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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Di dalam penelitian ini yang menjadikan rujukan adalah penelitian 

terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama adalah Osmud Rahman, Ken Kwong-

Kay Wong, Hong Yu (2016) yang berjudul “ The effect of mall personality and 

fashion orientation on shopping value and mall patronage intension”. Penelitian 

terdahulu yang kedua adalah Richard Michon Jean-Charles Chebat Hong Yu Linda 

Lemarié (2015) yang berjudul “Fashion orientation, shopping mall environment, 

and patronage intentions: a study of female fashion shoppers. Penelitian terdahulu 

yang ketiga adalah Kamel El Hedhli, Haithem Zourrig, Jeongsoo Park (2017) yang 

berjudul “Image transfer from malls to stores and its influence on shopping values 

and mall patronage: The role of self-congruity”. 

2.1.1. Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu (2016) 

Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu melalukan 

penelitian yang berjudul “The effect of mall personality and fashion orientation on 

shopping value and mall patronage intension”. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman kita tentang karakteristik pembeli kontemporer di Cina 

dan untuk menguji hubungan antara kepribadian dipusat perbelanjaan, orientasi 

fashion, nilai pembelanjaan konsumen, dan niat berlangganan dipusat perbelanjaan. 

Dalam penelitian terdahulu dijelaskan bahwa untuk menambah 

wawasan ke dalam perilaku belanja konsumen Cina melalui kerangka konseptual 
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yang diusulkan, yang terdiri dari berbagai konstruksi yaitu kepribadian dipusat 

perbelanjaan, orientasi fashion, nilai pembelanjaan, dan niat berlangganan dipusat 

perbelanjaan. Pada penelitian terdahulu peneliti menggunakan obyek konsumen 

pusat perbelanjaan di Cina sebagai obyek dan Wuhan, Cina sebagai Negara 

penelitianya. 

Dalam penelitian ini Partial Least Square Structural Equation Modeling 

(SEM-PLS) digunakan untuk menganalisis dari 324 pelanggan pusat perbelanjaan 

dan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa orientasi fashion konsumen memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap persepsi mereka tentang kepribadian di pusat perbelanjaan. 

Model analisis jalur menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap nilai belanja 

memiliki efek paling kuat pada niat belanja mereka dipusat perbelanjaan. 

 

Sumber: Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu (2016) 

Gambar 2. 1 

KERANGKA PEMIKIRAN  

Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu (2016) 
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Persamaan pada penelitian terdahulu dengan sekarang yang pertama 

terdapat pada variable bebas yaitu orientasi fashion. Kedua adalah untuk variabel 

terikatnya yaitu kepribadian pusat perbelanjaan, nilai pembelanjaan konsumen dan 

niat berlangganan dipusat perbelanjaan. Persamaan ketiga adalah teknik 

pengambilan sempel menggunakan kuisioner dengan menggunakan skala likert. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang adalah obyek penelitian dan 

tempat penelitian. Pada obyek penelitian terdahulu adalah konsumen pusat 

perbelanjaan di China, sedangkan penelitian sekarang pelanggan pusat perbelanjaan 

di Pakuwon Mal Surabaya. Untuk tempat penelitian terdahulu adalah di Wuhan 

China, sedangkan penelitian sekarang adalah di Surabaya. 

2.1.2. Richard Michon Jean-Charles Chebat Hong Yu Linda Lemarié (2015) 

Richard Michon Jean-Charles Chebat Hong Yu Linda Lemarié 

melakukan penelitian yang berjudul “Fashion orientation, shopping mall 

environment, and patronage intentions: a study of female fashion shoppers”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi busana pembeli perempuan 

dari pusat perbelanjaan dan tanggapan mereka terhadap lingkungan ritel. Lebih 

khusus lagi, menyelidiki interaksi antara orientasi fashion, kepribadian pusat 

perbelanjaan yang dirasakan, nilai pembelanjaan dan niat berlangganan. 

Penelitian ini menyoroti peran sentral pusat perbelanjaan dalam ritel 

proses belanja dan penciptaan nilai bisnis. Kepribadian dipusat perbelanjaan 

mendukung persepsi barang ritel dan kualitas layanan, konsumen hedonis dan 

utilitarian pengalaman belanja, dan kecenderungan pelanggan untuk berlama-lama 
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dan berbelanja di mal. Penelitian ini juga menggambarkan pentingnya orientasi 

fashion sebagai variabel moderasi pada respon pembeli.. 

Pada penelitian terdahulu menggunakan pembeli busana wanita 

sebagai obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Montreal, Kanada. Teknik 

pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner dengan 

menggunakan pengukuran variable yaitu Skala Likert yang disebar sebanyak 479 

yang dikumpulkan dan menggunakan alat uji SEM PLS. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan pusat lingkungan perbelanjaan memiliki dampak positif pada 

persepsi kualitas produk dan layanan. 

 

Sumber: Richard Michon Jean-Charles Chebat Hong Yu Linda Lemarié (2015) 

Gambar 2. 2 

KERANGKA PEMIKIRAN  

Richard Michon Jean-Charles Chebat Hong Yu Linda Lemarié (2015) 
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Persamaan pada penelitian terdahulu dan sekarang yang pertama terdapat pada 

variable bebas yaitu orientasi fashion dan kepribadian dipusat perbelanjaan, 

sedangkan untuk variabel terikat yaitu niat berlangganan dipusat perbelanjaan. 

Persamaan yang kedua terdapat dalam teknik pengambilan data berupa kuisioner 

yang menggunakan skala likert. Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang 

terdapat pada tempat penelitian, pada penelitian tedahulu berada di Montreal, 

Kanada, sedangkan penelitian sekarang diteliti di Surabaya. Perbedaan selanjutnya 

terdapat pada obyek penelitian. Pada penelitian terdahulu yang menjadi obyek 

penelitian adalah fashion pembeli wanita, sedangkan obyek pada penelitian 

sekarang adalah konsumen pusat perbelanjaan di Pakuwon Mall Surabaya. 

