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ABSTRACTION 

 

ANALYSE THE COMPARISON OF CONSUMER ATTITUDE IN 

CHOSENING TRADITIONAL MARKET (PASAR TUGU BANDAR 

LAMPUNG) AND MODERN MARKET ( CHANDRA SUPERSTORE 

CABANG TANJUNG KARANG ) 

 

By: 

Rani Hapsari Kusuma Asri 

 

Process the place election go shopping certain very influenced by attitude factor, 

characteristic of consumer and place characteristic shopping. Existence of attitude 

role in consumer behavior give the influence to purchasing decision. Consumer 

will be comparing of place characteristic shopping felt with the criterion evaluate 

from cutomer nucleus, others there are comparator factor making society remain 

to like to shop at the traditional market and do not close the possibility also that 

society also like to shop at the modern market. 

 

Problem of this research is " there any attitude difference of between traditional 

market consumer of  Market of Port Monument Float and modern market 

consumer of Chandra Superstore Branch the Foreland Compose?", and also " 

What level of difference of traditional market consumer attitude of  Market of 

Pasar Tugu Bandar Lampung and modern market consumer of  Chandra 

Superstore Cabang Tanjung Karang?". This research aim to to know is there any 

attitude difference of between traditional market consumer of Market of Pasar 

Tugu Bandar Lampung and modern market consumer of Chandra Superstore 

Cabang Tanjung Karang, and also to know how big degree of comparison of 

traditional market consumer attitude of Market of Pasar Tugu Bandar Lampung 



                                                                               

 

and modern market consumer of Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang. 

Hypothesis raised in this research is: there is difference of traditional market 

consumer attitude of Market of Pasar Tugu Bandar Lampung with the modern 

market consumer attitude of Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang. 

 

Data obtained from through spreading kuesioner, with the population in this 

research is consumer going shopping at Market of Pasar Tugu Bandar Lampung 

and Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang, while sampel taken to use the 

formula literasi, so that known the sampel in this research equal to 98 responder. 

Analysis technique used is uji-t couple with the storey;level signifikansi = 0,05. 

Attribute analysed that is product, price, location, promotion, people, process and 

prasarana physical. 

 

Result of research after performed from a examination by uji-t by parsial is found 

a difference which signifikan of equal to 0,000 residing in under level of 

significance what is used = 0,05 so that refuse the Ho. Known that by the 

existence of difference of traditional market consumer attitude of Market of Pasar 

Tugu Bandar Lampung and modern market consumer attitude of Chandra 

Superstore Cabang Tanjung Karang at price variable, location, promotion, people, 

and prasarana physical, while at variable of product and process is not found by a 

difference which signifikan. 

 

Suggestion given in this research that is Organizer of Market of Pasar Tugu 

Bandar Lampung shall pay attention to the existing location factor, conducting 

promotion and improve the prasarana of market physical. Modern Market of 

Chandra Superstore shall apply the low price in its product sale. 



                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

ANALISIS PERBANDINGAN SIKAP KONSUMEN DALAM MEMILIH 

PASAR TRADISIONAL (PASAR TUGU BANDARLAMPUNG) 

DAN PASAR MODERN (CHANDRA SUPERSTORE 

CABANG TANJUNG KARANG) 

 

Oleh: 

Rani Hapsari Kusuma Asri 

 

Proses pemilihan tempat berbelanja tertentu sangat dipengaruhi oleh faktor sikap, 

karakteristik konsumen dan karakteristik tempat berbelanja. Adanya peranan sikap 

dalam perilaku konsumen memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Konsumen akan memilah-milah atau membanding-bandingkan karakteristik 

tempat berbelanja yang dirasakan dengan kriteria evaluasi dari pelanggan inti, 

selain itu terdapat faktor pembanding yang membuat masyarakat tetap senang 

berbelanja di pasar tradisional dan tidak menutup kemungkinan pula bahwa 

masyarakat juga senang berbelanja di pasar modern. 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah ”Adakah perbedaan sikap antara 

konsumen pasar tradisional Pasar Tugu Bandar Lampung dan konsumen pasar 

modern Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang?”, serta ”Berapakah 

besarnya perbedaan sikap konsumen pasar tradisional Pasar Tugu Bandar 

Lampung dan konsumen pasar modern Chandra Superstore Cabang Tanjung 

Karang?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan sikap 

antara konsumen pasar tradisional Pasar Tugu Bandar Lampung dan konsumen 

pasar modern Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang, serta untuk 



                                                                               

 

mengetahui seberapa besar tingkat perbandingan sikap konsumen pasar tradisional 

Pasar Tugu Bandar Lampung dan konsumen pasar modern Chandra Superstore 

Cabang Tanjung Karang. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: ada 

perbedaan sikap konsumen pasar tradisional Pasar Tugu Bandar Lampung dengan 

sikap konsumen pasar modern Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang. 

 

Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner, dengan populasi dalam penelitian 

ini adalah konsumen yang berbelanja pada Pasar Tugu Bandar Lampung dan 

Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang, sedangkan sampel diambil 

menggunakan rumus literasi, sehingga diketahui sampel dalam penelitian ini 

sebesar 98 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah uji-t berpasangan 

dengan tingkat signifikansi α = 0,05. Atribut-atribut yang dianalisis yaitu produk, 

harga, lokasi, promosi, people, proses dan prasarana fisik. 

 

Hasil penelitian setelah diadakan pengujian dengan uji-t secara parsial ditemukan 

perbedaan yang signifikan sebesar 0,000 berada dibawah level of significance  

yang digunakan (α = 0,05) sehingga tolak Ho. Diketahui bahwa adanya perbedaan 

sikap konsumen pasar tradisional Pasar Tugu Bandar Lampung dan sikap 

konsumen pasar modern Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang pada 

variabel harga, lokasi, promosi, people, dan prasarana fisik, sedangkan pada 

variabel produk dan proses tidak ditemukan perbedaan yang signifikan.  

 

Saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu Pengelola Pasar Tugu Bandar 

Lampung hendaknya memperhatikan faktor lokasi yang ada, melakukan promosi 

dan meningkatkan prasarana fisik pasar. Pasar Modern Chandra Superstore 

hendaknya menerapkan harga rendah dalam penjualan produknya. 
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MOTTO 

 

Saat cobaan itu tiba ia adalah penguji,  

maka bersahabatlah dengan rasa syukur, 

hingga cobaan itu tidak menutup nikmat yang telah kita dapat. 

Hidup ini indah maka bersyukurlah. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang dengan proses itu individu atau 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain (Philip Kotler, 2005:10). 

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan pemasaran saat 

ini tidak hanya terfokus pada kegiatan jual-beli barang atau jasa, tetapi juga 

merupakan proses menciptakan nilai bagi pelanggannya. Nilai-nilai inilah yang 

akan menciptakan suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan bagi 

kedua belah pihak. Konsep pemasaran merupakan sebuah keyakinan perusahaan 

bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan kunci sukses bagi perusahaan 

untuk dapat bertahan menghadapi persaingan. 

 

Di era globalisasi sekarang ini kegiatan bisnis khususnya pemasaran semakin 

meningkat. Banyak perusahaan yang berusaha memenangkan persaingan dengan 

cara memanfaatkan peluang bisnis yang ada dan berusaha menerapkan strategi 

pemasaran yang tepat dalam rangka menguasai pasar. Penguasaan pasar 

merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan oleh pengusaha untuk 

mempertahankan hidupnya, berkembang dan mendapatkan laba maksimal. 



                                                                               

 

Definisi persaingan menurut Porter (2005:12): 

“Persaingan adalah suatu kondisi yang dihadapi oleh suatu perusahaan 

terhadap perusahaan yang lain dalam upaya suatu perusahaan mencapai 

keunggulan dan posisi yang menguntungkan jika dibandingkan dengan 

perusahaan yang lain”. 

 

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat sukses dalam 

persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan 

mempertahankan pelanggan dengan membuat citra yang baik di mata pelanggan 

itu sendiri yang nantinya akan menimbulkan loyalitas yang berkelanjutan. Hal 

tersebut bisa dicapai oleh suatu perusahaan melalui upaya menghasilkan dan 

menyampaikan barang serta jasa yang diinginkan konsumen, dimana kegiatan 

tersebut sangat tergantung pada perusahaan atau pedagang dengan bermacam 

atribut melalui harga, produk, pelayanan umum, lokasi dan perilaku konsumen 

dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli (Engel, 1995:251). 

 

Dalam kondisi pasar dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, loyalitas 

merupakan elemen yang penting bagi sebuah perusahaan. Agar perusahaan itu 

dapat bertahan dalam persaingan dibutuhkan konsumen yang memiliki loyalitas 

tinggi. Menurut James F. Engle, Blackwell dan Miniard (1995:36) “loyalitas 

konsumen adalah kesetiaan konsumen akan suatu barang atau jasa dengan 

melakukan pembelian ulang barang atau jasa tersebut secara terus menerus”. 

 

Tingkat loyalitas konsumen yang tinggi merupakan salah satu aset paling besar 

yang dapat dimiliki oleh pemasar. Maka upaya untuk mempertahankan pelanggan 

dan menarik pelanggan baru harus mempunyai prioritas yang utama. Adapun 

salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen yaitu kepuasan terhadap 



                                                                               

 

bauran pemasaran yang lebih dikenal dengan konsep 7 P, yaitu product, price, 

place, promotion, people, process, dan physical evidence. 

 

Secara teoritis keputusan pembelian yang dilakukan konsumen terhadap barang 

yang ditawarkan sangat dipengaruhi oleh produk, harga, lokasi, promosi, 

pelayanan, proses penyampaian produk, dan prasarana fisik yang mendukung 

kenyamanan berbelanja. Kenyataanya meskipun terdapat market share yang 

berbeda ternyata hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya persaingan antar 

pasar, seperti yang terjadi pada pasar tradisional dan pasar modern. 

 

Kehadiran pasar modern, terutama supermarket dan hypermarket, dianggap oleh 

berbagai kalangan telah menyudutkan keberadaan pasar tradisional di perkotaan. 

Di Indonesia, terdapat 13.450 pasar tradisional dengan sekitar 12,6 juta pedagang 

kecil (Kompas 2006). Berdasarkan hasil studi A.C. Nielsen, pasar modern di 

Indonesia tumbuh 31,4% per tahun, sedangkan pasar tradisional menyusut 8% per 

tahun. Jika kondisi ini tetap dibiarkan, pasar tradisional mungkin akan tenggelam 

seiring dengan trend perkembangan dunia ritel saat ini yang didominasi oleh pasar 

modern. 

 

Tabel 1. Pangsa Pasar Hypermarket, Supermarket, Minimarket, Pasar 

Tradisional di Indonesia Tahun 2000 – 2003 

 2000 2001 2002 2003 

Hypermarket & Supermarket 16,7% 20,5% 20,2% 21,1% 

Minimarket  3,4% 4,6% 4,6% 5,1% 

Pasar tradisional 79,8% 74,9% 74,9% 73,8% 

Sumber: Sisipan Bisnis Indonesia “Arah Bisnis dan Politik”, Desember 2009 

 

Pesatnya pembangunan pasar modern dirasakan oleh banyak pihak berdampak 

terhadap keberadaan pasar tradisional. Disatu sisi, pasar modern dikelola secara 



                                                                               

 

profesional dengan fasilitas yang serba lengkap; disisi lain, pasar tradisional masih 

berkutat dengan permasalahan klasik seputar pengelolaan yang kurang profesional 

dan ketidaknyamanan berbelanja. Pasar modern dan tradisional bersaing dalam 

pasar yang sama, yaitu pasar ritel. Hampir semua produk yang dijual di pasar 

tradisional seluruhnya dapat ditemukan di pasar modern. 

 

Persaingan sengit dalam industri ritel disatu sisi dipandang positif dan 

menguntungkan konsumen karena konsumen memiliki banyak pilihan. 

Keragaman produk dengan variasi harga dan kualitas yang bervariasi, serta tingkat 

keamanan, kenyamanan, dan kebersihan yang berbeda, mudah diwujudkan oleh 

pelaku usaha dengan kemampuan modal besar. Mereka memiliki kemampuan 

yang tidak terbatas untuk penciptaan nilai (value creation) yang akan membuat 

mereka unggul dalam persaingan industri ritel. Di sisi lain, kondisi ini membawa 

dampak negatif, yakni tersingkirnya pelaku usaha ritel tradisional dan kecil. 

Tanpa bantuan pemerintah, pelaku usaha kecil yang tidak memiliki kemampuan 

finansial dan manajemen yang baik akan terpuruk. 

 

Saat ini industri ritel memang merupakan salah satu industri yang strategis di Indonesia. Industri ini 

merupakan sektor kedua terbesar dalam hal penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap kurang lebih 18,9 

juta orang, urutan kedua setelah sektor pertanian yang mampu menyerap sekitar 41,8 juta orang. 

Industri ritel terbagi menjadi dua jenis yaitu Ritel Tradisional dan Ritel Modern (Asosiasi 

Pengusaha Ritel Indonesia, www.aprindo.org). 

Tabel 2. Pembagian Retail Tradisional dan Modern Tahun 2004 

Klasifikasi Retail Tradisional Retail Modern 

Lini Produk  Warung 

 Mom & Pop Store 

 Pasar 

 Toko Khusus 

 Toko Serba Ada 

 Toko Swalayan 

 Toko Convenience 

 Toko Super, Kombinasi, dan 



                                                                               

 

Pasar Hyper 

 Toko Diskon 

 Pengecer Potongan Harga 

 Ruang Penjual Katalog  

 Minimarket 

Kepemilikan  Independent Store  Corporate Chain Store 

Penggunaan 

Fasilitas 
 Alat pembayaran 

tradisional (manual / 

calculator, cash) 

 Tangga, tanpa AC 

 Alat-alat pembayaran 

modern (Komputer, Credit 

card,  autodebet) 

 AC, Eskalator / Lift 

Promosi  Tidak ada  Ada 

Keuangan  Belum tentu tercatat dan 

tidak dipublikasikan 

 Tercatat dan dapat 

dipublikasikan 

Tenaga Kerja  Sedikit, biasanya 

keluarga 

 Banyak 

Fleksibilitas 

Operasi 
 Fleksibel  Tidak Fleksibel 

Sumber : Kajian Persaingan dalam Industri Retail, 2009 
 

Ritel tradisional diwakili oleh pasar-pasar tradisional dan warung-warung kecil di pinggir jalan, 

sedangkan ritel modern diwakili oleh Carrefour, Ramayana, Chandra Superstore, Indomart, Alfamart, 

dan sebagainya. Dilihat dari kepemilikan, penggunaan fasilitas, promosi, keuangan, tenaga kerja, dan 

fleksibilitas operasi, terlihat bahwa kedua jenis pasar tersebut memiliki klasifikasi yang berbeda. 

 

Untuk memahami pola persaingan dan tingkat intensitasnya antara retail 

tradisional dan retail modern, perlu diketahui terlebih dahulu perbedaan 

karakteristik antara kedua jenis retail tersebut. 

Tabel 3. Perbedaan Karakteristik antara Pasar Tradisional dengan Pasar 

Modern Tahun 2004 

No Aspek Pasar Tradisional Pasar Modern 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

Histori  

Fisik 

 

Pemilikan/ 

kelembagaan 

Modal 

 

 

Konsumen 

 

Metode 

Evolusi panjang. 

Kurang baik, sebagian 

baik. 

Milik masyarakat/desa, 

Pemda, sedikit swasta. 

Modal 

lemah/subsidi/swadaya 

masyarakat/Inpres. 

Golongan menengah ke 

bawah. 

Ciri dilayani, tawar-

Fenomena baru. 

Baik dan mewah 

 

Umumnya 

perorangan/swasta. 

Modal kuat/digerakkan 

oleh swasta. 

 

Umumnya golongan 

menengah ke atas  

Ada ciri swalayan, pasti. 



                                                                               

 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

12. 

Pembayaran 

Status tanah 

 

Pembiayaan 

 

Pembangunan 

 

 

Pedagang yang 

masuk 

 

 

 

Peluang masuk/ 

partisipasi 

 

Jaringan 

 

menawar. 

Tanah Negara, sedikit 

sekali swasta. 

Kadang-kadang ada 

subsidi. 

Umumnya pembangnan 

dilakukan oleh 

Pemda/desa/masyarakat. 

Beragam, massal, dari 

sektor informal, sampai 

pedagang menengah dan 

besar. 

 

Besifat massal (pedagang 

kecil, menengah dan 

bahkan besar). 

Pasar regional, pasar 

kota, pasar kawasan. 

 

Tanah swasta/perorangan. 

 

Tidak ada subsidi. 

 

Pembangunan fisik 

umumnya oleh swasta 

 

Pemilik modal juga 

pedagangnya (tunggal) 

atau beberapa pedagang 

formal skala menengah dan 

besar.  

Terbatas, umumnya 

pedagang tunggal, dan 

menengah ke atas. 

Sistem rantai korporasi 

nasional atau bahkan 

terkait dengan modal luar 

negri (manajemen 

tersentralisasi). 

Sumber : Kajian Persaingan dalam Industri Retail, 2009 
 

Ritel tradisional di Indonesia memiliki nilai strategis. Ada beberapa keunggulan pasar ritel tradisional, 

antara lain adalah kemudahan akses bagi pemasok kecil termasuk petani. Selain itu di pasar ritel 

tradisional dapat terjadi tawar-menawar, barangnya segar, dan dekat dengan rumah. 

 

Beberapa keunggulan lainnya berbelanja di pasar tradisional, yaitu : (a) para 

pembeli yang berasal dari masyarakat berpendapatan menengah kebawah merasa 

lebih percaya diri jika berbelanja di pasar tradisional dibandingkan di retail 

modern; (b) para pedagang paham benar bahwa pembelinya adalah mereka yang 

berasal dari golongan menengah kebawah, sehingga memungkinkan pembelian 

barang dalam kuantitas yang sangat kecil; (c) hubungan antara pedagang dan 

pembeli cukup akrab dan saling percaya, sehingga memungkinkan pembeli 

melakukan pembelian secara kredit; (d) untuk menjaga hubungan tersebut, para 

pedagang sering kali memberikan discount ataupun hadiah pada hari-hari tertentu, 

misalnya ketika lebaran; dan (e) pedagang mengerti benar kualitas barang 



                                                                               

 

dagangannya, sehingga dapat memberikan informasi dan mengarahkan pembeli 

pada barang yang terbaik. Hal seperti inilah yang tidak akan didapatkan oleh 

pembeli apabila mereka berbelanja di retail modern. 

 

Pasar tradisional tentu saja juga memiliki kekurangan. Kekurangan pasar 

tradisional yaitu terletak pada masalah infrastrukturnya yang hingga kini masih 

menjadi masalah serius di pasar tradisional. Hal tersebut terlihat pada bangunan 

dua lantai yang kurang populer di kalangan pembeli, kebersihan dan tempat 

pembuangan sampah yang kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, dan 

buruknya sirkulasi udara. Belum lagi ditambah semakin menjamurnya PKL yang 

otomatis merugikan pedagang yang berjualan di dalam lingkungan pasar yang 

harus membayar penuh sewa dan retribusi. PKL menjual barang dagangan yang 

hampir sama dengan seluruh produk yang dijual di dalam pasar. Dengan 

demikian, kebanyakan pembeli tidak perlu masuk ke dalam pasar untuk berbelanja 

karena mereka bisa membeli dari PKL di luar pasar. 

Permasalahan lainnya terletak pada kondisi pasar tradisional yang pada umumnya 

memprihatinkan. Banyak pasar tradisional yang tidak terawat. Faktor lain yang 

juga menjadi penyebab kurang berkembangnya pasar tradisional adalah minimnya 

daya dukung karakteristik pedagang tradisional, yakni strategi perencanaan yang 

kurang baik, terbatasnya akses permodalan yang disebabkan jaminan (collateral) 

yang tidak mencukupi, tidak adanya skala ekonomi (economies of scale), tidak 

ada jalinan kerja sama dengan pemasok besar, buruknya manajemen pengadaan, 

dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan dengan keinginan konsumen 

(Wiboonpongse dan Sriboonchitta 2006). 

 



                                                                               

 

Berbeda halnya dengan pasar ritel modern. Pasar ritel modern selain memiliki tempat yang nyaman, 

barang-barangnya pun memiliki standar yang tinggi dan berkualitas karena biasanya perusahaan ritel 

modern akan menjaga citra perusahaan. Selain itu pelayanannya pun bagus dan juga barang yang 

tersedia lengkap, dari barang elektronik sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Namun, pada pasar ritel 

modern tidak dapat dilakukan tawar-menawar. 

 

Ada banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari perkembangan ritel modern di Indonesia, antara lain: 

dimanjakannya konsumen dengan tempat perbelanjaan yang nyaman, keamanan, variasi produk yang 

beragam, dan juga harga produk yang bersaing. Di sisi lain kehadiran ritel modern menimbulkan 

beberapa permasalahan, seperti tersingkirnya pasar ritel tradisional. Hal ini tidak terhindarkan 

dikarenakan kemampuan bersaing mereka yang masih rendah dan juga minimnya modal yang 

menunjang kegiatan bisnis para peritel tradisional. 

 

 

Pasar Modern sebenarnya adalah usaha dengan tingkat keuntungan yang tidak 

terlalu tinggi, berkisar 7-15% dari omset. Namun bisnis ini memiliki tingkat 

likuiditas yang tinggi, karena penjualan ke konsumen dilakukan secara tunai, 

sementara pembayaran ke pemasok umumnya dapat dilakukan secara bertahap 

(Media Data, Peta Persaingan Bisnis Ritel di Indonesia, 2009:276). 

