswa yaitu merupakan 

keputusan pembelian insidental dimana pembelian produk buku dilakukan 

dengan berbagai pertimbangan yang matang terkait kebutuhannya. 

Ketika konsumen sudah benar-benar memutuskan untuk membeli 

suatu produk maka konsumen akan mempertimbangkan berbagai macam 

pertimbangan terkait tempat untuk membeli produk tersebut. Pertimbangan 

mengenai persepsi harga suatu produk dan citra merek toko tempat produk 

dijual merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tempat 

pembelian produk konsumen. Harga produk yang bersaing dan promosi 

yang ditawarkan suatu gerai akan menarik minat konsumen untuk 

berbelanja di gerai tersebut. Citra merek dari suatu gerai juga mempengaruhi 

konsumen untuk memutuskan berbelanjaa produk di gerai tersebut. 

UMS Bookstore merupakan gerai ritel berkonsep modern yang 

dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta. Gerai tersebut menjual 

berbagai macam buku, perlengkapan dan peralatan sekolah maupun kantor. 

UMS Bookstore juga menjual merchandise Universitas Muhammadiya 

Surakarta seperti kaos, topi, dan souvenir wisuda. Target konsumen UMS 

Bookstore adalah masyarakat di Kota Surakarta khususnya mahasisawa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga konsumen online diseluruh 

Indonesia. UMS Bookstore melayani penjualan secara online melalui situs 

https://store.ums.ac.id. Strategi pemasaran untuk menarik konsumen yang 

berasal dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS 

https://store.ums.ac.id/
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Bookstore memberikan promo voucher senilai Rp 100.000 kepada 

mahasiswa disetiap semester. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, untuk 

meneliti keputusan pembelian produk maka penulis tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Persepsi Harga dan Citra Merek 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk di UMS Bookstore (Studi Kasus 

pada Mahasiswa Progam Studi Manajemen Angkatan 2015 dan 2016 

Universitas Muhammadiyah Surakarta)”. 

  

2. METODE PENELITIAN 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa progam 

studi manajemen angkatan 2015 dan 2016 Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Pnentuan sampel penelitian ini menggunakan metode  non 

probability sampling berupa purposive sampling. purposive sampling 

dengan kriteria sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah : 1) 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2)Mahasiswa progam 

studi manajemen yang memiliki nomor induk mahasiswa tahun angkatan 

2015 dan 2016, 3) Pernah melakukan pembelian produk minimal satu kali 

di UMS Bookstore. Alat instrumen dalam penelitian ini adalah uji validitas 

dan uji reliabilitas. Sedangkan analisis data yaitu analisis regresi linear 

berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinan (R2). 

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Uji Validitas 

Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas 

Hasil Uji Validitas 

 

Component 

1 2 3 

PH1 .925   
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PH3 .940   

PH4 .904   

PH5 .835   

PH6 .913   

PH7 .927   

CM1   .548 

CM2   .860 

CM3   .556 

CM5   .594 

CM6   .735 

CM7   .667 

KP1  .880  

KP2  .823  

KP3  .706  

KP4  .767  

KP5  .862  

KP6  .819  

KP7  .832  

          Sumber: Data Primer yang Diolah, 2018 

Berdasarkan hasil uji Confirmatory Faktor Analysis (CFA) 

seperti pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap butir 

pernyataan valid karena seluruh butir pernyaatan telah mengelompok 

sesuai dengan kelompok variabelnya dan nilai loading factor yang 

dihasilkan oleh setiap butir pernyataan diatas 0,5. 

3.1.2 Uji Reliabilitas 

Tabel 2. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan 
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Persepsi Harga 0,960 Reliabel 

Citra Merek 0,770 Reliabel 

Keputusan pembelian 0,917 Reliabel 

    Sumber: Data Primer yang Diolah, 2018 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahawa hasil pengujian 

reabilitas variabel persepsi harga, citra merek, dan keputusan pembelian 

menunjukan nilai Cronbach’s Alpha lebih besar kriteria yang 

ditetapkan yaitu 0,60 (Ghozali, 2011). dan dapat disimpulkan bahwa 

semua variabel penelitian dinyatakan reliabel. 