2.1.3. Kamel El Hedhli, Haithem Zourrig, Jeongsoo Park (2017) 

Kamel El Hedhli, Haithem Zourrig, Jeongsoo Park (2017) melakukan 

penelitian terdahulu yang berjudul “Image transfer from malls to stores and its 

influence on shopping values and mall patronage: The role of self-congruity”. 

Tujuan dari penelitian ini untuk memperluas penelitian pada citra pusat 

perbelanjaan. Dengan kata lain, fokus dari penelitian ini adalah tentang bagaimana 

citra pusat perbelanjaan bisa ditransfer pada sekelompok toko-toko yang beroperasi 

di bawah atap yang sama dan berbagi unsur-unsur lingkungan mal yang sama. 

Penelitian ini dilakukan di dua kota besar Amerika Utara pada pusat 

perbelanjaan selama tujuh hari. Pengelolahan data pada penelitian ini menggunakan 

kuisioner. Total kuisioner sebanyak 658 yang dikumpulkan. Model persamaan 

struktural menggunakan LISREL 8.71. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua 
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dimensi citra pusat perbelanjaan positif mempengaruhi keharmonian diri, dimensi 

suasana dipusat perbelanjaan memiliki efek paling kuat pada keharmonian diri. 

 
Sumber: Kamel El Hedhli, Haithem Zourrig, Jeongsoo Park (2017) 

Gambar 2. 3 

KERANGKA PEMIKIRAN  

Kamel el hedhli, Haithem zourrig, Jeongsoo park (2017) 

Persamaan pada penelitian terdahulu dan sekarang terdapat pada pengumpulan data 

yaitu sama-sama menggunakan kuisioner dengan menggunakan skala likert. 

Persamaan yang selanjutnya terdapat pada variable terikat yaitu niat berlangganan. 

Perbedaan pada penelitian terdahulu terdapat pada tempat penelitian yaitu di 

Amerika Utara, sedangkan pada penelitian sekarang yaitu di Surabaya. Perbedaan 

selanjutnya terdapat pada obyek penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan 

obyek yaitu konsumen pusat perbelanjaan yang berada di Amerika Utara. Pada 
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penelitian sekarang menggunakan obyek yaitu konsumen pusat perbelanjaan di 

Pakuwon Mall Surabaya. 
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Tabel 2. 1 

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN PENELITIAN SEKARANG  

Keterangan Penelitian Terdahulu 1 Penelitian Terdahulu 2 Penelitian Terdahulu 3 Pemelitian Sekarang 

Penulis Osmud Rahman, Ken 

Kwong-Kay Wong, Hong 

Yu (2016) 

Richard Michon Jean-

Charles Chebat Hong Yu 

Linda Lemarié (2015) 

Kamel El Hedhli, Haithem 

Zourrig, Jeongsoo Park 

(2017) 

Naala Nur Fauziyyah (2018) 

Judul Pengaruh Dari Kepribadian 

Dipusat Perbelanjaan Dan 

Orientasi Fashion Terhadap 

Nilai Pembelanjaan Dan 

Niat Berlangganan Dipusat 

Perbelanjaan 

Orientasi Fashion, Pusat 

Lingkungan Perbelanjaan 

Dan Niat Berlangganan Pada 

Analisis Fashion Pembeli 

Wanita 

Pengalihan Citra Dari Pusat 

Perbelanjaan Ke Toko Dan 

Pengaruhnya Pada Nilai 

Pembelanjaan Dan Niat 

Berlangganan Pusat 

Perbelanjaan: Peran 

Keharmonian Diri 

Pengaruh Orientasi Fashion Dan 

Kepribadian Pusat Perbelanjaan Terhadap 

Nilai Pembelanjaan Konsumen Dan Niat 

Berlangganan Di Pusat Perbelanjaan 

Pakuwon Mall Surabaya 

Variable Independen Kepribadian dipusat 

perbelanjaan, orientasi 

fashion 

Orientasi fashion, 

kepribadian dipusat 

perbelanjaan, produk dan 

kualitas layanan, nilai 

pembelanjaan 

Citra pusat perbelanjaan, 

keharmonian diri, citra 

toko, nilai pembelanjaan 

konsumen 

Orientasi fashion  

Variable Dependen Nilai pembelanjaan ,  niat 

berlangganan dipusat 

perbelanjaan 

Niat berlangganan dipusat 

perbelanjaan 

Niat berlangganan dipusat 

perbelanjaan 

Kepribadian pusat perbelanjaan, nilai 

pembelanjaan konsumen,  niat 

berlangganan dipusat perbelanjaan 

Teknik Analisis Analisis jalur Analisis jalur Persamaan structural Analisis jalur 
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Keterangan Penelitian Terdahulu 1 Penelitian Terdahulu 2 Penelitian Terdahulu 3 Pemelitian Sekarang 

Jumlah Responden 324 479 658 Ukuran sampel minimal dalam penelitian 

ini adalah 65 responden, Wong (2013) 

dalam Rusyidi Ginanjar Pratama dan Karto 

Adiwijaya, (2016:7) 

 

Instrument 

Penelitian 

Kuisioner Kuisioner Kuisioner Kuisioner 

Pengukuran Variable Skala likert Skala likert Skala likert Skala likert 

Lokasi Penelitian Wuhan, China Montreal, kanada Amerika Utara Surabaya, Indonesia 

Obyek Penelitian Konsumen pusat 

perbelanjaan di China 

Fashion pembeli wanita Konsumen pusat 

perbelanjaan di Amerika 

Utara 

Konsumen pusat perbelanjaan di Pakuwon 

Mall Surabaya 

Hasil Orientasi fashion konsumen 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap persepsi 

mereka tentang kepribadian 

di pusat perbelanjaan. 

Pusat lingkungan 

perbelanjaan memiliki 

dampak positif pada persepsi 

kualitas produk dan layanan. 