 

Tabel 4. Perkembangan Market Share Ritel Modern Tahun 2004 – 2008 

Deskripsi 2004 2005 2006 2007 2008 

Omset Pasar Modern (Rp T)  

 

27,0 31,9 38,9 44,8 55,4 

Total Omset Bisnis Ritel 

Modern (Rp T) 

38,2 

 

45,2 53,2 59,4 70,5 

% Omset Pasar Modern 

terhadap Ritel Modern 

70,5% 70,5% 73,1% 75,5% 78,7% 

Total Omset Ritel Nasional  146,9 161,4 183,4 198,0 227,4 

% Omset Pasar Modern 

Terhadap Total Bisnis Ritel 

18,3% 19,7% 21.2% 22,6% 24,4% 

Sumber: AC Nielsen, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Tahun 2009 

 

Pada umumnya Pasar Modern memiliki posisi tawar yang relatif  kuat terhadap 

pemasok-pemasoknya. Ini karena peritel modern adalah perusahaan dengan skala 



                                                                               

 

yang cukup besar dan saluran distribusi yang luas, sehingga pembelian barang ke 

pemasok dapat dilakukan dalam jumlah yang besar. Posisi tawar yang kuat 

memberi banyak keuntungan bagi peritel modern. Selain bisa mendapatkan 

kemudahan dalam hal jangka waktu pelunasan barang, diskon harga juga akan 

semakin mudah diperoleh dengan posisi tawar yang kuat tersebut. Keuntungan-

keuntungan dari posisi tawar inilah yang membuat pasar modern mampu 

menerapkan harga murah dan bersaing dengan pasar tradisional, namun tetap 

mampu mempertahankan kenyamanan gerai-gerainya. 

 

Bagi sebagian konsumen pasar modern, keberadaan hypermarket, superstore, 

supermarket, dan minimarket, memang memberikan alternatif belanja yang 

menarik. Selain menawarkan kenyamanan dan kualitas produk, harga yang 

mereka pasang juga cukup bersaing bahkan lebih murah dibanding pasar 

tradisional. Sebaliknya, keadaan semacam ini jelas membuat risau para retailer 

kecil. Banyak dari retail kecil mendapat imbas dari kehadiran pasar modern 

dengan turunnya pendapatan mereka secara signifikan. Padahal keberadaan pasar 

tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata dalam kegiatan ekonomi 

masyarakat di suatu wilayah. 

 

Masalah persaingan merupakan konsekuensi logis yang timbul dengan hadirnya 

retailer modern. Permasalahan timbul ketika retailer modern mulai memasuki 

wilayah keberadaan  retailer tradisional. Menurut seorang pakar retail, Bapak 

Koestarjono Prodjolalito, permasalahan utama antara retail modern dan retail 

tradisional, adalah masalah lokasinya yang berdekatan dengan lokasi retail 

tradisional. Hal ini terlihat pada Pasar Tugu Bandar Lampung dengan Chandra 



                                                                               

 

Superstore Cabang Tanjung Karang, yang memiliki lokasi berdekatan. Tentu saja 

hal ini menimbulkan persaingan diantara kedua peretail tersebut.  

 

Letak Pasar Tugu dan Chandra Superstore yang berada di tengah kota menjadikan 

lokasi kedua peretail tersebut amat strategis sebagai tempat pilihan berbelanja 

konsumen. Keduannya terletak di kawasan padat penduduk yang amat potensial. 

Letak Pasar Tugu dan Chandra Superstore yang hanya berjarak + 500 m telah 

membuat keduanya bersaing didalam memperoleh konsumen. Jika dilihat dari 

konsep pemasaran 7P, Pasar Tugu dan Chandra Superstore memiliki karakteristik 

yang amat berbeda. 

 

1. Kebijaksanaan Produk (Product) 

 

Menurut Komaruddin (2003:99): 

”Produk adalah segala sesuatu, baik menguntungkan maupun tidak, yang 

nyata atau tidak nyata yang diperoleh seseorang melalui pertukaran yang 

meliputi bahan-bahan yang dipergunakan, mutu, harga, kemasan, warna, 

merek, jasa, dan reputasi penjual”. 

 

Pasar Tugu menyediakan berbagai macam produk, diantaranya menjual kebutuhan 

sehari-hari seperti bahan-bahan makanan, ikan, buah, sayur, daging, kain, pakaian, 

barang elektronik dan lain-lain. Dibandingkan produk yang dijual di Pasar Tugu, 

tentu saja produk yang dijual Chandra Superstore lebih bervariasi dan beragam, 

mulai dari kebutuhan sehari-hari, makanan, buah, sayur, berbagai macam barang 

elektronik, pakaian, hingga tersedianya tempat bermain anak. Chandra Superstore 

menyediakan barang lokal dan impor. 

 

2. Kebijaksanaan Harga (Price) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Buah
http://id.wikipedia.org/wiki/Sayur
http://id.wikipedia.org/wiki/Daging


                                                                               

 

 

Menurut Komaruddin (2003:141): 

“Harga adalah Hasil pertemuan dari transaksi barang atau jasa yang 

dilakukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Definisi yang lebih 

umum harga diartikan sebagai jumlah sesuatu yang dipertukarkan dalam 

barter atas penjualan, untuk memperoleh sesuatu yang lain” 

 

Pasar Tugu merupakan pasar tradisional, sehingga masih terjadi proses tawar-

menawar didalam penetapan harga. Disini harga bersifat fleksibel. Dalam 

mencapai kesepakatan harga tersebut antara penjual dan pembeli akan melakukan 

negosiasi. Berbeda halnya dengan Chandra Superstore, disini harga telah 

ditetapkan secara sistematis tanpa mengenal tawar-menawar. Pembeli dapat 

melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode). 

 

3. Kebijaksanaan Lokasi (Place) 

 

Menurut Rambat Lupiyoadi (2001:10): 

 

“Lokasi merupakan saluran distribusi yaitu jalur yang dipakai untuk 

perpindahan produk dari produsen ke konsumen. Lokasi adalah keputusan 

yang dibuat perusahaan berkaitan dengan dimana operasi dan stafnya akan 

ditempatkan”. 

 

Pasar Tugu dan Chandra Superstore memiliki letak yang strategis yaitu terletak di 

daerah perdagangan yang cukup potensial. Tempatnya pun mudah dijangkau yaitu 

berada di tengah kota. Keduanya juga berada dalam lalu lintas yang lancar dan 

memiliki kemudahan akses transportasi umum. Dilihat dari segi kebersihan dan 

kerapian, Pasar Tugu terlihat sedikit kumuh dengan adanya keberadaan lapak-

lapak disekeliling lokasi pasar, selain itu penataan pasar juga terlihat kurang rapi. 

Berbeda halnya dengan Chandra Superstore, dengan berbagai fasilitas yang 



                                                                               

 

mendukung tentu saja Chandra Superstore memiliki kebersihan yang terjaga. 

Keadaan gerai pun selalu terlihat rapi. 

 

4. Kebijaksanaan Promosi (Promotion) 

 

Menurut Komaruddin (2003:188): 

”Promosi adalah setiap upaya marketing yang fungsinya adalah untuk 

memberikan informasi atau menyakinkan para konsumen aktual atau 

potensial mengenai kegunaan suatu produk atau jasa (tertentu) dengan 

tujuan untuk mendorong konsumen baik melanjutkan atau memulai 

pembelian produk atau jasa perusahaan pada harga (tertentu)”. 

 

Pasar Tugu tidak memiliki promosi khusus dalam mengenalkan produknya. Pasar 

Tugu lebih dikenal oleh masyarakat melalui mulut ke mulut. Jika ada promosi 

mungkin hanya dilakukan oleh beberapa pedagang saja, misalnya memberikan 

potongan harga langsung kepada pembeli yang berbelanja dalam jumlah besar. 

Tentu berbeda dengan Chandra Superstore, yang melakukan promosi melalui 

berbagai media, baik media elektronik maupun media cetak, selain itu Chandra 

Superstore  juga melakukan promosi melalui program undian berhadiah dan 

penjualan dengan discount. 

 

5. Kebijaksanaan Sumber Daya Manusia (People) 

 

Menurut Rambat Lupioyadi (2001:18):  

“People adalah semua orang yang mengambil bagian dalam pembelian 

serta yang ikut memberikan pengaruh terhadap persepsi pembeli, 

misalkan: petugas atau pegawai perusahaan, konsumen dan pelanggan lain  

dalam lingkungan jasa bersangkutan. Bagaimana penampilan, sikap, 

kebiasaan orang-orang yang terlibat dalam suatu jasa, terutama dari pihak 

penyedia jasa, merupakan fokus dari alat bauran pemasaran jasa ini”. 

 



                                                                               

 

Dalam pasar tradisional seperti Pasar Tugu, kualitas sumber daya manusia kurang 

diperhatikan. Tidak ada strategi pelayanan khusus yang diterapkan guna menarik 

minat pembeli, selain itu tidak ada pakaian seragam khusus yang dikenakan oleh 

pedagang maupun karyawan. Pada Chandra Superstore kualitas SDM sangat 

diperhatikan. Terdapat seleksi, pelatihan, dan motivasi didalam sumber daya 

manusianya. Setiap orang dituntut untuk memiliki kedisiplinan kerja dan 

pelayanan yang baik kepada para konsumen. Karyawan pada Chandra Superstore 

juga memiliki pakaian seragam khusus yang wajib dikenakan, sehingga lebih 

terlihat rapi. 

6. Kebijaksanaan Proses (Process) 

 

Menurut Payne (2000:33): 

”Proses merupakan seluruh prosedur, mekanisme, dan kebiasaan dimana 

sebuah jasa diciptakan dan disampaikan kepada pelanggan termasuk 

keputusan-keputusan kebijakan tentang beberapa keterlibatan pelanggan 

dan persoalan keleluasaan karyawan”. 

 

Di Pasar Tugu proses penyampaian barang dari produsen ke konsumen dilakukan 

dengan berinteraksi secara langsung yaitu penjual langsung melayani pembeli. 

Cara pembayaran hanya dapat dilakukan secara tunai. Apabila pembeli belum 

sanggup membayar secara tunai maka pembeli dapat berhutang dengan 

persetujuan penjual. Disini tidak terdapat pilihan cara bayar seperti menggunakan 

kartu kredit, ATM atau alat bayar lainnya. Berbeda halnya dengan Chandra 

Superstore, disini pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli 

melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode) dan pelayanannya 

dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga dengan sistem 



                                                                               

 

pembayaran tunai melalui kasir. Terdapat pilihan cara bayar yaitu dapat 

menggunakan uang tunai, kartu kredit, ataupun ATM. 

 

7. Kebijaksanaan Prasarana Fisik (Physical Evidence) 

 

Menurut Lupiyoadi (2001:60): 

“Prasarana fisik merupakan lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan 

langsung berinteraksi dengan konsumen”. 

 

Strategi prasarana fisik merupakan bentuk pelayanan yang bersifat nyata, seperti 

bangunan dan sarana-sarana yang mendukung seluruh proses pemasaran. Pasar 

Tugu memiliki bangunan permanen dan bangunan non permanen berupa lapak. 

Fasilitas yang dimiliki sangat minim, yaitu tempat parkir, ruang Musola, kamar 

mandi umum, dan wc umum. Sedangkan Chandra Superstore memiliki bangunan 

permanen bertingkat. Fasilitas yang dimiliki sangat memadai, seperti AC, tangga 

berjalan, lift, komputer, alat pembayaran modern, Musola, kamar mandi dan wc 

umum, serta tempat parkir yang luas dan aman. 

 

Antara pasar tradisional dan pasar modern memang terdapat perbedaan 

karakteristik, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi persaingan diantara 

keduanya. Persaingan ini terjadi ketika konsumen mulai membanding-bandingkan 

karakteristik yang ada, kemudian melakukan pilihan terhadap keduanya yaitu 

memilih salah satunya sebagai tempat berbelanja. 

  

Memilih toko adalah proses interaksi antara strategi pemasaran pengecer dan 

karateristik individual dan situasional dari pembeli. Karateristik individual seperti 

gaya hidup menyebabkan pandangan umum tentang aktivitas yang terlibat dalam 



                                                                               

 

perilaku berbelanja dan pencarian. Para pengecer mempengaruhi aktifitas ini 

dengan strategi iklan dan promosi. Karateristik pembeli juga mempengaruhi citra 

toko. Citra toko pada gilirannya mempengaruhi pilihan toko dan produk akhir atau 

pembelian merek. Jika pengalaman masa lalu memuaskan, maka pilihan akan 

bersifat kebiasaan. Kecuali jika faktor-faktor lain berubah sejak kunjungan terahir 

(Engel, 1995:252). 

 

Dalam hal ini tentu saja sikap dan perilaku konsumen memiliki pengaruh yang 

amat besar. Oleh karena itu, tugas yang mendasar dan menantang yang dihadapi 

perusahaan adalah mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen untuk mengetahui 

bagaimana cara konsumen berfikir, merasa dan bertindak didalam suatu pasar 

(James F. Engel, Blacwell dan Miniard, 1995: 82). 

 

Sikap adalah proses yang berorientasikan tindakan, evaluatif, dasar-dasar 

pengetahuan, dan persepsi abadi dari seseorang individu berkenaan dengan suatu 

obyek atau penemuan (Thomas C. Kinnear, 1997:304). 

 

Salah satu hal yang paling penting dalam pemasaran adalah bahwa sikap 

memainkan peranan penting dalam perilaku konsumen. Sikap mempengaruhi 

keputusan pembelian secara langsung, dan hal itu kemudian kembali 

mempengaruhi sikap melalui pengalaman yang muncul selama menggunakan 

produk atau jasa yang telah dibeli. Secara umum keputusan-keputusan pembelian 

hampir semata-mata didasarkan pada sikap yang ada pada saat pembelian terjadi, 

dan sikap ini mungkin telah terbentuk sebelumnya (Gilbert A. Churchill, 

2005:460).  

 



                                                                               

 

Perbedaan sikap telah menciptakan suatu kondisi persaingan antar perusahaan. 

Demikian halnya yang terjadi antara Pasar Tugu Bandar Lampung dan Chandra 

Superstore Cabang Tanjung Karang. Persaingan ini terjadi ketika masyarakat 

memilih satu diantara keduanya sebagai tempat mereka berbelanja. 

 

Penentuan itu dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti peningkatan pendapatan 

rata-rata masyarakat per kapita, terutama fisik, modal, dan kelompok konsumen. 

Selain itu ada beberapa faktor pembanding yang membuat masyarakat sekarang 

tetap senang berbelanja di pasar tradisional dan tidak menutup kemungkinan pula 

bahwa masyarakat juga senang berbelanja di pasar modern. Sehubungan dengan 

hal itu maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui perbandingan sikap 

konsumen dalam memilih pasar tradisional dan pasar modern. 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk  

meneliti dan menulis skripsi dengan judul: ”Analisis Perbandingan Sikap Konsumen 

dalam Memilih Pasar Tradisional (Pasar Tugu Bandar Lampung) dan Pasar Modern 

(Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan permasalahan pada 

penelitian ini adalah: 

1. Adakah perbedaan sikap antara konsumen pasar tradisional Pasar Tugu 

Bandar Lampung dan konsumen pasar modern Chandra Superstore Cabang 

Tanjung Karang? 



                                                                               

 

2. Berapakah besarnya perbedaan sikap konsumen pasar tradisional Pasar Tugu 

Bandar Lampung dan konsumen pasar modern Chandra Superstore Cabang 

Tanjung Karang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui adakah perbedaan sikap antara konsumen pasar tradisional 

Pasar Tugu Bandar Lampung dan konsumen pasar modern Chandra 

Superstore Cabang Tanjung Karang. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat perbandingan sikap konsumen pasar 

tradisional Pasar Tugu Bandar Lampung dan konsumen pasar modern 

Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan sebagai sarana untuk latihan 

berpikir secara logis dan sistematis.  

2. Sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam kajian pasar 

tradisional dan pasar modern. 

3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penelitian lebih lanjut. 

 

 

 



                                                                               

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 

Proses pemilihan tempat berbelanja tertentu merupakan fungsi dari karateristik 

konsumen dan karateristik tempat berbelanja. Dengan kata lain, tiap pangsa pasar 

konsumen berbelanja akan memiliki suatu citra dari berbagai tempat berbelanja. 

Konsumen memilah-milah atau membanding-bandingkan karateristik tempat 

berbelanja yang dirasakan dengan kriteria evaluasi dari pelanggan inti. 

Dalam memilih tempat belanja konsumen memiliki kriteria evaluasi, diantaranya 

adalah faktor kenyamanan, pelayanan, kelengkapan produk, dan lain  sebagainya. 

Hal tersebut menjadi faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan produsen 

karena akan menjadi bahan perbandingan bagi konsumen  untuk memilih tempat 

belanja mana yang akan didatangi konsumen (James F. Engel, 1994:258).  

 

Adapun atribut yang mencolok atau determinan biasanya masuk dari kategori 

berikut ini: (1) lokasi, (2) sifat dan kualitas produk, (3) harga, (4) iklan dan 

promosi, (5) personel penjualan, (6) atribut fisik pasar, (7) sifat pelanggan pasar, 

(8) atmosfer pasar, (9) pelayanan dan (10) kepuasan setelah transaksi (Engel, 

1995:157). Dalam penelitian ini peneliti hanya akan mengambil tujuh komponen 

berdasarkan konsep 7 P, antara lain produk yang ditawarkan, harga, lokasi, 

promosi, people, proses penyampaian produk, dan prasarana fisik yang 

mendukung kenyamanan berbelanja. 

 

Yang pertama produk, konsumen dalam memilih tempat belanja mana yang akan 

dikunjungi dengan mempertimbangkan produk yang dijual pada tempat belanja 

itu, misalnya dari segi kelengkapan produk. Jika ada tempat belanja yang lebih 

lengkap meskipun jarak yang ditempuh lebih jauh maka konsumen akan 



                                                                               

 

mengunjungi tempat belanja yang lebih lengkap produknya. 

Kedua harga, konsumen akan membandingkan tempat belanja mana yang 

memberikan harga yang lebih murah meski pelayanan kurang memuaskan atau 

ada juga konsumen yang cenderung memilih pelayanan yang memuaskan meski 

harga yang dibayar lebih mahal. 

 

Ketiga lokasi, konsumen mementingkan jarak tempat belanja manakah yang 

paling dekat dari tempat tinggal untuk efisiensi waktu, namun ada juga konsumen 

yang lebih mempertimbangkan tempat parkir yang nyaman meski  jarak yang 

ditempuh lebih jauh dari tempat tinggal. 

 

Keempat promosi, konsumen cenderung memilih tempat belanja mana yang 

menginformasikan produknya lebih baik melalui iklan yang menarik, namun ada 

juga konsumen yang tidak mementingkan promosi yang menarik untuk 

mendatangi suatu tempat belanja yang terpenting adalah pelayanan yang 

memuaskan. 

 

Kelima people, dalam berbelanja konsumen yang mementingkan kualitas sumber 

daya manusia seperti faktor pelayanan akan memilih tempat belanja yang 

memberikan pelayanan sesuai keinginannya, namun konsumen yang kurang 

mementingkan pelayanan akan memilih tempat belanja yang memberikan harga 

yang terjangkau dengan pelayanan yang standar. 

 

Keenam proses penyampaian produk, konsumen akan mempertimbangkan 

keefektifan proses penyampaian produk hingga ketangannya. Ada konsumen yang 

memilih tempat berbelanja karena adanya pilihan cara bayar seperti kartu kredit 



                                                                               

 

meski harganya lebih mahal. Namun ada konsumen yang tidak mementingkan 

ketersediaan pilihan cara bayar, baginya yang terpenting adalah harga yang 

murah. 

  

Ketujuh prasarana fisik, konsumen mempertimbangkan fasilitas gerai yang 

mempengaruhi kenyamanan berbelanja sebelum mengunjungi tempat belanja. 

Bagi konsumen yang berorientasi rekreasi, harga yang ditawarkan lebih mahal 

tidak menjadi masalah, karena baginya akan ada kepuasan batin tersendiri, namun 

bagi konsumen yang berorientasi belanja maka perusahaanlah yang akan menjadi 

pertimbangannya. 

 

Berdasarkan evaluasi diatas maka tempat belanja yang menjadi pertimbangan itu 

adalah Pasar Tugu Bandar lampung dan Chandra Superstore Cabang Tanjung 

Karang yang memiliki karateristik yang berbeda namun terdapat persaingan 

diantara keduanya. Maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Perbandingan Sikap Konsumen dalam 

Memilih Pasar Tradisional (Pasar Tugu Bandar Lampung) dan 

Pasar Modern (Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang) 
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1.6 Hipotesis 

 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan kerangka pemikiran yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa ada perbedaan 

sikap konsumen pasar tradisional Pasar Tugu Bandar Lampung dengan sikap 

konsumen pasar Modern Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

 

 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Pemasaran 

 

Pemasaran merupakan suatu kegiatan pokok yang dilakukan oleh pengusaha 

dalam rangka mempertahankan kelangsungan usahanya untuk dapat berkembang 

dan memperoleh laba. 

 

Definisi pemasaran menurut Irawan (2001:10): 

“Pemasaran adalah proses sosial dimana individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, mempertahankan dan mempertukarkan produk dan nilai 

dengan individu dan kelompok lainnya”. 

  

Menurut Kartajaya (2005:11):  

“Pemasaran adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan 

proses penciptaan, penawaran dan perubahan values dari satu inisiator 

kepada stakeholders-nya”. 

 

Berdasarkan definisi di atas diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi konsep pokok pemasaran berupa: 
kebutuhan, keinginan, dan permintaan (produk, utilitas, nilai dan kepuasan), pertukaran, transaksi, dan hubungan (pasar, 

pemasaran dan pemasar). Untuk menanggapi maka dibutuhkan usaha dan keterampilan berupa manajemen pemasaran yang 

baik. 

 

 

2.2 Perilaku Konsumen 

2.2.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

 

Perilaku konsumen sangat komplek dan sulit diprediksi. Pendekatan-pendekatan 

yang selama ini banyak digunakan untuk menyingkap sikap, minat, dan perilaku 



                                                                               

 

konsumen mengansumsikan bahwa konsumen bersikap rasional dalam setiap 

keputusan pembelian. 

 

Perilaku konsumen menurut Basu Swastha D. H. dan T. Hani Handoko (2000:10): 

”Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang 

dan jasa-jasa termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada 

persiapan dan penentuan kegiatan tersebut”.  

 

Menurut Hawkins, Best & Coney, 2001 dalam Fandy Tjiptono (2005:40):  

“Perilaku konsumen merupakan studi mengenai individu, kelompok, atau 

organisasi dan proses-proses yang dilakukan dalam memilih, menentukan, 

mendapatkan, menggunakan, dan menghentikan pemakaian produk, jasa, 

pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhan, serta dampak proses-

proses tersebut terhadap konsumen dan masyarakat”. 

 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan- 

tindakan yang dilakukan konsumen baik individu maupun organisasi dalam  

mendapatkan produk atau jasa untuk dikonsumsi, yang mana tindakan tersebut  

terdapat proses pengambilan keputusan yang mendahului tindakan 

mengkonsumsi. Perilaku konsumen ditinjau dari tingkat keterlibatan seseorang  

pada situasi pembelian. Pada keterlibatan yang berbeda akan menimbulkan  

perilaku berbeda pula. 