3.1.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 3. Hasil Pemgujian Regrsi Linear Berganda 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Keterangan Koefisien Regresi 

Konstanta 11,761 

Persepsi Harga (X1) 0,247 

Citra Merek (X2) 0,396 

R Square     = 0,348 

F Hitung     = 28,608 

Sig F           = 0,000 

Variabel dependen : Keputusan Pembelian Produk di UMS Bookstore 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2018 

Berdasarkan tabel rangkuman hasil pengujian regresi linear 

berganda di atas, dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 11,761 + 0,247 X1 + 0,396 X2 

Nilai konstanta dari persamaan regresi tersebut adalah sebesar 

11,761 yang berarti bahwa jika variabel indpenden persepsi harga dan 

citra merek sama dengan nol, maka variabel dependen keputusan 

pembelian produk di UMS Bookstore adalah sebesar 11,761. 
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persamaan tersebut juga memiliki arti bahwa secara parsial persepsi 

harga memberikan nilai positif dan pengaruh sebesar 0,247 dan nilai 

koefisien citra merek mempunyai nilai positif dan berpengaruh sebesar 

0,396. hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baik persepsi 

harga dan semakin baik citra merek maka semakin tinggi keputusan 

untuk membeli produk di UMS Bookstore. 

3.1.4  Uji Koefisien Determinasi 

Hasil uji R Square pada penelitian ini mengahasilkan nilai sebesar 

0,348 yang memiliki interpretasi bahwa 34,8% variabel independen 

persepsi harga dan citra merek mampu menjelaskan variabel dependen 

keputusan pembelian produk di UMS Bookstore. Sisanya sebesar 

65,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. 

3.1.5 Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji t merupakan teknik statistik yang memiliki tujuan untuk 

melakukan pengujian mengenai seberapa besar hubungan sebab akibat 

antara variabel dependen secara individual terhadap variabel 

dependennya. Pada penelitian ini persepsi harga memiliki koefisien 

yang bernilai positif dan mempunyai nilai t hitung sebesar 3,206 dimana 

lebih besar dari pada nilai t tabel yaitu sebesar 1,982 dengan nilai 

siginifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari pada 0,05. Hasil uji t pada 

variabel citra merek bernilai positif dan mempunyai nilai t hitung 

sebesar 5,71 dimana lebih besar dari pada nilai t tabel yaitu sebesar 

1,982 dengan nilai siginifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari pada 0,05. 

3.1.6 Uji F 

Penelitian ini melakukan uji F untuk mengetahui pengaruh atau 

arah hubungan positif atau negatif antara dua atau lebih variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Berdsarkan hasil uji F yang dilakukan pada penelitian ini menunjukan 

persepsi harga dan citra merek secara bersama-sama terhadap 

keputusan pembelian produk di UMS Bookstore diterima karena hasil 
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analisis menunjukan nilai F hitung sebesar 28,608 dimana lebih besar 

dari pada nilai F tabelnya yaitu sebesar 3,08 dengan nilai siginifikansi 

sebesar 0,000 lebih kecil dari pada 0,05. 

 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk di UMS Bookstore 

Hasil penelitian merujuk pada hipotesis pertama dalam penelitian 

ini yang menyatakan bahwa persepsi harga (X1) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk di UMS Bookstore. 

Variabel persepsi harga dalam penelitian ini memiliki nilai t hitung 

sebesar 3,206 dimana nilai t hitung variabel tersebut lebih besar dari t 

tabel yaitu sebesar 1,982 dan memiliki nilai probabilitas signifikansi 

0,002 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk di UMS Bookstore. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Aprianitasari 

(2015) yang menunjukan bahwa persepsi harga memiliki pengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

 

 

3.2.1 Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk di UMS Bookstore 

Hasil penelitian merujuk pada hipotesis kedua dalam penelitian 

ini yang menyatakan bahwa citra merek (X2) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk di UMS Bookstore. 

Variabel citra merek dalam penelitian ini memiliki nilai t hitung sebesar 

5,71 dimana nilai t hitung variabel tersebut lebih besar dari t tabel yaitu 

sebesar 1,982 dan memiliki nilai probabilitas signifikansi 0,000 dimana 

nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan 
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bahwa citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk di UMS Bookstore. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Bahareh 

Ahmadinejad, et.al (2014) yang menunjukan bahwa citra merek 

memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

 

3.2.1 Pengaruh Persepsi Harga dan Citra Merek Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk di UMS Bookstore 

Hasil penelitian merujuk pada hipotesis ketiga dalam penelitian 

ini yang menyatakan bahwa persepsi harga (X1) dan citra merek (X2) 

secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk di UMS Bookstore. Hasil analisis pada 

pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa nilai F hitung memiliki 

nilai sebesar 28,608 dimana nilai F hitung variabel tersebut lebih besar 

dari F tabel yaitu sebesar 3,08 dan memiliki nilai probabilitas 

signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi harga dan citra merek secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk di UMS Bookstore. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Aprianitasari 

(2015) yang menunjukan bahwa persepsi harga dan citra merek 

memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian di atas maka 

dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan persepsi harga terhadap 

keputusan pembelian produk di UMS Bookstore. Hal tersebut 

dibuktikan dengan nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel. Hal 
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ini berarti semakin baik persepsi harga maka akan semakin besar 

keputusan untuk membeli produk di UMS Bookstore. 