Semua dimensi citra pusat 

perbelanjaan positif 

mempengaruhi 

keharmonian diri 

Terdapat pengaruh yang signifikan dari 

orientasi fashion yang ada pada pakuwon 

mall surabaya dan kepribadian pusat 

perbelanjaan yang dimiliki pengunjung 

terhadap nilai pembelanjaan dan niat 

berlangganan di Pakuwon Mall Surabaya 

Sumber: Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu (2016), Richard Michon Jean-Charles Chebat Hong Yu Linda Lemarié (2015), 

Kamel El Hedhli, Haithem Zourrig, Jeongsoo Park (2017) 
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2.2 Landasan Teori 

Landasan teori digunakan untuk memecahkan masalah dalam 

penelitian. Dimana dalam penelitian ini terdapat variabel yang digunakan. Variabel-

variabel tersebut adalah orientasi fashion, kepribadian pusat perbelanjaan, nilai 

pembelanjaan konsumen dan niat berlangganan dipusat perbelanjaan. 

2.2.1 Orientasi Fashion 

Menurut Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, (2017:9) filosofi 

pemasaran mengalami evolusi dari orientasi internal (inward-looking atau 

perspektif inside-out) menuju orientasi eksternal (outward-looking atau perspektif 

outside-in). Orientasi internal tercermin dalam orientasi produksi, orientasi produk  

dan orientasi penjualan, sedangkan orientasi eksternal direfleksikan dalam orientasi 

konsumen (dikenal pula dengan istilah konsep pemasaran) dan orientasi societal 

marketing (holistic marketing). 

Menurut Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, (2017:10) terdapat 

perspektif dalam perkembangan orientasi pemasaran: 

1. Orientasi produk  

Bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang memberikan kualitas 

prima, kinerja superior atau fitur inovatif terbaik. Pendukung orientasi ini akan 

berkonsentrasi pada upaya penciptaan produk superior dan penyempurnaan 

kualitas produk bersangkutan. 
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2. Orientasi penjualan 

Orientasi penjualan berkeyakinan bahwa konsumen tidak akan tertarik untuk 

membeli produk dalam jumlah banyak, jika mereka tidak diyakinkan dan 

bahkan bila perlu dirujuk. 

3. Orientasi konsumen 

Berpandangan bahwa kunci untuk mewujudkan tujuan organisasi terletak pada 

kemampuan organisasi dalam menciptakan, memberikan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran secara lebih efektif 

kepada pesaing. 

4. Orientasi social marketing 

Bahwa pengembangan, perancangan dan pengimplementasian program, serta 

proses dan aktivitas pemasaran harus dilandasi kesalingketergantungan antara 

empat dimensi pokok: internal marketing, integrate marketing, relationship 

marketing, dan performance marketing. 

Dian Savitri, (2008) dalam Mulyana, Syafruddin Chan, (2017:128), 

mendefiniskan Fashion adalah “gaya yang diterima dan digunakan oleh mayoritas 

anggota sebuah kelompok dalam satu waktu tertentu”.  

Orientasi fashion adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

gaya atau pola berbelanja seseorang dalam beberapa aktivitas, minat, dan opini dari 

proses berbelanja tersebut (Moschis, 1992 dalam Osmud Rahman, Ken Kwong-

Kay Wong, Hong Yu, 2016:156).  

Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa orientasi belanja 

adalah membangun multidimensi terdiri dari motivasi pribadi, ekonomi, sosial, dan 
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hiburan (Kwon, 1991; Shim dan Kotsiopulos, 1993; Visser dan du Preez, 2001 

dalam Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu, 2016:156). 

Orientasi Fashion menurut Gutman dan Mills, (1982) dalam Osmud 

Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu, (2016:156), terdiri dari empat faktor 

yaitu kepemimpinan fashion, ketertarikan fashion, pentingnya berpakaian dengan 

baik, dan sikap anti-fashion. 

Menurut Kang dan Park-Poaps (2010) dalam Osmud Rahman, Ken 

Kwong-Kay Wong, Hong Yu, (2016:156) menunjukkan bahwa orientasi fashion 

terkait dengan nilai pembelanjaan, termasuk komponen baik utilitarian dan hedonis. 

Ini berarti bahwa individu mungkin mencari atau memilih lingkungan belanja 

tertentu atas dasar niat belanja mereka. Pembeli yang merupakan panutan dalam 

fashion tampaknya lebih terlibat dalam berbelanja secara umum, dan lebih peduli 

tentang nilai belanja dan lingkungan pusat perbelanjaan, daripada orang-orang 

dengan minat yang kurang dalam fashion. 

Adapun indikator orientasi fashion merujuk pada penelitian Osmud 

Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu (2016:161) adalah sebagai berikut: 

1. Panutan fashion yaitu sifat seseorang yang merasa bahwa dirinya adalah orang 

yang pertama  (pelopor)  yang mengetahui atau bahkan menerapkan  fashion 

baru dipusat perbelanjaan, yang diukur dengan menggunakan indikator:  

a. Pentingnya menjadi panutan fashion: seseorang yang tertarik dengan 

fashion akan memikirkan untuk selalu menjadi yang pertama dalam 

fashion. 
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b. Menyadari tren fashion dan ingin menjadi salah satu yang pertama untuk 

mencobanya: seseorang yang tertarik dengan fashion akan menyadari 

pentingnya untuk menjadi trend dan menjadi salah satu yang pertama 

untuk mencoba. 

c. Percaya diri dalam pemahaman tentang fashion: sesorang yang tertarik 

dengan fashion akan percaya diri dalam pemahamanya tentang fashion. 

d. Fashion adalah salah satu cara penting untuk mengekspresikan diri: 

seseorang yang menyukai fashion menganggap sebagai bentuk untuk 

mengekspresikan diri mereka. 

e. Sesorang yang menjadi adopter awal dalam fashion akan dianggap sebagai 

panutan fashion oleh banyak orang  

2. Ketertarikan fashion yaitu perasaan ingin tahu dan  memperhatikan  tren  dalam 

fashion.  Jika  menyukai  fashion  tertentu maka seseorang tersebut akan merasa 

tidak segan  untuk  mengeluarkan  banyak  uang untuk mendukung fashion 

yang dianutnya, yang diukur dengan menggunakan indikator: 

a. Mempunyai gaya hidup yang aktif perlu berbagai macam pakaian: 

seseorang yang mempunyai gaya hidup yang aktif selalu berfikir untuk 

mengenakan berbagai macam pakaian. 