 

 

2.2.2 Sifat Motivasi Pembelian 

 

Setiap konsumen mempunyai dua sifat motivasi pembelian yang saling tumpang 

tindih dalam dirinya, emosional dan rasional (Hendri Ma’ruf, 2006:51). 

1. Emosional 



                                                                               

 

Motivasi yang dipengaruhi emosi berkaitan dengan perasaan, baik itu 

keindahan, gengsi, atau perasaan lainya termasuk rasa iba dan marah. Faktor 

indah atau bagus dan faktor gengsi akan lebih banyak pengaruhnya di 

bandingkan rasa iba atau marah saat berbelanja, umumnya para konsumen 

bukan dalam keadaan iba atau marah. 

2.  Rasional 

Sikap belanja rasional di pengaruhi oleh alasan rasional dalam fikiran 

konsumen. Cara berfikir seorang konsumen bisa begitu kuat sehingga 

membuat perasaan seperti gengsi menjadi amat kecil bahkan hilang.  

 

Pada proses membeli suatu barang, suatu sifat dapat mendominasi sementara sifat 

lainnya sedikit berperan. Pada kejadian yang berbeda mungkin saja dominasi 

terjadi sebaliknya. Sementara dikejadian lain dapat saja kedua sifat tersebut 

berimbang. Tetapi kita akan sulit melihat dengan jelas apakah kedua sifat itu 

sedang berimbang pada seseorang. 

 

Sebagian orang melihat kedua sifat itu sebagai value (nilai). Maksudnya adalah 

bahwa aktivitas pembelian oleh konsumen didorong oleh kombinasi nilai 

emosional dan nilai rasional atau oleh dominasi salah satu nilai. 

 

 

 

2.2.3 Perilaku di Tempat Belanja 

 

Menurut David Cook dan David Walters dalam buku Hendri Ma’ruf (2006:53) 

menggambarkan perbedaan kedua jenis perilaku orang pergi berbelanja seperti 

dalam diagram berikut: 



                                                                               

 

 

Gambar 2. Perilaku Berbelanja 

 

 

 

 

Sumber:  Diadaptasi dari David Cook dan David Walters, Retail Marketing, 

New York et. al: Prentice-Hall, 1991, hlm.210, dalam Hendri 

Ma’ruf (2006:53) 
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tradisional terletak pada penataan, kebersihan,dan pendingin ruangan (AC), tiga 

hal tersebut memberi rasa yang berbeda antara superstore dan pasar tradisional. 

 

2.2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumen 

 

Proses keputusan memilih barang atau jasa dan lain-lainnya itu dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan dan faktor pribadi internal dalam dirinya sendiri (Hendri 

Ma’ruf, 2006:57-60). 

1. Faktor Lingkungan: 

1) Faktor budaya 

Budaya adalah faktor mendasar dalam pembentukan norma-norma yang 

dimiliki seseorang yang kemudian membentuk atau mendorong keinginan dan 

perilakunya menjadi seseorang konsumen. Budaya meliputi hal-hal yang 

dipelajari dari keluarga, tetangga, teman, guru, dan tokoh-tokoh masyarakat 

yang meliputi: 

(a) Nilai-nilai adalah norma yang dianut masyarakat 

(b) Persepsi adalah cara pandang pada sesuatu 

(c) Prefensi adalah rasa lebih suka pada sesuatu dibandingkan dengan yang 

lainnya. 

(d) Behavior (tindak tanduk) 

2) Faktor sosial 

(a) Reference group adalah kelompok yang mempengaruhi anggotanya dalam 

membuat keputusan pembelian sesuatu barang atau jasa meskipun ada 

pengecualian pada sebagian orang. 



                                                                               

 

(b) Keluarga faktor ini juga penting dalam mempengaruhi dalam memilih 

suatu barang dan jasa. 

(c) Peran dan status, peran seseorang di masyarakat atau di perusahaan akan 

mempengaruhi pola tindakannya dalam membeli barang dan jasa (disebut 

berbelanja). 

3) Faktor teknologi 

(a) Transportasi pribadi, mobil dan motor bertambah dari tahun ke tahun 

berikut kecangihan teknologinya yang bertambah dari waktu ke waktu. 

(b) Alat rumah tangga, merupakan pasar ritel yang besar karena 

perkembangan yang semakin pesat. 

(c) Audio visual, telah menjadi produk pemikat perorangan sejak puluhan 

tahun lalu, baik untuk dinikmati oleh diri sendiri maupun untuk keluarga. 

(d) Internet dan seluler kemajuan teknologi komputer pribadi, telepon selular 

meningkatkan pasar hardware. 

4) Faktor infrastuktur 

Infrastuktur merupakan sarana yang memfasilitasi gerak dan kerja individu 

yang berpengaruh besar pada perkembangan pasar ritel. 

 

2. Faktor Pribadi 

Faktor pribadi atau faktor internal dalam diri seseorang adalah faktor penting 

bagi proses pembelian dalam diri konsumen. Pemahaman atas faktor pribadi 

ini penting untuk meningkatkan efisiensi suatu program pemasaran. Faktor 

pribadi terdiri atas: 

1) Aspek pribadi 



                                                                               

 

Seorang konsumen akan berbeda dari seorang konsumen lainnya karena 

faktor-faktor pribadi dalam hal-hal berikut ini: usia dan tahap hidup, 

pekerjaan, kondisi keuangan, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. 

2) Aspek kejiwaan 

Faktor kejiwaan atau psikologis yang mempengaruhi seseorang dalam 

tindakan membeli sesuatu barang/jasa ada empat macam, yaitu: motivasi, 

persepsi, kepercayaan dan perilaku, serta belajar.   

 

2.2.5 Keputusan Membeli 

 

Dalam membeli suatu barang atau jasa, seorang konsumen akan melalui suatu 

proses keputusan pembelian. Terdapat tiga proses keputusan pembelian: 

1. Proses keputusan panjang untuk barang yang durable menurut Berman dan 

Evans dalam buku Hendri Ma’ruf (2006:61). 

 

Gambar 3. Proses Keputusan Pembelian 

 

 

 

 

Sumber: Berman dan Evans dalam Hendri Ma’ruf (2006:61) 

 

 

Pengertian stimulus adalah situasi yang menyebabkan munculnya kebutuhan 

dalam diri konsumen, yang selanjutnya konsumen mencari informasi tentang 

kebutuhanya, info yang didapat kemudian dievaluasi sebelum akhirnya 

melakukan transaksi pembelian dan pada akhirnya ada perilaku pasca beli. 

stimulus        kebutuhan   mencari info  evaluasi 

 

transaksi 

 

    perilaku pasca pembelian 

  



                                                                               

 

2. Proses kebutuhan terbatas sama dengan proses diatas tetapi terjadi secara lebih 

cepat dan kadang meloncati tahapan. 

3. Proses pembelian rutin keputusan pembelian yang terjadi secara kebiasaan 

sehingga proses pembelian sangat singkat saja begitu ada kebutuhan langsung 

dibeli saja tanpa adanya pertimbangan. 

 

2.2.6 Respon Konsumen Terhadap Stimulus Eksternal 

 

Perilaku konsumen pada akhirnya terlihat pada saat mereka memilih produk dan 

merek. Tidak saja terhadap produk dan merek, mereka juga memilih gerai mana 

yang mereka kunjungi, kapan mereka berbelanja, dan berapa besarnya belanja 

mereka. Ini terjadi pada proses keputusan membeli stimulus ekternal. 

 

Gambar 4. Proses Pemilihan Toko 

 

      Stimulus eksternal        Situasi konsumen      Respon konsumen 

 

 

 

 

Sumber: Hendri Ma’ruf (2006:63) 

 

Bagan diatas sangat berkaitan dengan proses pemilihan pasar mana yang akan 

dikunjungi konsumen dengan berbagai pertimbangan diatas. 

 

2.3 Sikap 

2.3.1 Pengertian Sikap 

Lingkungan Pemasaran 

Ekonomi Merchandise 

Budaya Harga 

Sosial  Lokasi 

Teknologi Iklan/Promosi 

  Atmosfer 

  Service 

Karateristik 

konsumen 

Proses 

keputusan 

membeli 

Pilihan produk/merek 

Pilihan gerai 

Timing berbelanja 

Besarnya belanja 



                                                                               

 

 

Menurut Berkowitz, yang merangkum pendapat dari Thurstone, Likert dan 

Osgood menyatakan bahwa sikap adalah bentuk evaluasi atau reaksi perasaan, 

sikap seseorang suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak 

(favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) 

pada objek tersebut (Azwar, 2005:5). 

 

Sikap adalah sebuah susunan dari motivasi, emosi persepsi dan proses kognitif 

dengan mempertimbangkan beberapa aspek lingkungan. Sebuah sikap adalah cara 

kita berpikir, merasa dan bertindak terhadap aspek-aspek lingkungan seperti toko, 

program televisi dan lain-lain. (Del I. Hawkins, 2001:394). 

 

Menurut pendapat Kotler (2003:167) sikap adalah evaluasi, perasaan emosional, 

dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan dan bertahan lama dari 

seseorang terhadap beberapa obyek atau gagasan. Sikap menempatkan mereka 

dalam sebuah kerangka pemikiran yang menyukai atau tidak menyukai suatu 

obyek, bergerak mendekati atau menjauhi obyek tersebut. 

 

Sedangkan Zimbardo, et.al. dalam Mowen dan Minor (2001:219) mendefinisikan 

sikap sebagai inti dari rasa suka atau tidak suka bagi orang, kelompok, situasi, 

objek dan ide-ide. Walaupun sikap didefinisikan dalam berbagai cara, Engel et.al, 

(1994:337) lebih memandang sikap sebagai keseluruhan evaluasi. Evaluasi ini 

dapat berjajar dari ekstrem positif hingga ekstrem negatif. 

Sikap dibagi menjadi 2, yaitu : 

1. Sikap positif 



                                                                               

 

Yaitu sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan, menerima, mengakui 

menyetujui, serta melaksanakan norma yang berlaku dimana individu itu 

berada (Ahmadi, 2002:166). Dalam hal ini, individu cenderung untuk 

melakukan semacam pendekatan terhadap objek. Pendekatan tersebut sebagai 

wujud penerimaan yang merupakan perubahan sikap dari keputusan yang 

menuju pada tujuan sikap yang diharapkan. 

2. Sikap negatif 

Yaitu sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak 

menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada 

(Ahmadi, 2002:166). Dalam hal ini, sikap negatif mencenderungkan kepada 

semacam penghindaran dari objek. Penghindaran tersebut sebagai wujud 

penolakan yang merupakan perubahan sikap melalui keputusan yang menjauhi 

asal. 

 

2.3.2 Subjek dan Objek Sikap 

 

1. Subjek sikap, yaitu orang yang bersikap. Manusia dapat mempunyai satu atau 

Beberapa sikap tertentu bahkan banyak sikap dan mungkin derajat sikap 

terhadap objek. Sikap yang beragam dan bertingkat itu sangat ditentukan oleh 

latar belakang kehidupan sosial, psikologis, ekonomi, politik dan lingkungan 

kehidupan manusia. 

2. Objek sikap, yaitu sikap kita terhadap objek. Sikap ini ditentukan tampilan 

objek itu sendiri. Tampilan objek itu sedemikian rupa sehingga objek dapat 

menarik perhatian agar orang mempunyai harapan tertentu dan mencatat kesan 

tentang objek itu kedalam memorinya. 



                                                                               

 

 

2.3.3 Komponen Sikap 

 

Tindakan sosial individu mencerminkan sikapnya, yakni sistem yang selalu ada 

mengenai kognitif, afektif, dan konatif terhadap objek sosial. Dalam hal ini, sikap 

merupakan suatu sistem dan antara ketiga komponennya memiliki keterkaitan, 

apabila disatukan maka ketiga komponen tersebut akan saling tergantung. 

 

Menurut Schiffman dan Kanuk dalam Sumarwan (2002:147), sikap terdiri dari 

tiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan konatif. 

1. Komponen kognitif dari sikap menggambarkan pengetahuan dan persepsi 

terhadap suatu objek sikap. Pengetahuan dan persepsi tersebut diperoleh 

melalui pengalaman langsung dari objek sikap tersebut dan informasi dari 

berbagai sumber lainnya. Pengetahuan dan persepsi tersebut biasanya 

berbentuk kepercayaan (beliefs) artinya konsumen mempercayai bahwa suatu 

objek sikap memiliki atribut dan perilaku spesifik dan akan mengarahkan pada 

hasil yang spesifik. 

 

Menurut Assael (1992:173), beliefs (cognitive component) menunjukkan 

tentang kepercayaan konsumen terhadap merek dagang suatu produk. 

Kepercayaan ini terdiri dari dua jenis yaitu kepercayaan berdasarkan informasi 

dan evaluasi. 

Menurut pendapat Mowen dan Minor (2002:312) kepercayaan konsumen 

 (consumer beliefs) adalah semua pengetahuan yang dimilki oleh konsumen 

dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut, dan 

manfaatnya. Kepercayaan yang dikatakan mewakili asosiasi konsumen yang 



                                                                               

 

berbentuk antara objek, atribut, dan manfaat, didasarkan atas proses 

pembelajaran kognitif. Seseorang membentuk tiga jenis kepercayaan (Mowen 

dan Minor, 2002:312): 

a) Kepercayaan atribut-objek 

 Kepercayaan atribut-objek menghubungkan sebuah atribut dengan 

objek,seperti seseorang, barang atau jasa. 

b) Kepercayaan manfaat-atribut 

 Kepercayaan manfaat-atribut merupakan persepsi konsumen tentang 

seberapa jauh sebuah atribut tertentu menghasilkan atau memberikan 

menfaat tertentu. 

c) Kepercayaan manfaat-objek 

 Kepercayaan manfaat-objek merupakan persepsi konsumen tentang 

seberapa jauh produk, orang atau jasa tertentu yang akan memberikan 

manfaat tertentu. 

 

2. Komponen Afektif menggambarkan perasaan dan emosi seseorang terhadap 

suatu produk atau merek. Perasaan dan emosi tersebut merupakan evaluasi 

menyeluruh terhadap objek sikap (produk atau merek). Afektif 

mengungkapkan penilaian konsumen terhadap suatu produk apakah baik atau 

buruk, disukai atau tidak disukai. 

3. Komponen konatif merupakan komponen ketiga sikap yang menggambarkan 

kecenderungan dari seseorang untuk melakukan tindakan tertentu yang 

berkaitan dengan objek sikap (produk atau merek tertentu). 

 

2.3.4 Model Sikap 



                                                                               

 

 

Secara garis besar, Sumarwan (2002) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa 

model sikap, antara lain : 

1. The Tricomponent Attitude Model (Triandis). Sikap konsumen terhadap suatu 

produk terbentuk dari tiga komponen yaitu kepercayaan (kognitif), emosi 

(afektif) dan keinginan berperilaku (konatif). 

2. Multi Attribute Attitude Model (Fishbein). Model multiatribut menjelaskan 

bahwa sikap konsumen terhadap suatu model sikap (produk atau merek) 

sangat ditentukan oleh sikap konsumen terhadap atribut-atribut yang 

dievaluasi. Model tersebut disebut multiatribut karena evaluasi konsumen 

terhadap objek berdasarkan kepada evaluasinya terhadap banyak atribut yang 

dimiliki oleh objek tersebut. 

3. Ideal Point Model (Model Angka-Ideal). Engel et.al. dalam Sumarwan (2002), 

menjelaskan bahwa model angka ideal ini memberikan informasi mengenai 

sikap konsumen terhadap merek suatu produk dan sekaligus bisa memberikan 

informasi mengenai merek yang ideal yang dirasakan konsumen. 

 

2.3.5 Pembentukan Sikap 

 

Pada dasarnya sikap bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil 

interaksi antar individu dengan lingkungan sehingga sikap bersikap dinamis. 

Interaksi sosial mengandung arti lebih dari pada sekedar adanya kontak sosial dan 

hubungan antar individu sebagai anggota kelompok sosial. Dalam interaksi sosial, 

terjadi hubungan saling mempengaruhi diantara individu yang satu dengan yang 



                                                                               

 

lain, terjadi hubungan timbal balik yang turut mempengaruhi pola perilaku 

masing-masing individu sebagai anggota masyarakat (Azwar, 2005:30). 

 

Sikap terbentuk dalam hubungannya dengan suatu objek, orang, kelompok, 

lembaga, nilai melalui hubungan antar individu, hubungan di dalam kelompok. 

Terdapat banyak kemungkinan yang mempengaruhi timbulnya sikap. Pengalaman 

masa lampau akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap 

stimulus sosial. Disini, faktor pengalaman besar peranannya dalam pembentukan 

sikap (Dayakisni, 2003:98). 

 

Pengalaman pribadi yang digeneralisasikan dapat membentuk stereotipe. Apabila 

stereotipe ini sudah berakar sejak lama, maka orang kemudian akan mempunyai 

sikap yang lebih didasarkan pada predikat yang dilekatkan oleh pola stereotipenya 

dan bukan didasarkan pada objek sikap tertentu. Sikap yang didasari pola 

stereotipe semacam ini biasanya sangat sulit untuk menerima perubahan (Azwar, 

2005:25-26). 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sikap menurut Azwar (2005:30-37), 

adalah : 

1. Pengalaman Pribadi 

Apa yang telah kita alami akan ikut membentuk dan mempengaruhi 

penghayatan kita terhadap stimulus sosial. Tanggapan dapat menjadi salah 

satu dasar terbentuknya sikap. Untuk dapat mempunyai tanggapan dan 

pengahayatan, seseorang harus mempunyai pengalaman yang berkaitan 

dengan objek psikologi. Apakah penghayatan itu kemudian akan membentuk 

sikap negatif, akan tergantung pada berbagai faktor lain. 



                                                                               

 

 

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi haruslah 

meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk 

apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan 

faktor emosional. Dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan akan 

pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama berbekas. 

 

2. Pengaruh Orang Lain yang Dianggap Penting 

Orang lain di sekitar kita merupakan salah satu diantara komponen sosial yang 

ikut mempengaruhi sikap kita. Seseorang yang kita anggap penting, seseorang 

yang kita harapkan persetujuannya bagi setiap gerak tingkah laku dan 

pendapat kita, seseorang yang tidak ingin kita kecewakan, atau seseorang yang 

berarti khusus bagi kita (significant others), akan banyak mempengaruhi 

pembentukan sikap kita terhadap sesuatu. Orang-orang yang biasanya 

dianggap penting bagi individu adalah orang tua, orang yang status sosialnya 

lebih tinggi, teman sebaya, teman dekat, guru, teman kerja, istri atau suami, 

dan lain-lain. 

 

Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis 

atau searah dengan sikap orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan ini 

antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk 

menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut. 

3. Kebudayaan 

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar 

terhadap pembentukan sikap kita. Seorang ahli psikologi terkenal, Burnus 

Fredic Skinner sangat menekankan pengaruh lingkungan (termasuk 



                                                                               

 

kebudayaanya) dalam membentuk pribadi seseorang. Kepribadian tidak lain 

daripada pola perilaku yang konsisten yang menggambarkan sejarah 

reinforcement (penguatan dan ganjaran) yang kita alami (Hergenhahn, 1982).  

Tanpa kita sadari kebudayaan telah mewarnai sikap masyarakat, karena 

kebudayaan juga yang memberi corak pengalaman individu-individu anggota 

kelompok masyarakat asuhannya. 

 

4. Media Massa 

Tugas pokok dari media massa adalah menyampaikan informasi, selain itu 

juga membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan 

opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan 

landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-

pesan sugesif yang dibawa oleh informasi tersebut, apabila cukup kuat, akan 

memberian dasar afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuknya arah 

sikap. 

 

5. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama 

Lembaga pendidikan dan lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai 

pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar 

pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan 

buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh 

dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan pusat keagamaan serta ajaran-

ajarannya. 

 

6. Faktor Emosional Dalam Diri Individu 



                                                                               

 

Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman 

pribadi seseorang. Kadang-kadang suatu bentuk sikap merupakan pernyataan 

yang didasari oleh emosi yang berfungsi semacam penyaluran frustasi atau 

pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian dapat 

merupakan sikap sementara dan segera berlalu begitu frustasi telah hilang 

tetapi dapat pula merupakan sikap yang lebih persisten dan bertahan lama. 

 

2.4 Pasar 

 

Dalam pengertian yang sederhana atau sempit pasar adalah tempat terjadinya 

transaksi jual beli (penjualan dan pembelian) yang dilakukan oleh penjual dan 

pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. 

 

Definisi pasar menurut William J. Stanton (1993:92): 

“Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk memenuhi 

kebutuhan, uang untuk belanja serta kemauan untuk membelanjakannya. 

Pada umumnya suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau 

jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui 

oleh kedua belah pihak yang bertransaksi”. 

 

Dari definisi diatas terdapat 3 unsur penting didalam pasar yaitu orang dengan 

segala keinginannya, daya beli mereka, dan kemauan untuk membelanjakannya. 

Pada umumnya suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa 

dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua 

belah pihak yang bertransaksi. 

 

Pasar secara umum mempunyai pengertian sebagai tempat pertemuan antara 

penjual dan pembeli. Bagi produsen, posisi pasar mempunyai arti yang besar, 



                                                                               

 

sebagai sumber memperoleh uang dari hasil transaksi di pasar-pasar. Sementara 

bagi konsumen, pasar dianggap sebagai sumber memenuhi kebutuhan hidupnya 

sehari-hari. Seiring perkembangan zaman, saat ini dikenal istilah pasar tradisional 

dan pasar modern. 

 

2.4.1 Pasar Tradisional 

2.4.1.1 Pengertian Pasar Tradisional 

 

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta 

ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan 

biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka 

oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan 

sehari-hari seperti bahan-bahan makanan, ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, 

kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang 

menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak 

ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar 

memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. (www.id.wikipedia.org). 