2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan citra merek terhadap 

keputusan pembelian produk di UMS Bookstore. Hal tersebut 

dibuktikan dengan nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel. Hal 

ini berarti semakin baik citra merek maka akan semakin besar 

keputusan untuk membeli produk di UMS Bookstore. 

3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan persepsi harga dan citra merek 

terhadap keputusan pembelian produk di UMS Bookstore. Hal tersebut 

dibuktikan dari hasil regresi linear berganda yang menghasilkan nilai F 

hitung yang lebih besar dari nilai F tabelnya. Hal ini berarti semakin 

baik persepsi harga maka akan semakin besar keputusan membeli 

produk di UMS Bookstore. 

4) Dalam penelitian ini persepsi harga dan citra merek mampu 

menjelaskan keputusan pembelian produk di UMS Bookstore sebesar 

34,8%. Sisanya sebesar 65,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar 

penelitian ini. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, saran dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Dalam menciptakan citra merek yang semakin baik, bagi pengelola 

UMS Bookstore untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap para 

konsumen dan menambah variasi judul buku maupun produk-produk 

jang dijual di gerai UMS Bookstore. 

2) Bagi pihak pengelola UMS Bookstore untuk lebih memperbanyak 

informasi terkait promosi baik secara online melalui sosial media 

mapupun secara offline melalui brosur serta memberikan potongan 

pembelian kepada konsumen diluar Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta untuk lebih menarik konsumen yang lebih 

luas dan menciptakan persepsi harga yang baik bagi konsumen UMS 

Bookstore. 



12 
 

3) Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

menggunakan faktor lain seperti variabel promosi, kualitas produk 

dan lain-lain yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Selain menggunakan teknik pengumpulan data memalui kuesioner 

juga dapat menggunkan teknik wawancara sehingga informasi yang 

didapat akan lebih bervariasi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aprianitasari (2015). “Pengaruh Persepsi Nilai, Persepsi Harga dan Citra Merek 

Terhadap Minat Pembelian Produk Merek Toko, (Studi kasus pada konsumen 

Supermarket SuperIndo di Yogyakarta)”. Skripsi. Universitas Negri 

Yogyakarta. 

Julianto, Pramdia Arhando. 2017. “Hingga Akhir Tahun, Pertumbuhan Industri 

Ritel Diprediksi Melambat”. Diakses melalui 

http://www.kompas.com/ekonomi/read/2017/09/13/152426426/hingga-

akhir-tahun-pertumbuhan-industri-ritel-diprediksi-melambat pada tanggal 4 

Januari 2018, Jam 14.15 WIB. 

Kotler, Philip and Kevein Lane Keller. 2009. Marketing Management. 13th ed. 

New Jersey: Pearson Prentice Hall 

Kusuma, Hendra. 2017. “Tak Hanya Ritel, Ini Sektor yang Akan Tergerus Online”. 

Diakses melalui https://www.detik.com/finance/berita-ekonomi-

bisnis/3701300/tak-hanya-ritel-ini-sektor-yang-akan-tergerus-online pada 

tanggal 4 januari 2018, Jam 14.00 WIB. 

Ma’ruf, Hendri, 2006, Pemasaran Ritel, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 

Pratama, Adiatmaputra Fajar. 2017. “Toko-toko Ritel Berguguran Sepanjang 

Tahun 2017”. Diakses melalui 

http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/12/30/toko-toko-ritel-berguguran-

sepanjang-tahun-2017 pada tanggal 4 Januari 2018, Jam 14.10 WIB. 

http://www.kompas.com/ekonomi/read/2017/09/13/152426426/hingga-akhir-tahun-pertumbuhan-industri-ritel-diprediksi-melambat
http://www.kompas.com/ekonomi/read/2017/09/13/152426426/hingga-akhir-tahun-pertumbuhan-industri-ritel-diprediksi-melambat
https://www.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/3701300/tak-hanya-ritel-ini-sektor-yang-akan-tergerus-online
https://www.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/3701300/tak-hanya-ritel-ini-sektor-yang-akan-tergerus-online
http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/12/30/toko-toko-ritel-berguguran-sepanjang-tahun-2017
http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/12/30/toko-toko-ritel-berguguran-sepanjang-tahun-2017