b. Selalu membeli setidaknya satu pakaian fashion terbaru: seseorang yang 

menyukai fashion akan selalu membeli setidaknya satu pakaian yang 

terbaru. 
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c. Menghabiskan banyak uang pada pakaian dan aksesoris: sesorang yang 

menyukai fashion akan menghabiskan uangnya untuk membeli pakaian 

dan aksesoris. 

d. Menghabiskan banyak waktu di kegiatan yang berhubungan dengan 

fashion: seseorang yang tertarik dengan fashion akan bersedia 

menghabiskan waktunya yang berhubungan dengan fashion. 

3. Pentingnya untuk menjadi baik dalam berpakaian yaitu suatu perasaan  dimana  

seseorang  menganggap pentingnya  memiliki  kelengkapan  dalam 

berpenampilan  sehingga  merasa  telah menjalani kehidupan dengan baik, yang 

diukur dengan menggunakan indikator: 

a. Pentingnya berpakain harus dilakukan dengan cara berdandan modis: 

seseorang yang mementingkan gaya berpakaian akan melengkapi gaya 

berpakaian mereka dengan mode yang terbaru agar terlihat modis. 

b. Berpakaian yang baik adalah bagian dari kehidupan baik yang terkemuka: 

seseorang yang mementingkan gaya berpakaian menganggap dirinya 

berada dikehidupan yang baik. 

2.2.2 Kepribadian pusat perbelanjaan 

Kepribadian sering diartikan sebagai karakteristik individual yang 

merupakan perpaduan dari sifat, tempramen, kemampuan umum dan bakat yang 

dalam perkembanganya dipengaruhi oleh interaksi individu dengan lingkunganya. 

Kepribadian juga diartikan sebagai karakteristik yang ada dalam diri individu yang 

melibatkan berbagai proses psikologi yang akan menentukan kecenderungan dan 

respon sesorang terhadap lingkungan (Tatik Suryani, 2013:47). 
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Konsumen memiliki kecenderungsn untuk memberikan merek berbagai 

kepribadian atau sifat (karakteristik deskriptif) layaknya manusia. Kepribadian 

merek bisa bersifat fungsional maupun simbolik. Riset Jennifer Aaker dalam buku 

Fandy Tjiptono, & Anastasia Diana, (2017:151) mengidentifikasikan lima dimensi 

kepribadian sifat merek, yakni: 

1. Sincerity terdiri atas down to earth, honest, wholesome, dan cheerful 

2. Excitement meilputi daring, spirited, imaginative, dan up to date 

3. Competence terdiri dari reliable, intelligent, dan successful 

4. Sophistication mencakup upper class dan charming 

5. Ruggedness, terdiri atas outdoorsy dan tough 

Dalam usaha untuk memahami kepribadian konsumen, bisa 

memanfaatkan disiplin ilmu psikologi yang memberikan kontribusi untuk 

melakukan pengukuran kepribadian. Menurut Tatik Suryani, (2013:54) untuk 

mengukur kepribadian: 

1. Metode self report inventory 

Untuk mengukur kepribadian individu dapat dilakukan dengan meminta 

individu mendeskripsikan tentang kepribadian, sifat-sifat karakternya dan 

kecenderunganya emosionalnya. 

2. Teknik proyektif 

Pada tes dengan metode ini individu diberikan rangsangan berupa gambar-

gambar yang sifatnya ambigu lalu ditanya gambar tersebut menggambarkan 

tentang apa. Deskripsi konsumen tentang rangsangan berupa gambar-gambar 



23 

 

 

 

tersebut dianalisis dan disimpulkan untuk menentukan kepribadian yang 

dimiliki konsumen. 

3. Metode deskriptif 

Metode ini menuntut konsumen mendeskripsikan tentang kepribadian, sifat-

sifat karakternya dan kecenderungan emosional. 

Department Store personality adalah sebuah persepsi pada atribut 

Department Store yang memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen dan 

meningkatkan citra Department Store agar berbeda dari yang lain, yang memiliki 

tingkat kompetitif yang memberikan keunggulan dari pengalaman, serta analisa 

perilaku konsumen yang mendalam berperan penting untuk mendatangkan 

pengunjung (Michon, Chebat, & Turley, 2005; Wong, 2012 dalam Mulyana, 

Syafruddin Chan, 2017:128). 

Sejumlah studi menyatakan bahwa pusat perbelanjaan mempunyai citra 

mereka sendiri (Bearden, 1977; Downs, 1970; Finn & Louviere, 1996; Lindquist, 

1974-1975 dalam Richard Michon Jean Charles Chebat Hong Yu Linda lemarie, 

2015:5). Baru-baru ini, dalam percobaan terkontrol, Chebat, Sirgy & St-James 

(2006) dalam Richard Michon Jean Charles Chebat Hong Yu Linda lemarie, 

(2015:5) menunjukkan bahwa mal memiliki kepribadian yang berdampak pada 

persepsi toko ritel. Ketulusan, kegembiraan, kompetensi, kecanggihan, dan soliditas 

merupakan ciri-ciri kepribadian yang ditemukan oleh (Aaker 1997 dalam Richard 

Michon Jean Charles Chebat Hong Yu Linda lemarie, 2015:5). Pusat perbelanjaan 

ditandai dengan kecanggihan dan antusiasme. Kecanggihan dapat digambarkan 

sebagai tren, elegan, kelas tinggi, selektif, gaya dan kelas atas.  
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Adapun indikator kepribadian mal merujuk pada penelitian Osmud 

Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu (2016:161) adalah sebagai berikut: 