 

Pasar tradisional dapat dikatakan sebagai salah satu komponen utama 

pembentukan komunitas masyarakat baik di desa maupun di kota sebagai lembaga 

distribusi berbagai macam kebutuhan manusia. Pasar tradisional berperan pula 

sebagai penghubung antara desa dan kota. Perkembangan penduduk dan 

kebudayaan selalu diikuti oleh perkembangan pasar sebagai salah satu pendukung 

penting bagi kehidupan manusia sehari-hari terutama di kawasan perkotaan. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Buah
http://id.wikipedia.org/wiki/Sayur
http://id.wikipedia.org/wiki/Telur
http://id.wikipedia.org/wiki/Daging
http://id.wikipedia.org/wiki/Kue
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://www.id.wikipedia.org/


                                                                               

 

Pasar tradisional biasanya berdiri di titik tengah suatu wilayah sehingga akan 

memudahkan masyarakat dari segala penjuru pada wilayah layanan pasar itu 

untuk datang. Sehingga suasana persaingan antara satu pasar tradisional dan pasar 

tradisional lainnya sangat minim. Dalam istilah pemasaran ritel, pasar tradisional 

di kecamatan dan desa memiliki captive market karena hukum gravitasi (terdekat 

dari rumah konsumen) atau hukum spatial. Hanya sedikit saja penduduk yang 

rumahnya lebih dekat ke suatu pasar tradisional berbelanja ke pasar tradisional 

lainnya. 

 

Di setiap kota, ibukota kecamatan, sampai pada tingkat desa, pasar dapat 

ditemukan. Dalam suatu pasar tersedia berbagai gerai dengan segala macam 

produk yang diperlukan masyarakat, dari barang kebutuhan sehari-hari hingga 

produk tahan lama. Pasar terdiri atas kios-kios di bagian dalam dan toko-toko di 

bagian luarnya yang menghadap jalan. Untuk pasar desa, jajaran toko biasanya 

disambung dengan jajaran warung. Karena itu, pasar di desa dan juga pasar di 

kecamatan akan terdiri atas kombinasi kios, warung, dan toko (Hendri Ma’ruf, 

2006:73). 

 

Pada tingkat desa, pasar hanya ditemukan satu saja. Ini karena satu pasar melayani 

seluruh masyarakat desa. Pasar yang lebih besar dan biasanya lebih lengkap 

daripada pasar di desa adalah pasar yang terletak di ibukota kecamatan. Karena 

itu, warga dari pelosok desa yang ingin barang tertentu harus pergi ke pasar di 

kecamatan, yang dijual di toko, bukan di kios. Sementara itu, pasar di kota yang 

juga adalah ibukota kabupaten selain lengkap dengan segala kebutuhan pokok 



                                                                               

 

masyarakat, juga menyediakan produk yang tergolong premium untuk ukuran 

masyarkat desa. 

  

Pada intinya pengertian pasar tradisional lebih difokuskan terhadap fungsi dan 

keberadaanya secara kronologis. Kegiatan pasar merupakan salah satu kegiatan 

yang paling tua, diawali dengan pasar barter kemudian berkembang karena 

digunakan alat pembayaran berupa uang. Perbedaan dan perubahan tampak jelas 

pada sistem perdagangan yang berpengaruh pada cara membeli, yaitu adanya 

kegiatan saling tawar menawar ketika berbelanja. Rantai distribusi pada pasar 

tradisional terdiri dari produsen, distributor, sub distributor pengecer, dan 

konsumen.  

 

Menurut Sumijanto (1992:11) tiga sudut pandang pasar tradisional sebagai 

berikut: 

1. Pola aliran barang dan jasa 

2. Suatu kumpulan mekanisme ekonomi yang mempertahankan dan mengatur 

aliran-aliran tersebut. 

3. Suatu sistem sosial dan cultural tempat mekanisme itu berada. 

 

2.4.1.2 Ciri-ciri Pasar Tradisional 

 

Menurut Lilananda (1997:6) pasar tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Terdiri dari kios-kios atau gerai oleh penjual. 

2. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan 

berupa sayur, buah, ikan, telur, daging, kue dan barang lainnya. 



                                                                               

 

3. Umumnya terletak dekat kawasan pemukiman masyarakat, agar memudahkan 

pembeli untuk mencapai pasar. 

4. Sistem pembelian barang akan dilakukan dengan tawar-menawar. 

5. Pasar tradisional beroperasi mulai subuh. 

6. Hubungan ekonomis antara sesama pedagang pasar tradisional dengan saling 

meminjam uang atau memberikan hutang barang dagangannya dengan 

pedagang pasar lainnya yang cukup mereka kenal. 

7. Para pedagang pasar tradisional saling berebut dalam menarik perhatian para 

langganannya untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin akan tetapi para 

pedagang masih bersahabat antar pedagangnya. 

 

2.4.1.3 Kelebihan Pasar Tradisional 

 

Pasar tradisional memiliki beberapa keunggulan bila dibandingkan dengan pasar 

modern. 

 

Adapun kelebihan pasar tradisional yaitu sebagai berikut: 

1. Lokasi dekat dengan rumah, sehingga lebih efektif dan efisien. 

2. Barangnya lebih segar untuk produk tertentu, seperti buah-buahan dan sayur- 

sayuran serta daging. Hal ini karena pedagang langsung memperoleh barang 

dari petani. 

3. Adanya tawar-menawar harga, sehingga jika membeli dalam jumlah banyak 

maka akan didapatkan harga yang lebih murah.  



                                                                               

 

4. Para pembeli yang berasal dari masyarakat berpendapatan menengah kebawah 

merasa lebih percaya diri jika berbelanja di pasar tradisional dibandingkan di 

retail modern. 

5. Para pedagang paham benar bahwa pembelinya adalah mereka yang berasal 

dari golongan menengah kebawah, sehingga memungkinkan pembelian 

barang dalam kuantitas yang sangat kecil. 

6.  Hubungan antara pedagang dan pembeli cukup akrab dan saling percaya, 

sehingga memungkinkan pembeli melakukan pembelian secara kredit. 

7. Guna menjaga hubungan dengan konsumen para pedagang sering kali 

memberikan discount ataupun hadiah pada hari-hari tertentu. 

8. Pedagang mengerti benar kualitas barang dagangannya, sehingga dapat 

memberikan informasi dan mengarahkan pembeli pada barang yang terbaik. 

 

2.4.1.4 Kekurangan Pasar Tradisional 

 

Pasar tradisional memiliki beberapa kelemahan bila dibanding dengan pasar 

modern. Berikut kekurangan pasar tradisional: 

1. Terdapat masalah infrastruktur yang kurang memadai seperti kebersihan dan 

tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, 

dan buruknya sirkulasi udara. 

2. Minimnya daya dukung karakteristik pedagang tradisional, seperti strategi 

perencanaan yang kurang baik. 

3. Kurang perhatian terhadap pemeliharaan sarana fisik sehingga pasar 

tradisional kurang terawat. 

4. Adanya pedagang kaki lima yang tidak tertib karena tidak mendapatkan 



                                                                               

 

tempat yang layak, sehingga pasar tradisional terlihat tida rapi.  

5. Pada beberapa pasar tradisional terdapat praktek premanisme yang sangat 

mengganggu kelancaran dan efisiensi transaksi antara pembeli dan penjual. 

6. Tidak ada pengawasan terhadap barang yang dijual dan standardisasi ukuran 

dan timbangan. 

7. Dagangan yang bersifat makanan siap saji mempunyai kesan kurang higienis. 

 

2.4.2 Pasar Modern 

2.4.2.1 Pengertian Pasar Modern 

 

Pasar modern adalah pasar yang penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara 

langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang 

(barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri 

(swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. 

 

Pasar Modern merupakan tempat penjualan barang-barang kebutuhan rumah 

tangga (termasuk kebutuhan sehari-hari), dimana penjualan dilakukan secara 

eceran dan dengan cara swalayan (konsumen mengambil sendiri barang dari rak 

dagangan dan membayar ke kasir). Itulah sebabnya, pasar dengan format seperti 

ini disebut juga Pasar Swalayan (Media Data, Peta Persaingan Bisnis Ritel di 

Indonesia, 2009:91-92). 

 

Selanjutnya Sinaga (2006) mengatakan bahwa pasar modern adalah pasar 

yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan 

perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan 

yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan


                                                                               

 

ke atas). Pasar modern antara lain mall, supermarket, departement store, 

shopping centre, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada, toko serba 

ada dan sebagainya. 

 

Barang yang dijual disini memiliki variasi jenis yang beragam. Selain 

menyediakan barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. 

Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui 

penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang rijek/tidak 

memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas, pasar modern 

umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, 

pasar modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan 

setelah dikenakan pajak). 

 

Pasar modern juga memberikan pelayanan yang baik dengan adanya pendingin 

udara yang sejuk (AC), suasana yang nyaman dan bersih, display barang per 

kategori mudah dicapai dan relatif lengkap, informasi produk tersedia melalui 

mesin pembaca, serta adanya keranjang belanja atau keranjang dorong serta 

ditunjang adanya kasir dan pramuniaga yang bekerja secara professional. Rantai 

distribusi pada pasar modern terdiri dari produsen, distributor pengecer, dan 

konsumen. 

 

Macam-macam gerai modern menurut Hendri Ma’ruf (2006:74) diantaranya: 

1)   Minimarket terjadi pertumbuhan sebanyak 1800 buah selama 10 tahun sampai   

2002. Luas ruang minimarket adalah antar 50 m2 sampai 200 m2. 

2) Convenience store: gerai ini mirip minimarket dalam hal produk yang dijual, 

tetapi berbeda dalam hal harga, jam buka, dan luas ruangan,dan lokasi. 



                                                                               

 

Convenience store ada yang dengan luas ruangan antara 200 m2 hingga 450 

m2 dan brelokasi di tempat yang setrategis, dengan harga yng lebih mahal dari 

harga minimarket. 

3) Specialty store: merupakan toko yang memiliki persediaan lengkap sehingga 

konsumen tidak perlu pindah toko lain untuk membeli sesuatu harga yang 

bervariasi dari yang terjangkau hingga yang mahal. 

4) Faktory outlet. 

5) Distro atau distribution outlet. 

6) Supermarket: adalah  toko eceran yang menjual berbagai macam produk 

dengan sistem konsumen melayani dirinya sendiri. Mempunyai luas 300-1100 

m2 yang kecil sedangkan yang besar 1100-2300 m2. 

7) Department Store atau toserba (toko serba ada): gerai jenis ini mempunyai 

ukuran ukuran luas ruang yang beraneka, mulai dari beberapa ratus m
2
, hingga 

2.000 m
2
 – 3.000 m

2
. 

8) Perkulakan atau gudang rabat (semacam warebouse club). 

9) Superstore: adalah toko serba ada yang memiliki variasi barang lebih lengkap 

dan luas yang lebih besar dari supermarket. Memiliki luas mulai 2.300 m
2
 

sampai 4.700 m
2
. 

10) Hipermarket: adalah toko eceran yang menjual jenis barang dalam jumlah 

yang sangat besar atau lebih dari 50.000 item dan melingkupi banyak jenis 

produk. Luas ruangan di atas 5000 m
2
. 

11) Pusat belanja yang terdiri dua macam yaitu mal dan trade center. Mal memuat 

banyak gerai mulai dari toko (store) biasa sampai supermarket, department 

store, amusement center, dan foodcourt. Trade center mirip mal tetapi tidak 



                                                                               

 

 memiliki ruang public seluas mal dan biasanya tidak tersedia department 

store dan amusement center. 

 

2.4.2.2 Ciri-ciri Pasar Modern 

 

Menurut Kyle (1995:327), pasar modern memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Pasar modern berada pada suatu bangunan modern. 

2. Barang yang dijual selain bahan makanan seperti di pasar tradisional, sebagian 

besar bahan lainnya adalah barang yang dapat bertahan lama dan lebih 

bervariasi. 

3.   Pelayanan dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga. 

4. System pembeliannya dilakukan dengan harga yang sudah ditetapkan 

sehingga tidak dapat ditawar lagi. 

5. Pasar modern beroperasi mulai pagi hari sekitar pkl.08.00 keatas. 

6. Memprioritaskan aspek higenis dan kenyamanan. 

 

2.4.2.3 Kelebihan Pasar Modern 

 

Berikut ini beberapa kelebihan pasar modern: 

1. Memiliki tempat yang nyaman. 

2. Barang-barangnya memiliki standar yang tinggi dan berkualitas. 

3. Memiliki pelayanan bagus. 

4. Barang yang tersedia lengkap, dari barang elektronik sampai dengan kebutuhan sehari-hari, baik 

produk lokal maupun produk import. 

5. Memiliki harga produk yang bersaing. 

6. Ada pengawasan terhadap barang yang dijual dan standardisasi ukuran dan 

timbangan. 



                                                                               

 

7. Produk yang bersifat makanan siap saji terjaga kehigienisannya. 

8. Memiliki fasilitas yang lengkap. 

 

2.4.3 Persaingan Gerai Tradisional dan Gerai Modern 

 

Persaingan telah membuat pengecer berfikir tentang format, di Indonesia format-

format gerai modern mengikuti format gerai dari mancanegara, dari negara AS 

yang paling banyak diikuti, berikut gambar persaingan antar perusahaan, 

antarformat: 

 

Gambar 5. Perang Antar Saluran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hendri Ma’ruf (2006:87) 

 

Persaingan antar gerai dan dari format yang berbeda telah muncul, ini lebih terasa 

ketika supermarket besar di buka di sebuah kota atau pun kabupaten yang 

memunculkan persaingan langsung dengan toko-toko lama. Di Lampung 

persaingan antar gerai tradisional dengan gerai modern masih berlangsung meski 
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dengan kecendrungan peralihan selera belanja konsumen pada gerai modern yang 

meningkat. 

 

Namun meskipun terjadi persaingan antara pasar tradisional dan pasar modern 

ternyata masih banyak pasar tradisional yang tetap bisa bertahan hingga saat ini 

(dan kemungkinan juga di masa depan), walaupun pertumbuhan retail modern 

sangat pesat, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam segmen pasar. 

 

Berdasarkan pendapatan, konsumen dapat dibagi dalam 5 segmen, yaitu atas-atas 

(paling kaya), menengah-atas, menengah, menengah-bawah, dan bawah-bawah 

(paling miskin). 

 

Gambar 6. Segmen Pasar dari Retail Modern dan Retail Tradisional 

      

Segmen Pasar 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dikutip dari gambar 11 pada jurnal “Kajian Persaingan Dalam 

Industri Retail” (2004) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian Pustaka 

Penelitian pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan 

mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat 

dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.  

2. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mengambil data secara 

langsung dengan teknik wawancara dan penyebaran kuesioner. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada 

perusahaan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Kuesioner, yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada 

responden untuk dijawab. 

 



                                                                               

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2005:72). 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah konsumen yang berbelanja di 

Pasar Tugu dan Chandra Superstore, oleh karena itu populasi ini merupakan 

populasi tak terbatas karena tidak dapat diketahui secara pasti jumlah sebenarnya 

dari konsumen yang datang berbelanja ke Pasar Tugu dan Chandra Superstore. 

 

3.3.2 Sampel 

 

Menurut Sugiyono (2005:73) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

 

Mengingat identitas populasi sudah diketahui maka, prosedur pencarian responden 

dilakukan berdasar accidental sampling ,yaitu siapa saja yang secara kebetulan 

bertemu dengan peneliti yang dijumpai ditempat tertentu, bila dipandang 

konsumen yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data 

(Sugiyono,1997:64), tentunya dengan ketentuan setiap anggota populasi yang 

dijadikan sampel saat diwawancarai mengaku pernah menjadi konsumen Pasar 

Tugu Bandar Lampung dan Chandra Superstore cabang Tanjung Karang sehingga 

merupakan responden dalam penelitian ini. Sedangkan mengenai ukuran sampel 

menurut Sitepu (1994 : 104-109) dapat ditempuh dengan beberapa tahap 



                                                                               

 

perhitungan, pada langkah pertama menentukan perkiraan harga koefisien korelasi 

(ρ) terkecil antara variabel bebas dan terikat kedua menentukan taraf nyata (α) dan 

kuasa uji (1−β) setelah itu baru menentukan sampel secara literatif, pada literasi 

pertama menggunakan rumus: 
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Apabila ukuran sampel minimal literatif 1dan 2 harganya sama maka literasi 

berhenti apabila belum sama maka perlu diadakan literasi ke 3 dengan 

menggunakan rumus literasi ke 2 menggunakan koefisien korelasi terkecil. 

Variabel-variabel bebas dari penelitian para pakar yang menganalisis satu variabel 

dari perilaku konsumen diperoleh dengan harga 0,41. Dengan dasar pertimbangan 

tersebut dalam penelitian ini diperkirakan korelasi terendah dari variabel adalah 

0,32 mengingat jumlah variabel bebasnya lebih banyak. Taraf nyata yang 

digunakan sebesar 5% diperoleh harga : ρ   0,32 ;  
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Karena n1 dan n2 telah mencapai harga sama yaitu 98, maka ukuran sampel 

dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 98 responden, penentu jumlah sampel 

tersebut sudah memenuhi syarat karena menurut surachmad (2001:100) untuk 

menyelidiki survey, sampel manusia hendaknya ditetapkan lebih dari 30 orang 

atau responden dan jumlahnya populasi tidak diketahui pasti. 

 

3.4 Definisi Variabel Operasional 

 

Tabel 5. Definisi Variabel Operasional 

Variabel Sub 

Variabel 

Konsep Variabel Indikator Ukuran Skala 

Sikap 

konsumen 

pasar 

tradisional 

(Pasar 

Tugu) 

(X1) 

 Proses yang 

berorientasikan 

tindakan, 

evaluatif, dasar-

dasar 

pengetahuan, dan 

persepsi abadi 

dari seseorang 

individu 

berkenaan dengan 

suatu obyek. 

   

Sikap 

konsumen 

pasar 

modern 

(Chandra 

Superstore) 

(X2) 

 
Proses yang 

berorientasikan 

tindakan, 

evaluatif, dasar-

dasar 

pengetahuan, dan 

persepsi abadi 

dari seseorang 

individu 

berkenaan dengan 

suatu obyek. 

   

 Produk 

 

Kombinasi 

barang dan jasa 

yang ditawarkan 

perusahaan 

kepada pasar 

sasaran. 

Produk 

bervariasi dan 

lengkap. 

Tingkat produk 

yang ditawarkan 

bervariasi dan 

lengkap. 

Likert 



                                                                               

 

Produk 

konsumsi 

kebutuhan 

harian fresh. 

Tingkat kualitas 

produk konsumsi 

kebutuhan harian 

fresh. 

Likert 

Kualitas produk 

terjamin. 

Tingkat kualitas 

produk terjamin. 

Likert 

Produk tidak 

kadaluarsa. 

Tingkat produk 

tidak kadaluarsa. 

Likert 

Harga Sejumlah uang 

yang harus 

dibayar oleh 

konsumen untuk 

mendapatkan 

produk. 

Harga yang 

ditawarkan 

relatif murah. 

Tingkat harga 

yang ditawarkan 

relatif murah. 

Likert 

Harga fleksibel 

(ada tawar-

menawar). 

Tingkat harga 

yang ditawarkan 

fleksibel. 

Likert 

  Harga pasti  

(tercantum pada 

produk). 

Tingkat harga 

yang ditawarkan 

pasti. 

Likert 

Adanya 

potongan harga. 

Tingkat potongan 

harga yang 

ditawarkan. 

 

 Lokasi Tempat berbagai 

kegiatan yang 

membuat produk 

terjangkau oleh 

konsumen 

sasaran. 

Jarak tempuh 

dekat dengan 

rumah. 

Tingkat jarak 

tempuh dekat 

dengan rumah. 

Likert 

Kemudahan 

mencapai 

lokasi. 

Tingkat 

kemudahan 

mencapai lokasi. 

Likert 

Bersih dan 

tertata rapi. 

Tingkat 

kebersihan dan 

kerapian. 

Likert 

Aman dan 

nyaman. 

Tingkat 

keamanan dan 

kenyamanan. 

Likert 

Promosi Kegiatan untuk 

menonjolkan 

keistimewaan 

produk dan 

membujuk 

konsumen sasaran 

agar membelinya. 

Iklan produk 

melalui media 

elektronik dan 

media cetak. 

Tingkat daya tarik 

iklan melalui 

media elektronik 

dan media cetak. 

Likert 

Program undian 

berhadiah. 

Tingkat daya tarik 

program undian 

berhadiah. 

Likert 

Penjualan 

dengan diskon. 

Tingkat diskon 

yang ditawarkan. 

Likert 



                                                                               

 

People Semua orang 

yang mengambil 

bagian dalam 

pembelian serta 

yang ikut 

memberikan 

pengaruh 

terhadap persepsi 

pembeli. 

Pelayanan yang 

memuaskan. 

Tingkat 

pelayanan yang 

memuaskan. 

Likert 

Pegawai ramah, 

sopan, dan 

sigap. 

Tingkat 

keramahan, 

kesopanan, dan 

kesigapan 

pegawai. 

Likert 

Kemampuan 

pegawai dalam 

meginforma-

sikan produk. 

Tingkat 

kemampuan 

pegawai dalam 

meginformasikan 

produk. 

Likert 

Proses Prosedur, 

mekanisme, dan 

kebiasaan dimana 

produk diciptakan 

dan disampaikan 

kepada 

konsumen. 

Pilihan cara 

bayar. 

Tingkat 

kemudahan  

adanya pilihan 

cara bayar. 

Likert 

Pembelian 

dengan hutang. 

Tingkat 

kemudahan 

pembelian dengan 

cara hutang. 

Likert 

Jasa antar untuk 

produk tertentu. 

Tingkat 

kemudahan 

adanya jasa antar 

untuk produk 

tertentu. 

Likert 

Prasarana 

fisik 

Pelayanan yang 

bersifat nyata 

melalui sarana-

sarana yang 

mendukung 

seluruh proses 

pemasaran. 

Tempat parkir 

aman dan luas. 

Tingkat 

keamanan dan 

keluasan tempat 

parkir. 

Likert 

Adanya tangga 

berjalan. 

Tingkat 

kemudahan 

adanya tangga 

berjalan. 

Likert 

Adanya 

Pendingin 

ruangan. 

Tingkat 

kenyamanan 

adanya pendingin 

ruangan. 

Likert 

Toilet yang 

memadai. 

Tingkat 

kenyamanan 

toilet yang 

memadai. 

Likert 

 



                                                                               

 

3.5 Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

 

Mengingat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, maka 

kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan merupakan hal yang 

sangat penting dalam penelitian ini. Instrument yang baik harus memenuhi dua 

persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 

 

3.5.1 Uji Validitas  

 

Uji Validitas digunakan untuk menunjukan seberapa baik suatu instrumnen mengukur 

konsep yang seharusnya diukur. Uji validitas dalam penelitian ini, menggunakan uji 

kolerasi Product Moment Pearson Pengujian dilakukan sampai diperoleh hasil yang valid. 

Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang hendak diukurnya secara tepat dan benar.  

 

 Dimana kriteria jika r hitung > r tabel maka instrumen tersebut valid dan jika r hitung < 

r tabel maka instrumen tidak valid. 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukan sejauh mana alat pengukur 

(instrumen) yang digunakan dapat dipercaya atau dilakukan untuk mengetahui 

konsistensi dan ketepatan pengukuran. Pengujian reliabilitas ditunjukkan oleh 

koefisien Alpha Croanbach. 

 

 



                                                                               

 

Dengan kriteria keputusan : 

1. Jika nilai Alpha Cronbach secara keseluruhan ≥  dari Cronbach Alpha if item 

deleted, maka dinyatakan reliabel 

2. Jika nilai Alpha Cronbach secara keseluruhan ≤ dari Cronbach Alpha if item 

deleted, maka dinyatakan tidak  reliabel 

 

3.6 Alat Analisis 

3.6.1 Analisis Kualitatif 

 

Menganalisis permasalahan dan mencari jalan pemecahan masalah dengan 

menggunakan data yang terkumpul dari hasil kuesioner yang dihubungkan dengan 

teori pemasaran atau pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan perbandingan 

sikap konsumen pasar tradisional (Pasar Tugu Bandar Lampung) dan pasar 

modern (Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang). 

 

3.6.2 Analisis Kuantitatif 

 

1. Perhitungan Skala Likert 

Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui keunggulan pasar tradisional 

Pasar Tugu dan pasar modern Chandra Superstore dari indikator produk, 

harga, lokasi, promosi, people, proses, dan prasarana fisik. Nilai Skala Likert 

diperoleh dari hasil kuesioner. Perhitungan dilakukan dengan mencari skor 

rata-rata tiap item pertanyaan kuesioner, kemudian nilai mean yang diperoleh 

antara Pasar Tugu dan Chandra Superstore dibandingkan. Dari hasil 

perbandingan maka akan diketahui keunggulan masing-masing pasar. 



                                                                               

 

2. Uji t-test 

Untuk pembuktian hipotesis dilakukan dengan t-test atau t-score. Alasan 

peneliti menggunakan t-test dalam menganalisa data adalah karena t-test pada 

prinsipnya adalah suatu teknik statistik untuk menguji hipotesis, tentang ada 

tidaknya perbedaan yang signifikan antara dua kelompok sampel dengan jalan 

perbedaan mean-meannya.  

1) Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t table 

Jika t hitung (angka t output) > t tabel maka tolak Ho berarti teruji terdapat 

perbedaan yang signifikan antara sikap konsumen Pasar Tugu dengan 

sikap konsumen Chandra Superstore. 

2) Berdasarkan nilai probabilitas 

Jika probabilitas atau signifikannya (sig 2 tiled) < 0,05, maka tolak Ho. 

Berarti teruji terdapat perbedaan yang signifikan antara sikap konsumen 

Pasar Tugu dengan sikap konsumen Chandra Superstore.  

Untuk menunjukan apakah data yang berpasangan berbeda secara statistik 

maka rumus-rumus yang digunakan sebagai berikut: 

  
 

  
  

   
  

√ 
  

(Algifari, 1997:82) 

 

Keterangan : 

t =  distribusi t hitung 

 



                                                                               

 

Se  =  kesalahan standar beda dua rata-rata data berpasangan yang dapat  

ditentukan dengan formulasi sebagai berikut: 

  
∑ 

 
  

(Algafari,1997:82) 

Keterangan : 

d =  beda rata-rata yang berpasangan 

   √
∑  

∑ 

 

   
  

d  = Y1-X1 

(Algifari,1997:82) 

keterangan : 

Sd  = standar deviasi beda dua rata-rata data berpasangan 

d =  beda rata-rata yang berpasangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

 

 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Pasar Tugu Bandar Lampung 

4.1.1.1 Sejarah Singkat Pasar Tugu 

 

Pasar Tugu berdiri pada tahun 1970, terletak di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan 

Sawah Lama Bandar Lampung. Pada awalnya Pasar Tugu hanya terletak di 

pinggir jalan dengan bangunan non permanen. Penjualnya berasal dari para 

pedagang kecil yang hanya mendirikan lapak-lapak seperti pedagang kaki lima. 

Nama Pasar Tugu berasal dari adanya Tugu besar yang berada di tengah lokasi 

pasar. Meskipun tugu tersebut kini telah lenyap akibat pembangunan kota namun 

nama tugu telah melekat pada pasar tersebut, sehingga nama tugu terus digunakan 

sampai saat ini. 

 

Pasar Tugu telah mengalami beberapa kali perombakan. Perombakan pertama 

pada tahun 1973 dan mengalami perombakan lagi pada tahun 1978. Seiring 

perkembangan, akhirnya pada tahun 1990 dibangunlah bangunan permanen untuk 

para pedagang. Dengan adanya pembangunan maka untuk sementara pasar 

dipindahkan  ke lokasi lain. Kemudian pada tahun 1991 setelah bangunan 

permanen jadi, maka pasar kembali dipindahkan ke tempatnya semula. Pasar 

Tugu akhirnya kembali beroperasi di Kelurahan Sawah Lama hingga sekarang. 



                                                                               

 

Adanya bangunan permanen pada Pasar Tugu tidak serta merta membuat 

pedagang kaki lima tergusur. Pengelola Pasar Tugu memiliki kebijakan tersendiri 

untuk tetap mempertahankan pedagang kaki lima yang ada. Sehingga Pasar Tugu 

kini memiliki bangunan permanen dan bangunan non permanen (lapak di luar 

bangunan). Sebagian besar toko pada bangunan permanen diisi oleh pedagang 

pakaian. Sedangkan pada bangunan non permanen sebagian besar diisi oleh 

pedagang sayuran, buah-buahan, makanan, dan daging. 

 

Untuk jam operasi, para pedagang yang berada di lapak memiliki jam operasi 

yang lebih panjang dibanding pedagang yang berada di dalam bangunan 

permanen. Para pedagang yang berada di lapak buka dari pukul satu pagi hingga 

pukul lima sore (01.00-17.00), sedangkan para pedagang di dalam bangunan 

permanen buka pada pukul lima pagi hingga pukul tiga sore (05.00-15.00). Jam 

buka pasar ini dipengaruhi oleh keberadaan konsumen. Konsumen pada pedagang 

lapak sebagian besar adalah juga merupakan pedagang-pedagang kecil, dimana 

barang yang mereka beli akan dijual kembali, sehingga mereka akan berbelanja 

pada jam yang lebih pagi. Sedangkan konsumen pada pedagang yang berada 

dibangunan permanen sebagian besar adalah konsumen yang berbelanja untuk 

kebutuhan pribadi, sehingga mereka pun akan berbelanja pada waktu yang lebih 

siang. Hal inilah yang menyebabkan pedagang yang berada di lapak buka lebih 

awal dibandingkan pedagang yang ada di dalam bangunan permanen. 

 

 

 

 



                                                                               

 

4.1.1.2 Struktur Organisasi 

 

Gambar 7. Bagan Struktur Organisasi UPT Pasar Tugu Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kepala Dinas Pengelolaan 

Pasar 

 

Kepala Unit Pelaksana Teknis 

Pasar 

 

Drs. Khasrian Anwar, M.M. 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19550908 198608 1 001 

 

 Drs. Awarman, M.M. 

Pembina 

NIP. 19621015 198403 1 009 

 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

 
Siti Soleha, S.sos. 

Penata Muda Tk. I 

NIP. 19690919 199203 2 009 

 
Staf TU UPT Pasar Tugu 

 
1. Ismail Haris 

2. Samin Sumarta 

3. Bayu Trisetya N. 

4. Yulius 

5. Annisa Indrayana Ari 

6. Nurzaman 

7. Rahmat Kartono 

 
Ka. Urusan Trantib 

Pasar 

 

 

Supardan 

 

 

1. Yadi  (Danru 

Regu A) 

2. Ali Umar (Anggota) 

3. M. Jafei (Anggota) 

4. Tarmizi (Anggota) 

5. Usman (Anggota) 

6. Kifli  (Danru 

Regu B) 

7. Arifin (Anggota) 

8. Hariyadi (Anggota) 

9. Hamidi (Anggota) 

10. Ermayanti (Anggota) 

11. Kasmani (Danru Regu C) 

12. Rusli (Anggota) 

13. Dede  (Anggota) 

14. Heriyanto (Anggota) 

15. Edi  (Anggota) 

 

 

Ka. Urusan Pemeliharaan 

Kebersihan dan Prasarana Pasar 

 

 

Murhakim 

 

 

1. Rasid 

(Pengawas Kebersihan) 

2. Usman 

(Petugas Kebersihan) 

3. Dismina 

(Petugas Kebersihan) 

4. Rasid B. 

(Petugas Kebersihan) 

5. Karim 

(Petugas Kebersihan) 

6. Tauhid 

(Petugas Kebersihan) 

 

 

 

Ka. Urusan Pendapatan 

 

 

Andria Marlina 

 

1. Ediyansah 

2. Feris Jayanti M. 

3. Asli Jaya 

 



                                                                               

 

4.1.1.3 Data Unit Pasar Tugu 

 

Tabel 6. Data Unit Pasar Tugu 

Uraian Banyaknya Keterangan 

Personil: 

1. Linit Pasar 

2. Petugas Kebersihan 

3. Petugas Keamanan 

4. Satpam 

 

        21 orang 

        10 orang 

        16 orang 

    -  orang 

 

Pedagang: 

1. Toko Milik Pemda 

2. Toko Swasta 

3. Kios Milik Pemda 

4. Kios Milik Swasta 

5. Los Amparan Milik Pemda 

6. Los Amparan Milik Swasta 

7. Pedagang Amparan 

 

-   buah 

       128 buah 

          -   buah 

          -   buah 

       118 buah 

         60 buah 

       240 lapak 

 

Pedagang amparan 

jumlahnya tidak 

tetap tergantung 

musim dan cuaca 

Peralatan Kebersihan: 

1. Bak Container/Sampah 

2. Container 

3. Gerobak Sampah 

4. Truk Sampah 

 

          1  buah 

          -   buah 

          4  buah 

          1  buah 

 

 

Fasilitas: 

1. Luas Tanah Pasar 

2. Luas Lahan Parkir 

3. Ruang Musola 

4. Kamar Mandi Umum 

5. WC Umum 

 

        8.162 M
2 

1.500
  
M

2 

          -   buah 

          -   buah 

          4   buah 

 

Sumber : UPT Pasar Tugu 2009 

 

4.1.2 Gambaran Umum Chandra Superstore 

4.1.2.1 Sejarah Singkat Chandra Superstore 

  

Chandra pada awalnya hanya berbentuk toko atau grosir yang didirikan pada 

tanggal 18 Maret 1984, berlokasi di Jalan Samosir No. 33 Teluk Betung. 

Beberapa tahun kemudian Alesius Bunawan, sang pemilik, melebarkan sayap 

usahanya dengan membuka toko serba ada (toserba) yang berpusat di Teluk 



                                                                               

 

Betung tepatnya di Jalan Ikan bawal No.33 pada tanggal 9 Oktober 1987 dengan 

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari walikota Bandar Lampung nomor 

1753/A/I/TEB/1986. 

 

Kemudian tahun 1987 dibangunlah cabang pertama yaitu Chandra Toserba 

Tanjung Karang yang beralamat di Jalan Raden Intan no.73 dengan lokasi serta 

luas bangunan lebih strategis dan lebih luas dibandingkan Chandra Toserba Teluk 

Betung. Selain pasar swalayan dan department store, Chandra Toserba Tanjung 

Karang juga dilengkapi dengan gedung bioskop President Theatre, food court, 

dan arena bermain anak-anak. Setelah itu pada tahun 1989 dibukalah cabang 

kedua yaitu Minimarket Chandra yang berada di Jalan Dwi Warna atau di 

samping bioskop Golden.  

 

Pada tanggal 15 April 1990 dibukalah Chandra Supermarket dan Department 

Store Metro yang berlokasi di komplek pertokoan Sumur Bandung Metro. Cabang 

ini merupakan cabang luar kota pertama. Chandra cabang Metro juga dilengkapi 

dengan fasilitas gedung bioskop, arena bermain anak-anak, dan food court.  

  

Beberapa Tahun kemudian, pada tanggal 07 Januari 1998 dibukalah Chandra 

Superstore Tanjung Karang yang terletak di Jalan Hayam Wuruk – Pemuda no 1 

Tanjung Karang. Pada awalnya cabang ini hanya berupa supermarket. Kemudian 

pada tanggal 15 November 1999 Chandra Department Store akhirnya resmi 

dibuka guna melengkapi Chandra Superstore Tanjung Karang tersebut. Candra 

Superstore cabang Tanjung Karang ini berdiri di atas lahan seluas + 10.000 m
2
 

dengan luas bangunan + 15.000 m
2
 dan luas lahan parkir + 7.500 m

2
. Bangunan 

ini lebih strategis karena terletak di jantung kota Bandar Lampung sehingga lebih 



                                                                               

 

mudah dijangkau konsumen. Chandra Superstore merupakan toko yang paling 

lengkap fasilitasnya karena selain ada supermarket dan department store, juga 

dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti food court, toko mas, salon rambut, 

arena bermain time zone, pusat elektronik, konter HP, bahkan boling dan bilyar 

yang semuanya disediakan untuk memanjakan dan memuaskan konsumen 

Chandra. 

 

Seiring dengan perkembangan waktu, maka pada 18 September 2005 Chandra 

Teluk Betung pindah ke Jalan Ikan Bawal no 166 dengan area yang lebih luas dan 

dilengkapi dengan aneka fasilitas seperti konter HP, food court, arena bermain fun 

city. Sebulan kemudian tepatnya pada 8 Oktober 2005, dibuka cabang baru yaitu 

Chandra Superstore Simpur yang menempati lokasi pusat perbelanjaan Simpur 

Centre. 

 

Untuk semakin mendekatkan diri ke konsumen maka dibukalah minimarket 

Chamart  untuk pertama kalinya yaitu Chamart Way Halim yang didirikan pada 

tanggal 25 September 2006, berlokasi di Jalan Ki Maja No.67. Dipenghujung 

tahun, tepatnya tanggal 14 Desember 2006 Chandra grup kembali membuka 

cabang baru yaitu Chamart Teluk Betung yang menempati lokasi eks Chandra 

Toserba Teluk Betung yang beralamat di Jalan Ikan Bawal No.33, kemudian pada 

tanggal 7 Juli 2007 dibuka Chamart yang ketiga yaitu Chamart Tanjung Seneng 

yang dilanjutkan dengan Chamart Pasar Gintung pada tanggal 16 Agustus 2007 

dan tanggal 28 September 2007 Chamart Panjang. 

 



                                                                               

 

Tahun 2008 Chandra mengembangkan sayapnya dengan membuka Wisma 

Chandra yaitu pada tanggal 01 April 2008 dan membuka tiga toko Chamart baru 

dan satu Superstore di Bandar Jaya. Ketiga Chamart tersebut adalah Chamart 

Primkoppol atau Ahmad Yani yang diresmikan pada tanggal 30 April 2008 yang 

merupakan kerjasama antara koperasi karyawan Chandra dengan Primkoppol 

Poltabes, Chamart Tirtayasa pada tanggal 08 Agustus 2008, Chamart Purwata 

pada tanggal 11 November 2008 dan Chandra Superstore Bandar Jaya pada 

tanggal 18 Desember 2008. Untuk tahun 2009 Chandra kembali membuka 2 toko 

baru yaitu Chamart Koga pada tanggal 29 Juli 2009 yang merupakan perpindahan 

dari Chamart teluk Betung dan tanggal 18 November 2009 Chamart Legundi. 

 

4.1.2.2 Struktur Organisasi 

Gambar 8. Bagan Struktur Organisasi Chandra Superstore 
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4.1.2.3 Data Unit Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang 

 

Tabel 7. Data Unit Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang 

Uraian Banyaknya Keterangan 

Personil: 

1. Pimpinan Perusahaan 

2. Personalia 

3. Accounting 

4. Security 

5. Store Manager Dept. 

Store 

6. Supervisor Dept. Store 

7. Dept. Store 

Pramuniaga 

8. Store Manager 

Supermarket 

9. Supervisor F & D 

10. Supervisor N. Food 

11. Supervisor Customer 

Service 

12. Supervisor Clean 

Service 

13. Supermarket 

Pramuniaga 

14. Kepala Teknisi 

15. Staff Teknisi 

16. Manager Umum 

17. Karyawan Gudang 

18. Karyawan Kantor 

19. Supervisor Sayur & 

Buah 

 

 

      1  orang 

      2  orang 

      5  orang 

    34  orang 

      1  orang 

 

     10 orang 

   125 orang 

 

       1 orang 

  

       3 orang 

       3 orang 

       5 orang 

 

       1 orang 

 

   248 orang 

 

       1 orang 

       7 orang 

       1 orang 

     25 orang 

   102 orang 

       4 orang 

 

 

 

Unit kebersihan: 

1. Petugas Kebersihan  

 

 

 

2. Perlengkapan: 

- Vacum Cliner 

- Perlengkapan Pel 

- Tong Sampah 

- Bak Sampah 

- Sapu 

 

 

 

 

   25 Karyawan 

     1 Supervisor 

     1 Pembina 

 

 

 

Jumlah total 25 petugas. 

 

 

 

Pengangkutan sampah 

bekerjasama dengan 

Dinas Kebersihan Kota 

Bandar Lampung.  

Unit Keamanan:   



                                                                               

 

1. Kepala Satpam 

2. Wakil Kepala Satpam 

3. Anggota Satpam 

4. Intel Poltabes 

5. Anggota TNI 

    1 orang 

    1 orang 

  29 orang 

    1 orang 

    2 orang 

 

 

 

Fasilitas: 

1. Luas Tanah 

2. Luas Bangunan 

3. Luas Lahan Parkir 

4. Ruang Musola 

5. Kamar Mandi Umum 

6. Tempat Bermain Anak 

 

7. Food Court 

 

8. Escalator 

9. Lift Orang 

10. Lift Barang 

11. Mesin Kasir 

12. Ac 

13. Genset 

14. Perlengkapan Musik 

15. Alat Pemadam 

Kebakaran 

 

   + 10.000 M
2
 

   + 15.000 M
2
 

   + 7.500   M
2 

    1 ruang 

    5 unit 

    1 lokasi 

 

    1 lokasi 

 

    4 Unit 

    1 Unit 

    3 Unit 

  22 Unit 

  60 Unit 

    2 Unit 

    1 Set 

  35 Unit Tabung dan 1     

Unit Hidrant.   

 

 

 

 

 

 

Terletak pada 1 lokasi 

khusus. 

Terletak pada 1 lokasi 

khusus. 

Sumber: Chandra Superstore 2009 

 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Daftar Pernyataan 

4.2.1 Uji Validitas 

 

Pada penelitian ini uji validitas dilakukan melalui analisis Product-Moment Co-

efficient of Correlation. Pengujian dilakukan dengan mengkonsultasikan nilai r 

hitung yang diperoleh dengan nilai r tabel. Jika nilai r hitung > r tabel, maka 

kuesioner yang disebar ke responden dinilai valid. Dari perhitungan r (lampiran 

3), nilai r hitung yang diperoleh lebih besar jika dibandingkan dengan r tabel 

untuk n = 30 pada tingkat kepercayaan 95% yaitu 0,361. Berdasarkan hasil ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang disebar kepada responden dengan 

pernyataan yang berjumlah 25 adalah valid. 



                                                                               

 

 

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Product Moment Pasar Tradisional Pasar Tugus 

 

Variabel 
Item 

Pertanyaan 

Nilai koefisien 

korelasi 

Product-

Moment 

Keterangan 

Product-

Moment Co-

efficient of 

Correlation 

Produk 

1 0,420 valid 

2 0,545 valid 

3 0,490 valid 

4 0,707 valid 

Harga 

5 0,717 valid 

6 0,571 valid 

7 0,398 valid 

8 0,429 valid 

Lokasi 

9 0,449 valid 

10 0,430 valid 

11 0,477 valid 

12 0,577 valid 

Promosi 

13 0,393 valid 

14 0,507 valid 

15 0,586 valid 

People 

16 0,451 valid 

17 0,458 valid 

18 0,429 valid 

Proses 

19 0,537 valid 

20 0,612 valid 

21 0,362 valid 

Prasarana 

Fisik 

22 0,406 valid 

23 0,597 valid 

24 0,566 valid 

25 0,636 valid 

Sumber : Lampiran 3 

 

Hasil yang diperoleh dari uji coba kuesioner pada 30 responden pasar tradisional 

Pasar Tugu menunjukkan bahwa semua item dinyatakan Valid. 

 

 

 

 

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Product Moment Pasar Modern Chandra 

Superstore 

 

Variabel 
Item 

Pertanyaan 

Nilai 

koefisien 

korelasi 

Keterangan 



                                                                               

 

Product-

Moment 

Product-

Moment Co-

efficient of 

Correlation 

Produk 

1 0,542 valid 

2 0,544 valid 

3 0,751 valid 

4 0,505 valid 

Harga 

5 0,461 valid 

6 0,512 valid 

7 0,558 valid 

8 0,727 valid 

Lokasi 

9 0,521 valid 

10 0,442 valid 

11 0,460 valid 

12 0,771 valid 

Promosi 

13 0,609 valid 

14 0,709 valid 

15 0,755 valid 

People 

16 0,641 valid 

17 0,419 valid 

18 0,419 valid 

Proses 

19 0,636 valid 

20 0,470 valid 

21 0,441 valid 

Prasarana 

Fisik 

22 0,421 valid 

23 0,563 valid 

24 0,547 valid 

25 0,420 valid 

Sumber : Lampiran 3 

Hasil yang diperoleh dari uji coba kuesioner pada 30 responden pasar modern 

Chandra Superstore menunjukkan bahwa semua item dinyatakan Valid. 

 

 

 

 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas menggunakan koefisien Alpha Croanbach. Pengujian reliabilitas 

dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu dengan membandingkan nilai pada 



                                                                               

 

Croanbach Alpha dengan nilai pada Croanbach’s Alpha if item deleted. Apabila 

ada pertanyaan yang memiiliki nilai Croanbach’s Alpha if item deleted lebih besar 

daripada Croanbach Alpha maka pertanyaan tersebut tidak reliabel dan harus 

dilakukan pengujian selanjutnya hingga tidak ada lagi pertanyaan yang memiliki 

nilai Croanbach Alpha if item deleted yang lebih besar daripada Croanbach 

Alpha.  