1. Kecanggihan adalah dimana seseorang merasa bahwa sebuah pusat 

perbalanjaan terdapat fasilitas yang lain daripada yang lain atau sebuah pusat 

perbelanjaan dikatakan canggih ketika pusat perbelanjaan itu berkelas, yang 

diukur dengan menggunakan indikator: 

a. Pusat perbelanjaan yang tren: pusat perbelanjaan yang selalu mengikuti 

mode pada jamanya. 

b. Pusat perbelanjaan yang berkelas tinggi: pusat perbelanjaan yang memiliki 

barang-barang yang berkelas tinggi. 

c. Pusat perbelanjaan yang elegan: pusat perbelanjaan yang luar biasa bila 

dipandang dan orang akan takjub jika melihatnya. 

d. Pusat perbelanjaan yang stylish: pusat perbelanjaan yang memiliki koleksi 

yang modis dan bergaya. 

e. Pusat perbelanjaan yang mewah: pusat perbelanjaan yang mewah berarti 

pusat perbelanjaan itu memiliki fasilitas berkualitas tinggi. 

f. Pusat perbelanjaan ini memiliki produk yang memadai: menyediakan 

produk-produk yang diinginkan oleh konsumen. 

2. Solidity (soliditas) dimana seseorang merasa bahwa sebuah pusat perbelanjaan 

itu adalah pusat perbelanjaan yang mempunyai reputasi tinggi dan ternama, 

yang diukur dengan menggunakan indikator: 

a. Pusat perbelanjaan yang ternama: dimana pusat perbelanjaan ini 

mempunyai repurtasi yang tinggi sehingga dikenal oleh masyarakat. 
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b. Pusat perbelanjaan ini adalah pemimpin industri: dimana pusat 

perbelanjaan yang selalu menyediakan fasilitas-fasilitas terbaru. 

2.2.3 Nilai pembelanjaan konsumen 

Nilai adalah kombinasi kualitas, pelayanan, dan harga yang disebut juga 

tiga elemen nilai pelanggan. Nilai adalah konsep yang sentral perannya dalam 

pemasaran. Kita dapat memandang pemasaran sebagai kegiatan mengidentifikasi, 

menciptakan, dan memantau nilai pelanggan. Kepuasan mencerminkan penilaian 

seseorang tentang kinerja produk atau hasil dalam kaitanya dengan ekspektasi 

(Philip Kotler & Kevin Lane Keller, 2016:14). 

Konsep nilai (value) mengacu pada persepsi konsumen terhadap 

hubungan antara manfaat dan biaya yang diperoleh dari produk atau jasa tertentu. 

Dalam litelatur ekonomika, manfaat (benefit) berkaitan erat dengan utilitas (utility). 

Konsep utilitas mengacu pada kemampuan produk atau jasa untuk memuaskan 

keinginan konsumen (Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, 2017:19). 

Menurut Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, (2017:20) proses 

penciptaan nilai dalam pemasaran meliputi dua elemen penting yaitu menciptakan 

nilai bagi pelanggan (creating value for customers) dan meraih nilai bagi pelanggan 

(capturing value from customers in return). Proses menciptakan nilai bagi 

pelanggan bisa dilakukan melalui empat langkah terkait, yaitu: 

1. Memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Langkah ini 

membutuhkan riset pasar komprenshif dan perancangan sistem informasi 

pemasaran yang sistematis. 
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2. Merancang strategi pemasaran berorientasi pelanggan. Langkah spesifiknya 

meliputi segmentasi pasar market targeting (mengevaluasi segmen pasar dan 

memilih pasar sasarn yang ingin dilayani), merancang value proposition 

(kombinasi manfaat yang ditawarkan) yang mampu memberikan diferensiasi 

unik (dalam hal produk, layanan, personil, dan/atau citra), serta menentukan 

positioning yang tepat. 

3. Merancang program pemasaran terintegrasi yang mampu memberikan nilai 

superior bagi pelanggan. 

Gaya hidup konsumen tidak terlepas dari pengaruh nilai nilai. 

Berdasarkan pada hal ini, maka perkembanganya kemudian dikembangkan 

instrument berupa skala daftar nilai (List of Value) yang bertujuan untuk menilai 

nilai-niai yang utama (dominan): terdapat 9 nilai yang diukur LOV menurut (Tatik 

Suryani, 2013:61): 

1. Pemenuhan diri 

2. Kegembiraan 

3. Pencapain prestasi 

4. Harga diri 

5. Rasa kebersamaan 

6. Dihormati 

7. Rasa aman 

8. Bersenang-senang dan kenikmatan 

9. Hubungan yang hangat dengan orang lain 
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Nilai belanja atau shopping value merupakan suatu kegiatan belanja 

yang disebabkan untuk memperoleh nilai (value) seperti yang diakibatkan karena 

adanya discount, promosi penjualan dan lain sebagainya. Pada dasarnya konsumen 

mengharapkan memperoleh nilai yang terbaik dari kegiatan belanja mereka (Chan, 

2015 dalam Mulyana, Syafruddin Chan, 2017:129) 

Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, and Hong Yu (2016:156) 

mendefinisikan Shopping value (nilai belanja) adalah “sebuah cara bagi konsumen 

untuk menilai kelayakan dari pengalaman berbelanja yang konsumen rasakan". 

Aktivitas belanja dapat menghasilkan manfaat hedonis dan utilitarian 

bagi konsumen. Nilai-nilai utilitarian sering disebut sebagai manfaat fungsional, 

instrumental, dan praktis, sedangkan nilai-nilai hedonis merujuk pada orang-orang 

yang berestetika, hanya pengalaman emosional, dan yang berhubungan dengan 

kesenangan (Batra dan Ahtola 1990; Chitturi et al, 2007; Dhar dan Wertenbroch 

2000 dalam Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu, 2016:156). 

Manfaat utilitarian dapat diperoleh melalui pemecahan masalah atau 

hasil yang nyata atau obyektif, sedangkan manfaat hedonis sering diwujudkan 

melalui pemenuhan diri konsumen (Triandis, 1977 dalam Osmud Rahman, Ken 

Kwong-Kay Wong, Hong Yu, 2016:157). 