 

Uji reliabilitas dilakukan terhadap 30 responden pada tingkat kepercayaan 95%. 

Berdasarkan hasil perhitungan, pada pasar tradisional Pasar Tugu diperoleh 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,880 lebih besar dari Croanbach Alpha if item deleted 

(lampiran 3). Sedangkan pada pasar modern Chandra Superstore diperoleh 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,900 lebih besar dari Croanbach Alpha if item deleted 

(lampiran 3). Berdasarkan hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner 

yang disebar kepada responden dengan seluruh pertanyaan yang berjumlah 25 

adalah reliabel. 

 

4.3 Analisis Kualitatif 

 

Analisis kualitatif menggunakan analisis tabel berdasarkan pada hasil kuesioner 

yang telah disebar sebelumnya kepada 98 responden, yaitu konsumen Pasar Tugu 

Bandar Lampung dan Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang. Variabel 

dalam penelitian ini merupakan data berpasangan, yaitu sikap konsumen pasar 

tradisional Pasar Tugu Bandar Lampung dan konsumen pasar modern Chandra 

Superstore Cabang Tanjung Karang dengan sub variabel produk, harga, lokasi, 

promosi, people, proses, dan prasarana fisik. 



                                                                               

 

 

4.3.1 Hasil Analisis Variabel Demografi 

 

1. Responden Menurut Usia – Jenis Kelamin  

Tabel 10. Tabulasi Karateristik Responden Menurut Usia – Jenis Kelamin 

No 
              Jenis Kelamin    

 Usia 
Pria Wanita 

1. < 20 thn 4 orang (4,08%) 5 orang (5,10%) 

2. 20 thn – 30 thn 18 orang (18,37%) 19 orang (19.39%) 

3. 31 thn – 40 thn 15 orang (15,30%) 15 orang (15,30%) 

4. 41 thn – 50 thn 6 orang (6,12%) 8 orang (8,16%) 

5. > 50 thn 4 orang (4,08%) 4 orang (4,08%) 

 Jumlah 47 orang (47,96%) 51 orang (52,04%) 

 Total 98 orang (100%) 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap responden diperoleh data menurut usia – jenis 

kelamin, yaitu pada responden yang berusia < 20 tahun, terdapat 4,08% responden 

berjenis kelamin pria dan 5,10% responden berjenis kelamin wanita. Responden 

yang berusia 20 – 30 tahun, terdapat 18,37% responden berjenis kelamin pria dan 

19,39% responden berjenis kelamin wanita. Responden yang berusia 31 – 40 

tahun, terdapat 15,30% responden berjenis kelamin pria dan 15,30% responden 

berjenis kelamin wanita. Responden yang berusia 41 – 50 tahun, terdapat 6,12% 

berjenis kelamin pria dan 8,16% berjenis kelamin wanita. Responden yang berusia 

> 50 tahun, terdapat 4,08% berjenis kelamin pria dan 4,08% berjenis kelamin 

wanita. Dalam penelitian ini responden yang berusia 20  – 30 tahun dengan jenis 

kelamin wanita lebih banyak ditemukan. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut 

seseorang khususnya wanita pada umumnya cenderung mencoba atau berganti-

ganti tempat berbelanja, lebih sadar akan penampilan dan mode, hal inilah yang 



                                                                               

 

menyebabkan responden lebih banyak ditemukan berjenis kelamin wanita pada 

usia 20 – 30 tahun. 

 

2. Responden Menurut Tingkat Pendapatan – Jenis Kelamin 

Tabel 11. Tabulasi Karateristik Responden Menurut Pendapatan – Jenis 

Kelamin  

No. 
                       Jenis Kelamin    

 Pendapatan 
Pria Wanita 

1. < Rp.1.000.000 11 orang (11,22%) 12 orang(12,24%) 

2. Rp.1.000.000 – Rp.2.500.000 19 orang (19,38%) 24 orang (24,49%) 

3. Rp.2.500.000 – Rp.5.000.000 12 orang (12,24%) 13 orang (13,27%) 

4. > Rp.5.000.000 5 orang (5,10%) 2 orang (2,04%) 

 Jumlah 47 orang (47,96% 51 orang (52,04%) 

 Total 98 orang (100%) 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap responden diperoleh data menurut tingkat 

pendapatan – jenis kelamin , yaitu untuk responden yang memiliki pendapatan 

<Rp.1.000.000, terdapat 11,22% responden berjenis kelamin pria dan 12,24% 

responden berjenis kelamin wanita. Responden yang memiliki pendapatan 

Rp.1.000.000 – Rp.2.500.000, terdapat 19,38% responden berjenis kelamin pria 

dan 24,49% responden berjenis kelamin wanita. Responden yang memiliki 

pendapatan Rp.2.500.000 – Rp.5.000.000, terdapat 12,24% responden berjenis 

kelamin pria dan 13,27% responden berjenis kelamin wanita. Responden yang 

memiliki pendapatan >Rp.5.000.000, terdapat 5,10% responden berjenis kelamin 

pria dan 2,04% responden berjenis kelamin wanita. Dalam penelitian ini 

responden yang memiliki pendapatan perbulan Rp.1.000.000 – Rp.2.500.000 

dengan jenis kelamin wanita lebih banyak ditemukan. Hal ini karena memang 

wanita lebih senang berbelanja dibandingkan pria, sehingga meskipun hanya 

memiliki pendapatan sedang wanita tetap cenderung konsumtif. 



                                                                               

 

  

3. Responden Menurut Jumlah Pendapatan – Usia 

Tabel 12. Tabulasi Karateristik Responden Menurut Jumlah Pendapatan – 

Usia 

No 
                       Usia    

Pendapatan 
<20thn 20 - 30thn 31 – 40thn  41–50thn >50thn 

1. < Rp.1.000.000 
5 orang 

(5,10%) 

11 orang 

(11,22%) 

3 orang 

(3,06%) 

3 orang 

(3,06%) 

1 orang 

(1,02%) 

2. 
Rp.1.000.000 – 

Rp.2.500.000 

4 orang 

(4,08%) 

14 orang 

(14,28%) 

13 orang 

(13,27%) 

8 orang 

(8,16%) 

4 orang 

(4,08%) 

3. 
Rp.2.500.000 – 

Rp.5.000.000 
0 (0%) 

11 orang 

(11,22%) 

10 orang 

(10,20%)  

2 orang 

(2,04%) 

2 orang 

(2,04%) 

4. > Rp.5.000.000 0 (0%) 
1 orang 

(1,02%) 

4 orang 

(4,08%) 

1 orang 

(1,02%) 

1 orang 

(1,02%) 

 Jumlah 
9 orang 

(9,18%) 

37 orang 

(37,76%) 

30 orang 

(30,61%) 

14 orang 

(14,29%) 

8 orang 

(8,16%) 

 Total 98 orang (100%) 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 
Berdasarkan hasil analisis terhadap responden diperoleh data menurut jumlah 

pendapatan – usia, yaitu untuk responden yang memiliki pendapatan <Rp.1.000.000, 

terdapat 5,10% responden berusia <20 tahun, 11,22% responden berusia 20 –30 tahun, 

3,06% responden berusia 31–40 tahun, 3,06% responden berusia 41–50 tahun, 1,02% 

responden berusia >50 tahun. Responden yang memiliki pendapatan Rp.1.000.000 – 

2.500.000, terdapat 4,08%  berusia <20 tahun, 14,28% responden berusia 20–30 tahun, 

13,27% responden berusia 31–40 tahun, 8,16 % berusia 41–50 tahun. 4,08% responden 

berusia >50 tahun. Responden yang memiliki pendapatan Rp.2.500.000 – Rp.5.000.000, 

terdapat 11,22% responden berusia 20–30 tahun, 10,20%  berusia 31–40 tahun, 2,04% 

responden berusia 41-50 tahun, 2,04% responden berusia >50 tahun. Responden yang 

memiliki pendapatan >Rp.5.000.000, terdapat 1,02% responden berusia 20–30 tahun, 

4,08% responden berusia 31–40 tahun, 1,02% responden berusia 41–50 tahun, 1,02% 

responden berusia >50 tahun. Dalam penelitian ini responden yang memiliki 

pendapatan perbulan Rp.1.000.000 – Rp.2.500.000 dengan usia 20-30 tahun lebih 



                                                                               

 

banyak ditemukan. Hal tersebut merupakan suatu kondisi yang wajar, karena yang 

menjadi responden dalam penelitian ini rata-rata berusia 20 tahun – 30 tahun yang 

umumnya belum memiliki pekerjaan tetap dan masih berpendapatan sedang. 

 

4.3.2 Hasil Analisis Sikap Konsumen Pasar Tradisional Pasar Tugu Bandar 

Lampung dan Sikap Konsumen Pasar Modern Chandra Superstore 

 

 

Variabel sikap konsumen dalam penelitian ini terdiri dari tujuh indikator yaitu 

produk, harga, lokasi, promosi, people, proses, dan prasarana fisik. 

 

4.3.2.1 Produk 

 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat variasi dan kelengkapan produk yang 

ditawarkan dapat dilihat pada Tabel 13 berikut: 

 

Tabel 13. Tingkat Variasi dan Kelengkapan Produk yang Ditawarkan 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 32 32,7% 35 35,7% 

Setuju 49 50,0% 53 54,1% 

Netral 14 14,3% 8 8,2% 

Tidak Setuju 3 3,1% 2 2,0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 0 0% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Tabel 13 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

32,7% responden menyatakan sangat setuju, 50% responden setuju, 14,3% 

responden netral dan 3,1% responden tidak setuju, sedangkan responden Chandra 

Superstore 35,7% responden menyatakan sangat setuju, 54,1% responden setuju, 

8,2% responden netral dan 2% responden tidak setuju. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden memilih tempat berbelanja karena produk yang 



                                                                               

 

ditawarkan Pasar Tugu dan Chandra Superstore bervariasi dan lengkap. Jika 

dilihat dari jumlah persentase responden, dapat diketahui bahwa dalam hal variasi 

dan kelengkapan produk, responden lebih memilih produk yang ditawarkan pasar 

modern Chandra Superstore. Hal ini dikarenakan produk yang dijual Chandra 

Superstore lebih bervariasi dan lebih lengkap, mulai dari produk berbasis 

makanan, pakaian, barang kebutuhan rumah tangga, berbagai macam barang 

elektronik, produk umum, hingga tersedianya tempat bermain anak (hiburan). 

Selain menyediakan barang-barang lokal, Chandra Superstore juga menyediakan 

barang impor, tentunya dengan variasi merk yang beragam. 

 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat kualitas produk konsumsi kebutuhan 

harian (sayur, buah, daging) yang fresh dapat dilihat pada Tabel 14 berikut: 

 

Tabel 14.  Tingkat Kualitas Produk Konsumsi Kebutuhan Harian (Sayur, 

Buah, Daging) yang Fresh 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 34 34,7% 30 30,6% 

Setuju 52 53,1% 47 48,0% 

Netral 9 9,2% 16 16,3% 

Tidak Setuju 3 3,1% 4 4,1% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 1 1,0% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Tabel 14 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

34,7% responden menyatakan sangat setuju, 53,1% responden setuju, 9,2% 

responden netral, dan 3,1% responden tidak setuju, sedangkan responden Chandra 

Superstore 30,6% responden menyatakan sangat setuju, 48% responden setuju, 

16,3% responden netral, 4,1% responden tidak setuju dan 1% responden sangat 

tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memilih 



                                                                               

 

tempat berbelanja karena produk yang ditawarkan Pasar Tugu dan Chandra 

Superstore memiliki kualitas produk konsumsi kebutuhan harian (sayur, buah, 

daging) yang fresh. Jika dilihat dari jumlah persentase responden, dapat diketahui 

bahwa dalam hal kualitas produk konsumsi kebutuhan harian (sayur, buah, 

daging), responden lebih memilih produk yang ditawarkan pasar tradisional Pasar 

Tugu. Hal ini karena produk yang dijual pedagang di Pasar Tugu sebagian besar 

langsung diperoleh dari petani sehingga produknya lebih segar dan ini 

menyebabkan produk kebutuhan harian yang dijual di Pasar Tugu memiliki 

kualitas yang lebih baik dibanding Chandra Supersotre. 

 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat kualitas produk yang ditawarkan 

terjamin dapat dilihat pada Tabel 15 berikut: 

 

Tabel 15. Tingkat Kualitas Produk yang Ditawarkan Terjamin 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 23 23,5% 41 41,8% 

Setuju 50 51,0% 46 46,9% 

Netral 18 18,4% 11 11,2% 

Tidak Setuju 7 7,1% 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 0 0% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

Tabel 15 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

23,5% responden menyatakan sangat setuju, 51% responden setuju, 18,4% 

responden netral dan 7,1% responden tidak setuju, sedangkan responden Chandra 

Superstore 41,8% responden menyatakan sangat setuju, 46,9% responden setuju 

dan 11,2% responden menyatakan netral. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden memilih tempat berbelanja karena produk yang ditawarkan Pasar 

Tugu dan Chandra Superstore memiliki kualitas produk yang terjamin. Jika dilihat 



                                                                               

 

dari jumlah persentase responden, dapat diketahui bahwa dalam hal terjaminnya 

kualitas produk yang ditawarkan, responden lebih memilih produk yang 

ditawarkan pasar modern Chandra Superstore. Hal ini dikarenakan produk yang 

dijual Chandra Superstore merupakan produk yang telah disortir terlebih dahulu 

sebelum dijual, selain itu produknya pun sebagian besar merupakan produk yang 

bermerek. 

 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat produk yang ditawarkan tidak 

kadaluarsa dapat dilihat pada Tabel 16 berikut: 

 

Tabel 16. Tingkat Produk yang Ditawarkan Tidak Kadaluarsa 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 33 33,7% 43 43,9% 

Setuju 44 44,9% 46 46,9% 

Netral 15 15,3% 6 6,1% 

Tidak Setuju 6 6,1% 3 3,1% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 0 0% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Tabel 16 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

33,7% responden menyatakan sangat setuju, 44,9 % responden setuju, 15,3% 

responden netral dan 6,1% responden tidak setuju, sedangkan responden Chandra 

Superstore 43,9% responden menyatakan sangat setuju, 46,9% responden orang 

setuju, 6,1% responden netral dan 3,1% responden tidak setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memilih tempat berbelanja karena 

produk yang ditawarkan Pasar Tugu dan Chandra Superstore tidak kadaluarsa. 

Jika dilihat dari jumlah persentase responden, dapat diketahui bahwa dalam hal 

produk yang ditawarkan tidak kadaluarsa, responden lebih memilih produk yang 



                                                                               

 

ditawarkan pasar modern Chandra Superstore. Hal ini dikarenakan Chandra 

Superstore selalu melakukan monitoring terhadap produk-produknya, sehingga 

masyarakat pun menilai bahwa produk yang dijual Chandra Superstore tidak 

kadaluarsa. 

  

4.3.2.2 Harga 

 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat harga yang ditawarkan relatif murah 

dapat dilihat pada Tabel 17 berikut: 

 

Tabel 17. Tingkat Harga yang Ditawarkan Relatif Murah 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 57 58,2% 18 18,4% 

Setuju 37 37,8% 41 41,8% 

Netral 3 3,1% 30 30,6% 

Tidak Setuju 1 1% 9 9,2% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 0 0% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Tabel 17 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

58,2% responden menyatakan sangat setuju, 37,8% responden setuju, 3,1% 

responden netral dan 1% responden tidak setuju, sedangkan responden Chandra 

Superstore 18,4% responden menyatakan sangat setuju, 41,8% responden setuju, 

30,6% responden netral dan 9,2% responden tidak setuju. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memilih tempat berbelanja karena 

harga yang ditawarkan Pasar Tugu dan Chandra Superstore relatif murah. Jika 

dilihat dari jumlah persentase responden, dapat diketahui bahwa dalam hal harga 

yang ditawarkan relatif murah, responden lebih memilih berbelanja di pasar Tugu. 



                                                                               

 

Hal ini karena sebagian besar pedagang juga merupakan produsen dari produk 

yang mereka jual, sehingga tidak diperlukan biaya distribusi lebih, selain itu 

sebagian besar pedagang juga berprinsip bahwa mereka lebih baik mengambil 

keuntungan sedikit, karena yang terpenting bagi mereka adalah barangnya laku 

terjual. Sehingga harga yang ditawarkan pun cenderung lebih murah.   

 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat harga yang ditawarkan fleksibel 

(terdapat tawar-menawar) dapat dilihat pada Tabel 18 berikut: 

 

Tabel 18. Tingkat Harga yang Ditawarkan Fleksibel (Terdapat Tawar-

Menawar) 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 67 68,4% 4 4,1% 

Setuju 17 17,3% 8 8,2% 

Netral 10 10,2% 23 23,5% 

Tidak Setuju 4 4,1% 44 44,9% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 19 19,4% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Tabel 18 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

68,4% responden menyatakan sangat setuju, 17,3% responden setuju, 10,2% 

responden netral dan 4,1% responden tidak setuju, sedangkan responden Chandra 

Superstore 4,1% responden menyatakan sangat setuju, 8,2% responden setuju, 

23,5% responden netral, 44,9% responden tidak setuju dan 19,4% responden 

sangat tidak setuju. Hal ini  menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memilih Pasar Tugu karena harga yang ditawarkan fleksibel, sedangkan sebagian 

besar responden  memilih Chandra Superstore bukan karena harga yang 

ditawarkan  fleksibel. Adanya harga yang fleksibel menjadi keunggulan tersendiri 

bagi pasar tradisional Pasar Tugu. Disini konsumen dapat melakukan proses 



                                                                               

 

tawar-menawar harga, sehingga konsumen dapat memperoleh harga yang murah 

untuk barang yang diinginkannya. 

 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat harga yang ditawarkan pasti (tercantum 

pada produk) dapat dilihat pada Tabel 19 berikut: 

 

Tabel 19. Tingkat Harga yang Ditawarkan Pasti (Tercantum Pada Produk) 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 3 3,1% 41 41,8% 

Setuju 11 11,2% 34 34,7% 

Netral 51 52,0% 12 12,2% 

Tidak Setuju 30 30,6% 10 10,2% 

Sangat Tidak Setuju 3 3,1% 1 1,0% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Tabel 19 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

3,1% responden menyatakan sangat setuju, 11,2% responden setuju, 52% 

responden netral, 30,6% responden tidak setuju dan 3,1% responden sangat tidak 

setuju, sedangkan responden Chandra Superstore 41,8% responden menyatakan 

sangat setuju, 34,7% responden setuju, 12,2% responden netral, 10,2% responden 

tidak setuju dan 1% responden sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memilih Pasar Tugu bukan karena harga yang 

ditawarkan pasti, sedangkan sebagian besar responden memilih Chandra 

Superstore karena adanya kepastian harga. Sebagian besar responden memilih 

adanya kepastian harga pada Chandra Superstore karena dianggap sistem ini lebih 

baik. Adanya harga yang tercantum pada produk membuat konsumen dapat 

memperhitungkan sendiri biaya belanja yang harus dikeluarkannya, selain itu 

konsumen tidak akan merasa tertipu dengan harga yang ditawarkan. Terutama 



                                                                               

 

bagi konsumen yang tidak pandai menawar, konsumen golongan ini akan lebih 

senang dengan harga yang pasti dibanding dengan harga yang fleksibel. 

 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat potongan harga yang ditawarkan dapat 

dilihat pada Tabel 20 berikut: 

 

Tabel 20. Tingkat Potongan Harga yang Ditawarkan 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 12 12,2% 64 65,3% 

Setuju 31 31,6% 28 28,6% 

Netral 42 42,9% 6 6,1% 

Tidak Setuju 13 13,3% 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 0 0% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Tabel 20 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

12,2% responden menyatakan sangat setuju, 31,6% responden setuju, 42,9% 

responden netral dan 13,3% responden tidak setuju, sedangkan responden 

Chandra Superstore 65,3% responden menyatakan sangat setuju, 28,6% 

responden setuju, dan 6,1% responden netral. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memilih Pasar Tugu dan Chandra Superstore karena 

adanya potongan harga yang ditawarkan. Jika dilihat dari jumlah persentase 

responden, dapat diketahui bahwa dalam hal potongan harga yang ditawarkan, 

responden lebih memilih berbelanja di pasar modern Chandra Superstore. Hal ini 

dikarenakan Chandra Superstore sering memberikan potongan harga untuk 

produk tertentu sebagai program promosi, sehingga konsumen dapat memperoleh 

penghematan biaya belanja. 

 



                                                                               

 

4.3.2.3 Lokasi 

 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat jarak tempuh ke lokasi belanja dekat 

dengan rumah dapat dilihat pada Tabel 21 berikut: 

 

Tabel 21. Tingkat Jarak Tempuh Ke Lokasi Belanja Dekat dengan Rumah 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 58 59,2% 41 41,8% 

Setuju 33 33,7% 46 46,9% 

Netral 7 7,1% 10 10,2% 

Tidak Setuju 0 0% 1 1,0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 0 0% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Tabel 21 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

59,2% responden menyatakan sangat setuju, 33,7% responden setuju dan 7,1% 

responden netral, sedangkan responden Chandra Superstore 41,8% responden 

menyatakan sangat setuju, 46,9% responden setuju, 10,2% responden netral dan 

1% responden menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden memilih Pasar Tugu dan Chandra Superstore karena jarak 

tempuh ke lokasi dekat dengan rumah. Jika dilihat dari jumlah persentase 

responden, dapat diketahui bahwa dalam hal dekatnya jarak tempuh, responden 

cenderung lebih memilih pasar tradisional Pasar Tugu. Bagi konsumen memilih 

lokasi belanja yang dekat dengan rumah dianggap lebih efektif dan efisien, yaitu 

hanya dibutuhkan waktu singkat untuk sampai ke lokasi dan tentunya dengan 

biaya yang lebih murah. 