Adapun indikator nilai pembelanjaan konsumen merujuk pada penelitian Osmud 

Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu (2016:161) adalah sebagai berikut: 

1. Respon hedonic yaitu mencerminkan instrumen yang menyajikan secara 

langsung manfaat dari suatu pengalaman dalam melakukan pembelanjaan, 
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seperti kesenangan dan hal-hal baru, yang diukur dengan menggunakan 

indikator: 

a. Aktivitas belanja yang menyenangkan: seseorang yang merasakan manfaat 

dari berbelanja akan merasakan kesenangan. 

b. Aktivitas belanja ini benar-benar merasa seperti terhibur: seseorang yang 

melakukan aktivitas belanja merasa dirinya seperti terhibur. 

c. Dibandingkan dengan hal-hal lain yang bisa di lakukan, waktu yang 

dihabiskan belanja adalah benar-benar menyenangkan: seseorang merasa 

bahwa aktivitas belanja ini lebih menyenangkan dibandingkan dengan 

yang lain. 

d. Saya menikmati pada produk-produk baru yang menarik: seseorang yang 

menikmati aktivitas belanja dan melihat barang-barang baru akan merasa 

tertarik. 

e. Pengalaman belanja adalah petualangan: seseorang merasa aktivitas 

belanja adalah sebuah petualangan. 

2. Respon utilitarian yaitu utilitarian ditandai sebagai misi kritis, rasional, 

keputusan yang efektif, dan berorientasi pada tujuan, juga mempengaruhi 

kepuasan konsumen. 

a. Apa yang dilakukan dalam aktivitas berbelanja ini tercapai : dalam 

kegiatan belanja seseorang akan mencapai sesuatu apa yang mereka 

inginkan. 
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b. Sambil belanja, akan menemukan barang saat sedang mencari: saat sedang 

berbelanja, seseorang menemukan barang ketika mereka sedang dalam 

perjalanan belanja di mal. 

2.2.4 Niat berlangganan dipusat perbelanjaan 

Perilaku adalah tindakan spesifik yang ditunjukan terhadap beberapa 

tujuan. Perilaku selalu terjadi dalam konteks situasi atau lingkungan, dan pada 

waktu tertentu. Intensi perilaku adalah proposisi yang menghubungkan diri sendiri 

dan perilaku di masa datang. Intensi dapat dikatakan sebagai rencana untuk 

melakukan perilaku spesifik dalam rangka mencapai tujuan. Intensi muncul dari 

proses pemilihan atau pengambilan keputusan (J. Paul Peter & Jerry C. Olson, 

2013:147). 

Proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih diantara semua 

alternatife selama penyelesaian masalah menghasilkan suatu rencana keputusan 

(decision plan) yang membuat satu atau lebih intensi perilaku. Suatu rencana 

keputusan yang dimilki, meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku yang 

diniatkan akan dilaksanakan (J. Paul Peter & Jerry C. Olson, 2013:175).  

Menurut Fandy Tjiptono, (2016:60) identifikasi masalah atau 

kebutuhan memerlukan solusi yang biasanya berupa pembelian barang atau jasa 

spesifik. Sebelum memutuskan tipe produk, merek spesifik, dan pemasok yang 

akan dipilih, konsumen biasanya mengumpulkan berbagai informasi mengenai 

alternative yang ada. Akan tetapi, dalam semua proses pembuatan keputusan 

konsumen, jarang sekali dijumpai ada konsumen yang mempertimbangkan semua 
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alternative yang ada dipasar. Sebaliknya, pelanggan mempertimbangkan hanya 

sebagian merek, produk atau pemasok yang diorganisasikan ke dalam: 

1. Awareness set, terdiri atas merek-merek atau pemasok-pemasok yang diketahui 

pelanggan 

2. Evoked set, terdiri atas merek atau pemasok dalam sebuah kategori produk atau 

jasa yang diingat pelanggan sewaktu membuat keputusan pembelian. 

3. Consideration set, terdiri dari merek atau pemasok di dalam evoked set yang 

akan dipertimbangkan pelanggan untuk dibeli setelah merek atau pemasok 

yang dinggap tidak memenuhi kebutuhan dieliminasi. 

Department Store patronage merujuk pada pola kunjungan konsumen 

untuk datang ke Department Store (Chebat, El Hedhli, & Sirgy, 2009; Sirgy & 

Tech, 2009 dalam Mulyana, Syafruddin Chan, 2017:129). 

Berlangganan merek memiliki relevansi diri intrinsik secara rendah 

untuk kategori produk, namun mereka memiliki merek favorit yang dibeli secara 

teratur. Sebagian besar, relevansi diri intrinsic mereka dengan merek yang tidak 

berdasarkan pada pengetahuan mengenai konsekuensi alat tujuan atribut produk. 

Sebaliknya konsumen tersebut tertarik pada jenis konsekuensi lain yang berasosiasi 

dengan pembelian merek secara rutin. Kepercayan seperti itu dapat mengarah pada 

pembelian tetap atau konsisten (J. Paul Peter & Jerry C. Olson, 2013:92) 

Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, and Hong Yu (2016:157) 

mendefinisikan niat berlangganan dipusat perbelanjaan (mall patronage intention) 

sebagai “Kesetiaan terhadap pusat perbelanjaan tertentu, keinginan untuk kembali 
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berkunjung ke pusat perbelanjaan tersebut, dan keinginan untuk merekomendasikan 

pusat perbelanjaan tersebut kepada orang lain”. 

Niat berlangganan konsumen didefinisikan sebagai “Niat konsumen 

untuk berperilaku dengan cara tertentu yang berkaitan dengan menghabiskan waktu 

fasilitas belanja, berinteraksi dengan rekan penjual dan produk, dan mungkin 

membeli produk dan jasa” (Donovan & Rossiter, 1982 dalam Richard Michon Jean 

Charles Chebat Hong Yu Linda lemarie, 2015:1).  

Lingkungan pusat perbelanjaan yang efektif kemungkinan akan 

meningkatkan nilai belanja dan pengaruh konsumen untuk terlibat lebih dalam 

dalam perilaku pendekatan yaitu dengan tinggal lebih lama di mal. Selain itu, 

mereka yang mengalami perjalanan belanja yang menyenangkan lebih mungkin 

untuk menunjukkan niat berlangganan (Stoel et al, 2003 dalam dalam Richard 

Michon Jean Charles Chebat Hong Yu Linda lemarie, 2015 : 17). 

Adapun indikator niat berlangganan merujuk pada penelitian Osmud 

Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu (2016:161) adalah sebagai berikut: 

a. Berniat untuk kembali ke pusat perbelanjaan : orang-orang yang tertarik dalam 

perjalanan belanja yang menyenangkan akan kembali lagi ke lingkungan 

belanja tersebut. 

b. Merekomendasikan pusat perbelanjaan untuk teman -teman: seseorang yang 

tertarik pada pusat perbelanjaan tersebut akan merekomendasikan kepada 

temanya. 

c. Pelanggan setia dipusat perbelanjaan: sesorang yang tertarik dengan pusat 

perbelanjaan tersebut pasti akan mengunjungi kembali. 
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d. Ketika pergi belanja, pusat perbelanjaan ini adalah pilihan pertama: seseorang 

yang menyukai/tertarik pada pusat perbelanjaan tersebut, ketika mereka sedang 

bertujuan untuk belanja maka tujuan pertama adalah mal tersebut. 

2.3 Hubungan antar variabel 

2.3.1 Hubungan Orientasi Fashion Terhadap Nilai Pembelanjaan 

Konsumen 

Nilai belanja terdiri dari variabel indikator yang berhubungan dengan 

"utilitarian" dan "hedonic" nilai-nilai belanja. Dengan kata lain, nilai belanja adalah 

cara bahwa konsumen menilai layak pengalaman belanja mereka, termasuk faktor-

faktor baik utilitarian dan hedonis. Penelitian sebelumnya Kang dan Park-Poaps, 

(2010) dalam Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu, (2016:156) 

menunjukkan bahwa orientasi fashion terkait dengan nilai belanja, termasuk 

komponen baik utilitarian dan hedonis. Ini berarti bahwa individu mungkin mencari 

atau memilih lingkungan belanja tertentu atas dasar niat fashion mereka. Namun, 

penting untuk dicatat bahwa nilai-nilai utilitarian dan hedonis tidak harus dilihat 

sebagai dua motif menentang belanja (Michon et al., 2007, 2015:156). Dalam 

banyak kasus, mereka positif berkorelasi dan saling melengkapi. Michon dan 

Chebat (2004) dalam Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu, 

(2016:156) menunjukkan, pembeli hedonis juga termotivasi oleh tujuan belanja 

yang dirasakan. Atas dasar temuan ini, manfaat utilitarian dan hedonis bisa 

memainkan bagian yang penting dalam perilaku pembeli, dan masuk akal untuk 

menyarankan bahwa konsumen yang berorientasi fashion sangat mempengaruhi 

nilai belanja. Berdasarkan hasil penelitian Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay 
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Wong, Hong Yu (2016:156) orientasi fashion berpengaruh signifikan terhadap nilai 

pembelanjaan konsumen. 

2.3.2 Hubungan Orientasi Fashion Terhadap Kepribadian Dipusat 

Perbelanjaan 

Goldsmith et al (1991) dalam Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, 

Hong Yu, (2016:156) telah menemukan bahwa “Para pemimpin fashion cenderung 

berlangganan dipusat perbelanjaan lebih sering daripada konsumen lainnya”. 

Pembeli dengan orientasi fashion tinggi lebih mungkin untuk berbelanja di 

department store kelas atas (Gutman dan Mills, 1982 dalam Osmud Rahman, Ken 

Kwong-Kay Wong, Hong Yu, 2016:156). Studi lain dari kepribadian fashion 

retailer yang dilakukan di Belgia Brengman dan Willems, (2009) dalam Osmud 

Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu, (2016:156) juga menemukan bahwa 

“Pernyataan perkonsumen terhadap pusat perbelanjaan dipengaruhi oleh 

kepribadiannya”. Jadi, lingkungan pusat perbelanjaan memainkan peran penting 

dalam perilaku dan pengalaman dari pembeli yang berorientasi fashion (Michon et 

al., 2007 dalam Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu, 2016:156). 

Dengan kata lain, persepsi konsumen terhadap pusat perbelanjaan bisa 

berhubungan erat dengan respon afektif mereka terhadap berbagai rangsangan 

asosiatif, termasuk atribut yang terkait dengan kepribadian pusat perbalanjaan 

misalnya, kecanggihan dan soliditas. Berdasarkan hasil penelitian Osmud Rahman, 

Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu (2016:156) orientasi fashion berpengaruh 

signifikan terhadap kepribadian dipusat perbelanjaan. 
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2.3.3 Hubungan Kepribadian Pusat Perbelanjaan Terhadap Nilai 

Pembelanjaan Konsumen 

Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa “Aktivitas belanja 

dapat menghasilkan baik hedonis dan utilitarian bagi konsumen” (Fi- SCHER dan 

Arnold, 1990; Sherry 1990 dalam Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong 

Yu, 2016:156). Nilai-nilai utilitarian sering disebut manfaat fungsional, 

instrumental, praktis, dan tugas terkait, sedangkan nilai-nilai hedonis merujuk pada 

orang-orang yang berhubungan pada estetika, pengalaman, emosional, dan 

kesenangan (Batra dan Ahtola 1990;.Chitturi et al, 2007 ; Dhar dan Wertenbroch 

2000 dalam Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu, 2016:156). 

Manfaat utilitarian dapat diperoleh melalui pemecahan masalah atau hasil yang 

nyata / obyektif, sedangkan manfaat hedonis sering diwujudkan melalui pemenuhan 

diri konsumen / gratifikasi (Triandis, 1977 dalam Osmud Rahman, Ken Kwong-

Kay Wong, Hong Yu, 2016:157). Kedua jenis nilai yang berguna dalam 

menggambarkan pengalaman belanja dan manfaat (Babin et al, 1994; Rahman et 

al, 2010 dalam Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu, 2016:157). 