 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat kemudahan mencapai lokasi dapat 

dilihat pada Tabel 22 berikut: 



                                                                               

 

 

Tabel 22. Tingkat Kemudahan Mencapai Lokasi 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 48 49,0% 47 48,0% 

Setuju 34 34,7% 35 35,7% 

Netral 15 15,3% 9 9,2% 

Tidak Setuju 1 1,0% 7 7,1% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 0 0% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Tabel 22 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

49,0% responden menyatakan sangat setuju, 34,7% responden setuju, 15,3% 

responden netral dan 1,0% responden menyatakan tidak setuju, sedangkan 

responden Chandra Superstore 48,0% responden menyatakan sangat setuju, 

35,7% responden setuju, 9,2% responden netral dan 7,1% responden menyatakan 

tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memilih Pasar 

Tugu dan Chandra Superstore karena adanya kemudahan mencapai lokasi belanja. 

Hal ini disebabkan karena keduanya terletak di tempat yang strategis yaitu berada 

di tengah kota, sehingga ketersediaan transportasi umum dan lalu lintas jalan raya 

sangat memadai. 

 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat kebersihan dan kerapian lokasi dapat 

dilihat pada Tabel 23 berikut: 

 

Tabel 23. Tingkat Kebersihan dan Kerapian Lokasi 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 19 19,4% 61 62,2% 

Setuju 14 14,3% 31 31,6% 

Netral 37 37,8% 6 6,1% 

Tidak Setuju 22 22,4% 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 6 6,1% 0 0% 

Total 98 100% 98 100% 



                                                                               

 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Tabel 23 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

19,4% responden menyatakan sangat setuju, 14,3% responden setuju, 37,8% 

responden netral, 22,4% responden tidak setuju dan 6,1% responden sangat tidak 

setuju, sedangkan responden Chandra Superstore 62,2% responden menyatakan 

sangat setuju, 31,6% responden menyatakan setuju dan 6,1% responden 

menyatakan netral. Hal tersebut  menunjukkan bahwa kebersihan dan kerapian 

lokasi  bukan merupakan alasan utama bagi sebagian besar responden memilih 

Pasar Tugu, dan sebaliknya responden memilih Chandra Superstore dikarenakan 

adanya kebersihan dan kerapian lokasi. Bagi sebagian besar masyarakat tingkat 

kebersihan dan kerapian lokasi menjadi faktor tersendiri dalam memilih tempat 

berbelanja. Hal ini karena kebersihan dan kerapian menunjukan kualitas suatu 

gerai dan produk yang dijualnya. Demikian halnya dengan Chandra Superstore, 

yang banyak dipilih konsumen karena kebersihan dan kerapian lokasi yang selalu 

terjaga. 

 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat keamanan dan kenyamanan lokasi dapat 

dilihat pada Tabel 24 berikut: 

 

Tabel 24. Tingkat Keamanan dan Kenyamanan Lokasi 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 22 22,4% 55 56,1% 

Setuju 17 17,3% 40 40,8% 

Netral 35 35,7% 3 3,1% 

Tidak Setuju 21 21,4% 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 3 3,1% 0 0% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 



                                                                               

 

 

Tabel 24 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

22,4% responden menyatakan sangat setuju, 17,3% responden setuju, 35,7% 

responden netral, 21,4% responden tidak setuju dan 3,1% responden sangat tidak 

setuju, sedangkan responden Chandra Superstore 56,1% responden menyatakan 

sangat setuju, 40,8% responden setuju dan 3,1% responden netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa keamanan dan kenyamanan lokasi  bukan merupakan 

prioritas utama bagi sebagian besar responden memilih Pasar Tugu, sedangkan 

sebagian besar responden memilih Chandra Superstore dikarenakan adanya 

keamanan dan kenyamanan lokasi. Banyaknya responden yang merasa aman dan 

nyaman berbelanja di Chandra Superstore karena Chandra Superstore memiliki 

keamanan serta kenyamanan yang terjamin, seperti adanya personil keamanan 

yang cukup, adanya alat pemadam kebakaran, fasilitas tangga berjalan dan 

pendingin ruangan, sirkulasi udara yang baik, lokasi yang bersih dan rapi, serta 

adanya musik yang membuat konsumen menjadi betah. 

 

4.3.2.4 Promosi 

 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat daya tarik iklan melalui media elektronik 

dan media cetak dapat dilihat pada Tabel 25 berikut: 

 

Tabel 25. Tingkat Daya Tarik Iklan Melalui Media Elektronik dan Media 

Cetak 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 0 0% 24 24,5% 

Setuju 3 3,1% 27 27,6% 

Netral 52 53,1% 32 32,7% 

Tidak Setuju 41 41,8% 15 15,3% 

Sangat Tidak Setuju 2 2,0% 0 0% 



                                                                               

 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Tabel 25 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

3,1% responden menyatakan setuju, 53,1% responden netral, 41,8% responden 

tidak setuju dan 2% responden sangat tidak setuju, sedangkan responden Chandra 

Superstore 24,5% responden menyatakan sangat setuju, 27,6% responden setuju, 

32,7% responden netral dan 15,3% responden menyatakan tidak setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa iklan melalui media elektronik dan media cetak kurang 

begitu mempengaruhi responden dalam memilih Pasar Tugu dan Chandra 

Superstore. Meskipun demikian jika dilihat dari jumlah persentase responden, 

dapat diketahui bahwa Chandra Superstore memiliki daya tarik terhadap iklan 

yang dipasangnya. Walaupun pengaruhnya sedikit namun ada beberapa konsumen 

yang memilih berbelanja di Chandra Superstore karena iklan tersebut. Hal ini 

dikarenakan Chandra Superstore kurang intensif dalam mempromosikan gerainya 

melalui media elektronik maupun media cetak.   

 

Berdasarkan penelitian mengenai adanya program undian berhadiah dapat dilihat 

pada Tabel 26 berikut: 

 

Tabel 26. Adanya Program Undian Berhadiah 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 0 0% 37 37,8% 

Setuju 2 2,0% 26 26,5% 

Netral 44 44,9% 25 25,5% 

Tidak Setuju 44 44,9% 10 10,2% 

Sangat Tidak Setuju 8 8,2% 0 0% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 



                                                                               

 

Tabel 26 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

2% responden menyatakan setuju, 44,9% responden netral, 44,9% responden tidak 

setuju dan 8,2% responden sangat tidak setuju, sedangkan responden Chandra 

Superstore 37,8% responden menyatakan sangat setuju, 26,5% responden setuju, 

25,5% responden netral dan 10,2% responden menyatakan tidak setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memilih Pasar Tugu bukan karena 

adanya program undian berhadiah, sedangkan sebagian besar responden memilih 

Chandra Superstore dikarenakan adanya program undian berhadiah. Program ini 

menjadi salah satu daya tarik yang membuat konsumen lebih memilih berbelanja 

di Chandra Superstore. Hal ini dikarenakan hadiah yang ditawarkan oleh pihak 

Chandra Superstore merupakan hadiah yang tergolong diinginkan konsumen 

kebanyakan, selain itu kemudahan sistem dalam mengikuti program ini juga 

menjadi alasan tersendiri bagi konsumen. 

 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat diskon yang ditawarkan dapat dilihat 

pada Tabel 27 berikut: 

 

Tabel 27. Tingkat Diskon yang Ditawarkan 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 5 5,1% 55 56,1% 

Setuju 23 23.5% 33 33,7% 

Netral 34 34,7% 9 9,2% 

Tidak Setuju 33 33,7% 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 3 3,1% 1 1,0% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Tabel 27 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

5,1% responden menyatakan sangat setuju, 23,5% responden setuju, 34,7% 



                                                                               

 

responden netral, 33,7% responden tidak setuju, dan 3,1% responden sangat tidak 

setuju, sedangkan responden Chandra Superstore 56,1% responden menyatakan 

sangat setuju, 33,7% responden menyatakan setuju, 9,2% responden netral, dan 

1,0% responden sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden memilih Pasar Tugu bukan karena adanya diskon yang ditawarkan, 

sedangkan sebagian besar responden memilih Chandra Superstore dikarenakan 

adanya diskon yang ditawarkan. Tentunya program diskon menjadi daya tarik 

tersendiri bagi konsumen dalam memilih tempat berbelanja, termasuk dalam 

memilih Chandra Superstore. Hal tersebut merupakan suatu yang wajar karena 

memang Chandra Superstore sering mengadakan program diskon untuk produk 

tertentu sebagai media promosi. Dengan adanya diskon maka konsumen akan 

mendapatkan produk yang diinginkannya dengan harga yang lebih murah. 

 

4.3.2.5 People 

 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat pelayanan yang memuaskan dapat 

dilihat pada Tabel 28 berikut: 

 

Tabel 28. Tingkat Pelayanan yang Memuaskan 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 13 13.3% 37 37,8% 

Setuju 52 53,1% 38 38,8% 

Netral 30 30,6% 19 19,4% 

Tidak Setuju 3 3,1% 4 4,1% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 0 0% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 



                                                                               

 

Tabel 28 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

13,3% responden menyatakan sangat setuju, 53,1% responden setuju, 30,6% 

responden netral, dan 3,1% responden tidak setuju, sedangkan responden Chandra 

Superstore 37,8% responden sangat setuju, 38,8% responden setuju, 19,4% 

responden netral, dan 4,1% responden tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memilih Pasar Tugu dan Chandra Superstore karena 

adanya pelayanan yang memuaskan. Jika dilihat dari jumlah persentase 

responden, dapat diketahui bahwa dalam hal pelayanan yang memuaskan, 

responden lebih memilih berbelanja di Chandra Superstore. Hal tersebut karena 

Chandra Superstore sangat memperhatikan kualitas karyawan. Terdapat seleksi, 

pelatihan, dan motivasi didalam sumber daya manusianya. Sehingga karyawan 

Chandra Superstore memiliki kedisiplinan kerja dan mampu melayani konsumen 

dengan baik. 

 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat keramahan, kesopanan, dan kesigapan 

pegawai dapat dilihat pada Tabel 29 berikut: 

 

Tabel 29. Tingkat Keramahan, Kesopanan, dan Kesigapan Pegawai 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 14 14,3% 25 25.5% 

Setuju 38 38,8% 41 41,8% 

Netral 38 38,8% 30 30,6% 

Tidak Setuju 8 8,2% 2 2,0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 0 0% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Tabel 29 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

14,3% responden menyatakan sangat setuju, 38,8% responden setuju, 38,8% 



                                                                               

 

responden netral, dan 8,2% responden tidak setuju, sedangkan responden Chandra 

Superstore 25,5% responden menyatakan sangat setuju, 41,8% responden 

menyatakan setuju, 30,6% responden menyatakan netral, dan 2,0% responden 

menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memilih Pasar Tugu dan Chandra Superstore karena adanya keramahan, 

kesopanan, dan kesigapan pegawai dalam melayanai konsumen. Jika dilihat dari 

jumlah persentase responden, dapat diketahui bahwa dalam hal keramahan, 

kesopanan, dan kesigapan pegawai, responden lebih memilih berbelanja di pasar 

modern Chandra Superstore. Hal tersebut karena memang Chandra Superstore 

memiliki karyawan yang terlatih. Keramahan, kesopanan, dan kesigapan pegawai 

selalu dijaga oleh Chandra Superstore sebagai cara mempertahankan pelanggan. 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat kemampuan pegawai dalam 

menginformasikan produk yang dibutuhkan dapat dilihat pada Tabel 30 berikut: 

 

Tabel 30. Tingkat Kemampuan Pegawai Dalam Menginformasikan Produk 

yang Dibutuhkan 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 5 5,1% 13 13,3% 

Setuju 45 45,9% 40 40,8% 

Netral 39 39,8% 37 37,8% 

Tidak Setuju 9 9,2% 8 8,2% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 0 0% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Tabel 30 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

5,1% responden menyatakan sangat setuju, 45,9% responden setuju, 39,8% 

responden netral, dan 9,2% responden tidak setuju, sedangkan responden Chandra 

Superstore 13,3% responden menyatakan sangat setuju, 40,8% responden setuju, 



                                                                               

 

37,8% responden netral dan 8,2% responden menyatakan tidak setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memilih Pasar Tugu dan Chandra 

Superstore karena adanya kemampuan pegawai dalam menginformasikan produk 

yang dibutuhkan. Jika dilihat dari jumlah persentase responden, dapat diketahui 

bahwa dalam hal kemampuan pegawai menginformasikan produk , responden 

lebih memilih berbelanja di pasar modern Chandra Superstore. Hal ini karena 

memang Chandra Superstore mengharuskan karyawannya memiliki pengetahuan 

penuh terhadap produk yang dijualnya. Sehingga ketika konsumen membutuhkan 

penjelasan terhadap produk yang diinginkan, maka karyawan dapat 

menjelaskannya dengan baik. 

 

4.3.2.6 Proses 

  

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat kemudahan pilihan cara bayar (kartu 

kredit, ATM) dapat dilihat pada Tabel 31 berikut: 

 

Tabel 31. Tingkat Kemudahan Pilihan Cara Bayar (Kartu Kredit, ATM) 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 0 0% 27 27,6% 

Setuju 0 0% 38 38,8% 

Netral 50 51,0% 24 24,5% 

Tidak Setuju 36 36,7% 9 9,2% 

Sangat Tidak Setuju 12 12,2% 0 0% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Tabel 31 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

51,0% responden netral, 36,7% responden tidak setuju, dan 12,2% responden 

sangat tidak setuju. Sedangkan responden Chandra Superstore 27,6% responden 



                                                                               

 

menyatakan sangat setuju, 38,8% responden setuju, 24,5% responden netral, dan 

9,2% responden tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden memilih 

Pasar Tugu bukan karena kemudahan pilihan cara bayar, sedangkan responden 

memilih Chandra Superstore dikarenakan adanya kemudahan pilihan cara bayar. 

Adanya pilihan cara bayar menggunakan kartu kredit dan ATM didalam transaksi 

pembelian menjadikan keunggulan tersendiri bagi Chandra Superstore. Tentunya 

konsumen akan lebih dimudahkan dengan adanya fasilitas pilihan cara bayar ini, 

sehingga Chandra Superstore cenderung dipilih lebih banyak konsumen. 

 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat kemudahan pembelian dengan cara 

hutang dapat dilihat pada Tabel 32 berikut: 

Tabel 32. Tingkat Kemudahan Pembelian Dengan Cara Hutang 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 13 13,3% 5 5,1% 

Setuju 28 28,6% 10 10.2% 

Netral 34 34,7% 27 27,6% 

Tidak Setuju 19 19,4% 43 43,9% 

Sangat Tidak Setuju 4 4,1% 13 13,3% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Tabel 32 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

13,3% responden menyatakan sangat setuju, 28,6% responden setuju, 34,7% 

responden netral, dan 19,4% responden tidak setuju dan 4,1% responden sangat 

tidak setuju, sedangkan responden Chandra Superstore 5,1% responden 

menyatakan sangat setuju, 10,2% responden setuju, 27,6% responden netral, dan 

43,9% responden tidak setuju, dan 13,3% responden sangat tidak setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memilih Pasar Tugu dan Chandra 

Superstore bukan karena adanya kemudahan pembelian dengan cara hutang. 



                                                                               

 

Meskipun demikian, dari jumlah persentase responden dapat diketahui bahwa 

Pasar Tugu lebih dipilih responden dibanding Chandra Superstore karena adanya 

kemudahan pembelian dengan cara hutang. Hal ini karena hubungan antara 

pedagang dan pembeli di Pasar Tugu cukup akrab dan saling percaya, sehingga 

memungkinkan pembeli melakukan pembelian dengan cara hutang. 

 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat kemudahan jasa antar untuk produk 

tertentu dapat dilihat pada Tabel 33 berikut: 

 

 

 

 

Tabel 33. Tingkat Kemudahan Jasa Antar Untuk Produk Tertentu 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 19 19,4% 17 17,3% 

Setuju 33 33,7% 20 20.4% 

Netral 34 34,7% 33 33,7% 

Tidak Setuju 12 12,2% 27 27,6% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 1 1,0% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Tabel 33 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

19,4% responden menyatakan sangat setuju, 33,7% responden menyatakan setuju, 

34,7% responden menyatakan netral dan 12,2% responden menyatakan tidak 

setuju, sedangkan responden Chandra Superstore 17,3% responden menyatakan 

sangat setuju, 20,4% responden menyatakan setuju, 33,7% responden  

menyatakan netral, 27,6% responden menyatakan tidak setuju dan 1,0% 

responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemudahan jasa antar untuk produk tertentu menjadi alasan utama bagi sebagian 

besar responden dalam memilih Pasar Tugu, sedangkan sebagian besar responden 



                                                                               

 

memilih Chandra Superstore bukan dikarenakan adanya jasa antar untuk produk 

tertentu tersebut. Hal ini dikarenakan di Pasar Tugu proses penyampaian barang 

dari pedagang ke konsumen dilakukan dengan berinteraksi secara langsung yaitu 

penjual langsung melayani pembeli. Sehingga hubungan yang tercipta pun bersifat 

kekeluargaan. Tentunya hal ini yang menyebabkan konsumen lebih nyaman 

dalam meminta pelayanan jasa antar untuk produk tertentu yang mereka beli. 

 

 

 

4.3.2.7 Prasarana Fisik 

 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat keamanan dan keluasan tempat parkir 

dapat dilihat pada Tabel 34 berikut: 

 

Tabel 34. Tingkat Keamanan dan Keluasan Tempat Parkir 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 11 11,2% 30 30,6% 

Setuju 33 33,7% 49 50,0% 

Netral 42 42,9% 19 19,4% 

Tidak Setuju 12 12,2% 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 0 0% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Tabel 34 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

11,2% responden menyatakan sangat setuju, 33,7% responden setuju, 42,9% 

responden netral, dan 12,2% responden tidak setuju, sedangkan responden 

Chandra Superstore 30,6% responden menyatakan sangat setuju, 50,0% 

responden setuju dan 19,4% responden netral. Hal ini menunjukkan bahwa 



                                                                               

 

sebagian besar responden memilih Pasar Tugu bukan karena adanya keamanan 

dan keluasan tempat parkir, sedangkan sebagian besar responden memilih 

Chandra Superstore dikarenakan adanya fasilitas keamanan dan keluasan tempat 

parkir. Tentunya Chandra Superstore telah memiliki fasilitas tempat parkir yang 

memadai, yang menyebabkan gerainya lebih dipilih oleh banyak konsumen. Hal 

ini dikarenakan bagi konsumen yang membawa kendaraan pribadi, keamanan dan 

keluasan tempat parkir menjadi faktor tersendiri didalam menentukan tempat 

berbelanja. Konsumen cenderung menginginkan tempat parkir yang aman dan 

luas agar kendaraan mereka juga terjaga saat ditinggal berbelanja. 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat kemudahan fasilitas tangga berjalan 

dapat dilihat pada Tabel 35 berikut: 

 

Tabel 35. Tingkat Kemudahan Fasilitas Tangga Berjalan 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 0 0% 28 28,6% 

Setuju 1 1,0% 36 36,7% 

Netral 50 51,0% 20 20,4% 

Tidak Setuju 39 39,8% 14 14,3% 

Sangat Tidak Setuju 8 8,2% 0 0% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Tabel 35 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

1% responden menyatakan setuju, 51% responden netral, dan 39,8% responden 

tidak setuju dan 8,2% responden sangat tidak setuju, sedangkan responden 

Chandra Superstore 28,6% responden menyatakan sangat setuju, 36,7% 

responden setuju, 20,4% responden netral dan 14,3% responden tidak setuju. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memilih Pasar Tugu bukan 

karena adanya fasilitas tangga berjalan, sedangkan sebagian besar responden 



                                                                               

 

memilih Chandra Superstore dikarenakan adanya fasilitas tangga berjalan yang 

disediakan. Dengan adanya fasilitas tangga berjalan maka konsumen akan 

dimudahkan saat berbelanja, dan tentu saja konsumen tidak akan merasa lelah 

dibandingkan harus menaiki tangga biasa. Hal inilah yang menjadi salah satu 

alasan bagi konsumen untuk lebih memilih Chandra Superstore.  

  

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat kenyamanan fasilitas pendingin ruangan  

dapat dilihat pada Tabel 36 berikut: 

 

Tabel 36. Tingkat Kenyamanan Fasilitas Pendingin Ruangan 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 0 0% 25 25,5% 

Setuju 2 2,0% 45 45,9% 

Netral 40 40,8% 26 26,5% 

Tidak Setuju 46 46,9% 2 2,0% 

Sangat Tidak Setuju 10 10,2% 0 0% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Tabel 36 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

2% responden menyatakan setuju, 40,8% responden menyatakan netral, 46,9% 

responden menyatakan tidak setuju dan 10,2% responden menyatakan sangat 

tidak setuju, sedangkan responden Chandra Superstore 25,5% responden 

menyatakan sangat setuju, 45,9% responden menyatakan setuju, 26,5% responden 

menyatakan netral dan 2% responden menyatakan tidak setuju. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa fasilitas pendingin ruangan bukan merupakan alasan utama 

bagi sebagian besar responden dalam memilih Pasar Tugu, sedangkan sebagian 

besar responden memilih Chandra Superstore dikarenakan adanya fasilitas 

pendingin ruangan yang disediakan. Tersedianya fasilitas pendingin ruangan pada 



                                                                               

 

gerai Chandra Superstore menyebabkan Chandra Superstore lebih banyak dipilih 

konsumen. Hal ini tentu saja karena pendingin ruangan menjadikan sirkulasi udara 

lancar dan dingin, sehingga konsumen akan merasa lebih nyaman. 

 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat kenyamanan failitas toilet yang memadai 

dapat dilihat pada Tabel 37 berikut: 

 

 

Tabel 37. Tingkat Kenyamanan Fasilitas Toilet yang Memadai 

Kriteria Jawaban Pasar Tugu Chandra Superstore 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 13 13,3% 29 29,6% 

Setuju 22 22,4% 46 46,9% 

Netral 29 29,6% 17 17,3% 

Tidak Setuju 30 30,6% 6 6,1% 

Sangat Tidak Setuju 4 4,1% 0 0% 

Total 98 100% 98 100% 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penyebaran Kuesioner, Februari 2010 

 

Tabel 37 memperlihatkan bahwa hasil analisis terhadap responden pasar Tugu, 

13,3% responden menyatakan sangat setuju, 22,4% responden menyatakan setuju, 

29,6% responden menyatakan netral, 30,6% responden menyatakan tidak setuju 

dan 4,1% responden menyatakan sangat tidak setuju, sedangkan responden 

Chandra Superstore 29,6% responden menyatakan sangat setuju, 46,9% 

responden menyatakan setuju, 17,3% responden menyatakan netral dan 6,1% 

responden menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden memilih Pasar Tugu bukan karena adanya fasilitas toilet yang 

memadai, sedangkan sebagian besar responden memilih Chandra Superstore 

dikarenakan adanya fasilitas toilet yang memadai. Tersedianya fasilitas toilet yang 

memadai ini menyebabkan Chandra Superstore lebih banyak dipilih konsumen. 