Dalam konteks lingkungan pusat perbelanjaan ritel atau belanja, pembeli tidak 

hanya fokus pada aspek utilitarian seperti kemudahan yang mereka dapat 

mengakses dan menavigasi mal, tetapi juga mencari keuntungan hedonic, seperti 

suasana dan pengalaman atmosfer. Dengan kata lain, nilai-nilai utilitarian dan 

hedonis belanja sering hidup berdampingan dalam lingkungan belanja ritel. Dengan 

demikian, adalah dapat disimpulkan bahwa kepribadian pusat perbelanjaan bisa 

mempengaruhi nilai belanja yang dirasakan secara keseluruhan. 
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Penelitian sebelumnya Fischer dan Arnold (1990) dan Sherry (1990) 

Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu, (2016:157) telah 

mengindikasikan bahwa “Pengalaman belanja dapat menghasilkan nilai baik 

hedonis dan utilitarian”. Michon et al., (2015:157) menemukan bahwa “Persepsi 

fashion pembelanja mal kecanggihan positif dapat mempengaruhi persepsi mereka 

tentang kualitas produk / nilai utilitarian”. Hal ini masuk akal untuk menyarankan 

bahwa kepribadian pusat perbelanjaan berhubungan dengan nilai belanja 

konsumen. Berdasarkan hasil dari penelitian Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay 

Wong, Hong Yu (2016:157) kepribadian pusat perbelanjaan berpengaruh signifikan 

terhadap nilai pembelanjaan konsumen. 

2.3.4 Hubungan Nilai Pembelanjaan Konsumen Terhadap Niat 

Berlangganan Dipusat Perbelanjaan 

Pusat perbelanjaan tertarik membagi-bagikan brosur kepada pembeli 

baru sementara juga mempertahankan yang sudah ada. Jin dan Kim (2003) dalam 

Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu, (2016:157) mengemukakan 

bahwa “Nilai belanja dapat menghasilkan tingkat belanja kegembiraan, kepuasan, 

dan keterlibatan misalnya, jumlah waktu dan uang yang mereka sediakan untuk 

menghabiskan di mal”. Dengan demikian operator mal harus menyediakan 

pengalaman belanja yang optimal bagi para pelanggan mereka. 

Dalam sebuah studi evaluasi, Gurel-Atay et al. (2010) dalam Osmud 

Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu, (2016:157) menunjukkan bahwa 

“Perilaku pendekatan adalah mencakup variabel indikator preferensi mal, 

niatberlangganan, rekomendasi pelanggan dan loyalitas”. Perilaku pendekatan 
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dapat lebih jelas dipahami ketika konsep ini diubah menjadi “perilaku pendekatan” 

dan “perilaku penghindaran” (Mehrabian dan Russell, 1974 dalam Osmud Rahman, 

Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu, 2016:157). Perilaku pendekatan yang 

dipamerkan oleh pembeli yang terlibat dan menunjukkan minat dalam 

mengeksplorasi lingkungan ritel. Sebaliknya, “penghindaran” menggambarkan 

perilaku dari orang-orang yang tidak tertarik dalam mengeksplorasi atau kembali 

ke lingkungan belanja tertentu, atau tidak mau atau enggan untuk melakukannya. 

Menurut beberapa peneliti Mehrabian dan Russell, (1974); Sweeney 

dan Wyber, (2002) dalam Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu, 

(2016:57), perilaku pendekatan meliputi: waktu yang dihabiskan browsing dan 

menjelajahi toko, kemauan untuk berinteraksi dengan orang lain di toko, 

kecenderungan untuk menghabiskan lebih, kemungkinan kembali ke toko, 

kesediaan untuk membeli, dan merekomendasikan toko.  

Dalam studi sebelumnya dari toko ritel Yu, 2011;Michon et al, (2007);. 

Michon et al, (2008) dalam Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu, 

(2016:157), nilai belanja (termasuk aspek baik utilitarian dan hedonis) yang 

dirasakan oleh konsumen sering dikutip memiliki dampak penting dan langsung 

dengan niat berlangganan mereka. Dengan kata lain, jika konsumen memiliki 

pengalaman positif dan bermanfaat, mereka lebih cenderung untuk berlangganan 

ditempat itu lagi, dan merekomendasikan hal ini kepada orang lain. Berdasarkan 

hasil penelitian Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu (2016:157) 

nilai pembelanjaan konsumen berpengaruh signifikan terhadap niat berlangganan 

dipusat perbelanjaan. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori yang telah dibahas dan diuraikan diatas, 

maka penelitian ini meneliti tentang hubungan antara orientasi fashion, kepribadian 

pusat perbelanjaan, nilai pembelanjaan konsumen dan niat berlangganan dipusat 

perbelanjaan Pakuwon Mall Surabaya yang sesuai dengan gambar 2.4 

 

Sumber: Replikasi dari Osmud Rahman, Ken Kwong-Kay Wong, Hong Yu 

(2016) 

Gambar 2. 4 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban dari permasalahan 

penelitian yang memerlukan data untuk diuji kebenaranya. Berdasarkan 

permasalahan yang ada maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: 

H1:   Orientasi fashion berpengaruh signifikan terhadap nilai pembelanjaan 

konsumen dipusat perbelanjaan Pakuwon Mall Surabaya 

H2: Orientasi fashion berpengaruh signifikan terhadap kepribadian pusat 

perbelanjaan Pakuwon Mall Surabaya 
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H3: Kepribadian pusat perbelanjaan berpengaruh signifikan terhadap nilai 

pembelanjaan konsumen Pakuwon Mall Surabaya 

H4:  Nilai pembelanjaan konsumen berpengaruh signifikan terhadap niat 

berlangganan dipusat perbelanjaan Pakuwon Mall Surabaya 