                                                                               

 

Hal ini karena memang toilet pada Chandra Superstore tersedia dalam jumlah 

yang cukup, bersih, dan nyaman digunakan. 

 

Berdasarkan penjabaran analisis kualitatif, dapat diketahui bahwa demografi 

responden sebagian besar adalah berjenis kelamin wanita, berusia 20 tahun hingga 

30 tahun, dengan tingkat pendapatan antara Rp.1.000.000 hingga Rp.2.500.000 

perbulan. Dapat diketahui pula bahwa responden memilih pasar tradisional Pasar 

Tugu Bandar Lampung karena adanya produk konsumsi kebutuhan harian (sayur, 

buah, daging) yang fresh, tingkat harga yang ditawarkan relatif murah, harga yang 

ditawarkan fleksibel (terdapat tawar-menawar), jarak tempuh ke lokasi belanja 

dekat dengan rumah, adanya kemudahan mencapai lokasi, adanya kemudahan 

pembelian dengan cara hutang, dan adanya layanan jasa antar untuk produk 

tertentu. Bagi pasar modern Chandra Superstore, responden memilihnya karena 

adanya variasi dan kelengkapan produk yang ditawarkan, kualitas produk yang 

terjamin, produk yang ditawarkan tidak kadaluarsa, tingkat harga yang ditawarkan 

pasti, adanya potongan harga yang ditawarkan, lokasi yang bersih dan rapi, lokasi 

yang aman dan nyaman, adanya daya tarik iklan melalui media elektronik dan 

media cetak, adanya undian berhadiah, adanya diskon yang ditawarkan, pelayanan 

yang memuaskan, adanya keramahan, kesopanana dan kesigapan pegawai, adanya 

pegawai yang mampu menginformasikan produk yang dibutuhkan, adanya 

kemudahan pilihan cara bayar ( kartu kredit, ATM), tempat parkir yang luas dan 

aman, adanya kemudahan fasilitas tangga berjalan, tersedianya fasilitas pendingin 

ruangan, serta tersedianya fasilitas toilet yang memadai. 

 



                                                                               

 

4.4 Analisis Kuantitatif 

4.4.1 Perhitungan Skala Likert 

 

Sikap konsumen Pasar Tradisional Pasar Tugu Bandar Lampung dan Chandra 

Superstore Cabang Tanjung Karang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 

Tabel 38. Perhitungan Skor Pasar Tradisional Pasar Tugu dan Pasar 

Modern Chandra Superstore 

Dimensi 

yang diukur 

Pasar Tradisional 

Pasar Tugu 

Pasar Modern 

Chandra Superstore 

skor rata-rata interpretasi skor rata-rata skor rata-rata 

1 4.12 S 4.23 S 

2 4.19 S 4.03 S 

3 3.91 S 4.31 S 

4 4.06 S 4.32 S 

5 4.53 SS 3.69 S 

6 4.50 SS 2.33 TS 

7 2.81 N 4.06 S 

8 3.43 N 4.59 SS 

9 4.52 SS 4.30 S 

10 4.32 S 4.24 S 

11 3.18 N 4.56 SS 

12 3.35 N 4.53 SS 

13 2.57 N 3.61 S 

14 2.41 TS 3.92 S 

15 2.94 N 4.44 S 

16 3.77 S 4.10 S 

17 3.59 S 3.91 S 

18 3.47 N 3.59 S 

19 2.39 TS 3.85 S 

20 3.28 N 2.50 N 

21 3.60 N 3.26 N 

22 3.44 N 4.11 S 

23 2.45 TS 3.80 S 

24 2.35 TS 3.95 S 

25 3.10 N 4.00 S 

Sumber: Diolah 2010 (Lampiran 4) 

 

Keterangan : 



                                                                               

 

SS = Sangat Setuju,  

S = Setuju,  

N = Netral,  

TS = Tidak Setuju,  

STS = Sangat Tidak Setuju. 

 

Dari perhitungan indikator di atas dapat diketahui bahwa keunggulan dari pasar 

tradisional yaitu pada faktor harga yang ditawarkan sedangkan keunggulan dari 

pasar modern yaitu produk, lokasi, promosi, people, proses penyampaian produk, 

dan prasarana fisik. Hal ini juga dapat dilihat pada Gambar 9 dibawah ini: 

 

Gambar 9. Analisis Skala Likert Sikap Konsumen Pasar Tradisional Pasar 

Tugu dan Pasar Modern Chandra Superstore 

 
Sumber: Diolah 2010 (Lampiran 4) 

 

Gambar 9 di atas menunjukan bahwa pada komponen indikator dapat diketahui 

pada pasar tradisional Pasar Tugu responden sebagian besar meyatakan bahwa 
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harga yang ditawarkan lebih baik dibandingkan pasar modern Chandra 

Superstore, sedangkan pada komponen pasar modern Chandra Superstore 

responden sebagian besar setuju bahwa pasar modern Chandra Superstore lebih 

baik pada segi produk, lokasi, promosi, people, proses penyampaian produk, dan 

prasarana fisik. 

4.4.2 Perhitungan Uji-t 

4.4.2.1 Uji-t Variabel Produk 

 

Berdasarkan Probabilitas : 

 Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima. 

 Jika probabilitas   0,05 maka Ho ditolak. 

Keputusan :  

Terlihat bahwa pada kolom Sig/significance (Lampiran 5) adalah 0,068 atau 

probabilitas diatas 0,05, maka Ho diterima. Hal ini berarti pada variabel produk 

tidak ada perbedaan signifikan antara sikap konsumen pasar tradisional Pasar 

Tugu dengan sikap konsumen pasar Modern Chandra Superstore. 

 

4.4.2.2 Uji-t Variabel Harga 

 

Berdasarkan Probabilitas : 

 Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima. 

 Jika probabilitas   0,05 maka Ho ditolak. 

Keputusan :  

Terlihat bahwa pada kolom Sig/significance (Lampiran 5) adalah 0,038 atau 

probabilitas dibawah 0,05, maka Ho ditolak. Hal ini berarti pada variabel harga 



                                                                               

 

ada perbedaan signifikan antara sikap konsumen pasar tradisional Pasar Tugu 

dengan sikap konsumen pasar Modern Chandra Superstore. 

 

 

4.4.2.3 Uji-t Variabel Lokasi 

 

Berdasarkan Probabilitas : 

 Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima. 

 Jika probabilitas   0,05 maka Ho ditolak. 

Keputusan :  

Terlihat bahwa pada kolom Sig/significance (Lampiran 5) adalah 0,000 atau 

probabilitas dibawah 0,05, maka Ho ditolak. Hal ini berarti pada variabel lokasi 

ada perbedaan signifikan antara sikap konsumen pasar tradisional Pasar Tugu 

dengan sikap konsumen pasar Modern Chandra Superstore. 

 

4.4.2.4 Uji-t Variabel Promosi 

 

Berdasarkan Probabilitas : 

 Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima. 

 Jika probabilitas   0,05 maka Ho ditolak. 

Keputusan :  

Terlihat bahwa pada kolom Sig/significance (Lampiran 5) adalah 0,000 atau 

probabilitas dibawah 0,05, maka Ho ditolak. Hal ini berarti pada variabel promosi 

ada perbedaan signifikan antara sikap konsumen pasar tradisional Pasar Tugu 

dengan sikap konsumen pasar Modern Chandra Superstore. 



                                                                               

 

 

 

 

4.4.2.5 Uji-t Variabel People 

 

Berdasarkan Probabilitas : 

 Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima. 

 Jika probabilitas   0,05 maka Ho ditolak. 

Keputusan :  

Terlihat bahwa pada kolom Sig/significance (Lampiran 5) adalah 0,004 atau 

probabilitas dibawah 0,05, maka Ho ditolak. Hal ini berarti pada variabel people 

ada perbedaan signifikan antara sikap konsumen pasar tradisional Pasar Tugu 

dengan sikap konsumen pasar Modern Chandra Superstore. 

 

4.4.2.6 Uji-t Variabel Proses 

 

Berdasarkan Probabilitas : 

 Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima. 

 Jika probabilitas   0,05 maka Ho ditolak. 

Keputusan :  

Terlihat bahwa pada kolom Sig/significance (Lampiran 5) adalah 0,181 atau 

probabilitas diatas 0,05, maka Ho diterima. Hal ini berarti pada variabel proses 

tidak ada perbedaan signifikan antara sikap konsumen pasar tradisional Pasar 

Tugu dengan sikap konsumen pasar Modern Chandra Superstore. 

 



                                                                               

 

 

4.4.2.7 Uji-t Variabel Prasarana Fisik 

 

Berdasarkan Probabilitas : 

 Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima. 

 Jika probabilitas   0,05 maka Ho ditolak. 

Keputusan :  

Terlihat bahwa pada kolom Sig/significance (Lampiran 5) adalah 0,000 atau 

probabilitas dibawah 0,05, maka Ho ditolak. Hal ini berarti pada variabel 

prasarana fisik ada perbedaan signifikan antara sikap konsumen pasar tradisional 

Pasar Tugu dengan sikap konsumen pasar Modern Chandra Superstore. 

 

Pengujian hipotesis untuk perbandingan sikap konsumen dalam memilih pasar 

tradisional Pasar Tugu Bandar Lampung dengan konsumen pasar modern Chandra 

Superstore juga dapat dilihat pada Tabel 39 berikut ini: 

 

Tabel 39. Perbandingan Mean Variabel Penelitian Sikap Konsumen Pasar 

Tradisional Pasar Tugu dengan Konsumen Pasar Modern Chandra 

Superstore 

Sikap Konsumen Pasar Tradisional 

Pasar Tugu Bandar Lampung 

Sikap Konsumen Pasar Modern 

Chandra Superstore Cabang 

Tanjung Karang 

Indikator Mean Indikator Mean 

Produk 16,29 Produk 16,89 

Harga 15,27 Harga 14,67 

Lokasi 15,37 Lokasi 17,63 

Promosi 7,92 Promosi 11,97 

People 10,83 People 11,60 

Proses 9,27 Proses 9,60 

Prasarana Fisik 11,34 Prasarana Fisik 15,86 

Sumber: Diolah 2010 (Lampiran 5) 

 



                                                                               

 

Tabel 40. Perbandingan Sikap Konsumen Pasar Tradisional Pasar Tugu 

dengan Konsumen Pasar Modern Chandra Superstore 

Menggunakan uji-t 

 
Sumber: Diolah 2010 (Lampiran 5) 

 

Secara parsial ditemukan perbedaan signifikan antara sikap konsumen pasar 

tradisional Pasar Tugu Bandar Lampung dengan konsumen pasar modern Chandra 

Superstore. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas (sig-t) 0,000 berada 

dibawah level of significance yang digunakan (α= 0,05), sehingga tolak Ho yang 

artinya sikap konsumen pasar tradisional Pasar Tugu Bandar Lampung dengan 

konsumen pasar modern Chandra Superstore terdapat perbedaan. Maka hipotesis 

yang menyatakan adanya perbedaan antara sikap konsumen pasar tradisional 

Pasar Tugu Bandar Lampung dengan konsumen pasar modern Chandra 

Superstore Cabang Tanjung Karang diterima. 

 

4.5 Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa dengan uji-t diketahui bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara sikap konsumen pasar tradisional Pasar Tugu 

dengan sikap konsumen pasar modern Chandra Superstore hal tersebut dapat 

diketahui dari penjelasan perindikator berikut: 

 

1.814 .180 8.632 194 .000 11.959 1.385 9.227 14.692 

8.632 192.799 .000 11.959 1.385 9.227 14.692 

EqEqual variances 
assumed 

EqEqual variances 
not assumed 

7P 
F Sig. 

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 

r 

95% Confidence 
  Interval of the 

Difference 

t-test for Equality of Means 



                                                                               

 

Analisis sikap konsumen pasar tradisional Pasar Tugu dengan sikap konsumen 

pasar modern Chandra Superstore terhadap produk yang ditawarkan kedua pasar 

tersebut diketahui tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Diketahui mean 

pasar tradisional Pasar Tugu adalah 16,29 (lampiran 5) dan mean pasar modern 

Chandra Superstore adalah 16,89 (lampiran 5). Tidak adanya perbedaan signifikan 

ini dikarenakan kedua tempat belanja tersebut sama-sama memiliki produk 

konsumsi kebutuhan harian yang fresh, produknya tidak kadaluarsa, serta 

memiliki produk yang bervariasi dan lengkap. Hal tersebut sesuai dengan teori 

bahwa peritel yang menyediakan produk dalam toko pada jumlah, waktu dan 

harga yang sesuai untuk mencapai sasaran toko akan membuat gerai dipilih 

konsumen (Hendri Ma’aruf, 2006:135). 

 

Analisis sikap konsumen pasar tradisional Pasar Tugu dengan sikap konsumen 

pasar modern Chandra Superstore terhadap harga yang ditawarkan diketahui 

bahwa ternyata memang memiliki tingkat perbedaan yang signifikan. Dalam 

penelitian ini masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar tradisional Pasar 

Tugu, hal ini diketahui dari mean pasar tradisional Pasar Tugu yang lebih besar 

dari pasar modern Chandra Superstore yaitu sebesar 15,27>14,67 (Lampiran 5). 

Hal tersebut disebabkan harga yang dijual Chandra Superstore lebih mahal 

dibandingkan Pasar Tugu. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan jika 

strategi harga rendah diterapkan maka strategi ini menjadi sangat efektif menarik 

pembeli karena harga rendah berarti penghematan dan toko yang menerapkan 

harga lebih rendah dari pesaing akan banyak dipilih konsumen (Hendri Ma’ruf 

157:2006). 

 



                                                                               

 

Analisis sikap konsumen pasar tradisional Pasar Tugu dengan sikap konsumen 

pasar modern Chandra Superstore terhadap lokasi berdirinya kedua pasar tersebut 

diketahui memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam penelitian ini masyarakat 

lebih memilih Chandra Superstore, hal ini diketahui dari mean Chandra 

Superstore yang lebih besar dari Pasar Tugu yaitu sebesar 17,63>15,37 (Lampiran 

5). Perbedaan ini disebabkan karena adanya kebersihan, kerapian, keamanan, dan 

kenyamanan lokasi yang dimiliki oleh Chandra Superstore, selain itu letaknya pun 

lebih strategis dibandingkan dengan Pasar Tugu. Hal tersebut sesuai dengan teori 

yang menyatakan bahwa sebuah gerai akan lebih sukses jika letaknya lebih 

strategis dibandingkan gerai lainnya yang berlokasi kurang strategis meskipun 

keduanya menjual produk yang sama, oleh pramuniaga yang trampil dan banyak 

(Hendri Ma’ruf, 2006:115). Selain itu Hendri Ma’ruf (2006:200) juga menyatakan 

bahwa sebuah gerai kecil yang tertata rapi dan menarik akan lebih mengundang 

pembeli dibandingkan gerai yang diatur biasa saja. Sementara, gerai yang diatur 

biasa saja tapi bersih lebih menarik daripada gerai yang tidak diatur sama sekali 

dan tampak kotor.   

 

Analisis sikap konsumen pasar tradisional Pasar Tugu dengan sikap konsumen 

pasar modern Chandra Superstore terhadap promosi yang diberikan untuk 

menginformasikan toko dan produk yang disediakan diketahui ternyata memang 

memiliki tingkat perbedaan yang signifikan. Dalam penelitian ini masyarakat 

cenderung tertarik dengan Chandra Superstore, hal ini diketahui dari mean 

Chandra Superstore yang lebih besar dari Pasar Tugu yaitu sebesar 11,97>7,92 

(Lampiran 5). Hal ini disebabkan karena Chandra Superstore memiliki program 

promosi khusus seperti penjualan dengan diskon, program undian berhadiah, 



                                                                               

 

fasilitas kartu keanggotaan, dan lainnya, sedangkan Pasar Tugu tidak memiliki 

promosi khusus. Tentunya suatu gerai yang memiliki promosi khusus akan lebih 

sukses dibandingkan gerai yang tidak memiliki program promosi. Hal tersebut 

sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa tujuan promosi adalah membangun 

citra, menarik calon pelanggan, mempertahankan pangsa pasar, dan ujungnya 

adalah tingkat penjualan yang dipertahankan atau ditingkatkan. Oleh karena itu 

promosi dapat mendorong target market untuk mau menjadi pembeli atau bahkan 

menjadi pelanggan setia (Hendri Ma’ruf, 2006:197). 

 

Analisis sikap konsumen pasar tradisional Pasar Tugu dengan sikap konsumen 

pasar modern Chandra Superstore terhadap People (sumber daya manusia) dalam 

kedua pasar tersebut diketahui memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam 

penelitian ini masyarakat lebih memilih Chandra Superstore, hal ini diketahui dari 

mean Chandra Superstore yang lebih besar dari Pasar Tugu yaitu sebesar 

11,60>10,83 (Lampiran 5). Hal ini dikarenakan Chandra Superstore memiliki 

manajemen SDM yang lebih baik, seperti pelayanan yang memuaskan, pegawai 

yang ramah, sopan, dan sigap, serta adanya kemampuan pegawai dalam 

menginformasikan produk yang dibutuhkan. Tentunya ini sesuai dengan teori 

yang menyatakan bahwa perilaku ramah, sigap, menolong dengan tulus menjadi 

nilai tambah yang tinggi di mata pelanggan sehingga membuat gerai akan banyak 

dipilih konsumen (Hendri Ma’ruf, 2006:229). 

 

Analisis sikap konsumen pasar tradisional Pasar Tugu dengan sikap konsumen 

pasar modern Chandra Superstore terhadap proses penyampaian produk yang 

dilakukan kedua pasar tersebut diketahui tidak memiliki perbedaan yang 



                                                                               

 

signifikan. Diketahui besarnya mean pasar tradisional Pasar Tugu adalah 9,27 

(Lampiran 5) dan besarnya mean pasar modern Chandra Superstore adalah 9,60 

(Lampiran 5). Tidak adanya perbedaan signifikan dikarenakan kedua tempat 

berbelanja tersebut sama-sama memiliki kemudahan cara bayar dan memiliki 

kemudahan jasa antar untuk produk tertentu. Adanya kemudahan cara bayar dan 

jasa pengantaran merupakan suatu proses pelayanan. Ini sesuai dengan teori 

bahwa pelayanan merupakan salah satu faktor pemberi nilai tambah bagi peritel 

yang membuat gerai dipilih konsumen (Hendri Ma’ruf, 2006:221). 

 

Analisis sikap konsumen pasar tradisional Pasar Tugu dengan sikap konsumen 

pasar modern Chandra Superstore terhadap prasarana fisik yang ditawarkan kedua 

pasar tersebut diketahui memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam penelitian ini 

masyarakat lebih memilih Chandra Superstore, hal ini diketahui dari mean 

Chandra Superstore yang lebih besar dari Pasar Tugu yaitu sebesar 15,86>11,34 

(Lampiran 5). Hal ini dikarenakan Chandra Superstore memiliki berbagai fasilitas, 

seperti tempat parkir yang aman dan nyaman, tangga berjalan, pendingin ruangan, 

dan toilet yang memadai. Hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa konsumen Indonesia kebanyakan saat ini adalah konsumen yang 

berorientasi “rekreasi”. Faktor ambience, visual merchandising, dan fasilitas-

fasilitas yang lengkap menjadi aspek penentu dalam keputusan mereka 

mengunjungi suatu gerai. Sehingga suatu gerai yang menyediakan berbagai 

prasarana fisik yang memadai akan banyak dipilih konsumen (Hendri Ma’ruf, 

2006:202).   

 

 



                                                                               

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian yang kemudian telah dianalisa 

dengan menggunakan uji-t maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Adanya perbedaan sikap konsumen pasar tradisional Pasar Tugu Bandar 

Lampung dengan sikap konsumen pasar modern Chandra Superstore Cabang 

Tanjung Karang pada indikator harga, lokasi, promosi, people dan prasarana 

fisik, sedangkan pada indikator produk dan proses penyampaian produk tidak 

ditemukan perbedaan yang signifikan. 

 

2. Besarnya perbedaan sikap konsumen pasar tradisional Pasar Tugu Bandar 

Lampung dengan sikap konsumen pasar modern Chandra Superstore Cabang 

Tanjung Karang adalah sebesar 0.000 berada di bawah lefel of signifikan 0,05, 

namun berdasarkan dari ketujuh sub variabel yang diuji dalam penelitian ini 

terdapat perbedaan nilai signifikan. 

 Variabel produk tidak ada perbedaan signifikan antara sikap konsumen 

pasar tradisional Pasar Tugu dengan sikap konsumen pasar Modern 

Chandra Superstore, karena nilai P yang tidak signifikan yaitu sebesar 

0,068 (P>0,05), dengan mean pasar tradisional Pasar Tugu adalah 16,29 

dan mean pasar modern Chandra Superstore adalah 16,89. 



                                                                               

 

 Variabel harga ada perbedaan signifikan antara sikap konsumen pasar 

tradisional Pasar Tugu dengan sikap konsumen pasar Modern Chandra 

Superstore, yaitu nilai signifikan sebesar 0,038 (P<0,05), dengan mean 

pasar tradisional Pasar Tugu adalah 15,27 dan mean pasar modern 

Chandra Superstore adalah 14,67.  

 Variabel lokasi ada perbedaan signifikan antara sikap konsumen pasar 

tradisional Pasar Tugu dengan sikap konsumen pasar Modern Chandra 

Superstore, yaitu nilai signifikan sebesar 0,000 (P<0,05), dengan mean 

pasar tradisional Pasar Tugu adalah 15,37 dan mean pasar modern 

Chandra Superstore adalah 17,63. 

 Variabel promosi ada perbedaan signifikan antara sikap konsumen pasar 

tradisional Pasar Tugu dengan sikap konsumen pasar Modern Chandra 

Superstore, yaitu nilai signifikan sebesar 0,000 (P<0,05), dengan mean 

pasar tradisional Pasar Tugu adalah 7,92 dan mean pasar modern Chandra 

Superstore adalah 11,97. 

 Variabel people ada perbedaan signifikan antara sikap konsumen pasar 

tradisional Pasar Tugu dengan sikap konsumen pasar Modern Chandra 

Superstore, yaitu nilai signifikan sebesar 0,004 (P<0,05), dengan mean 

pasar tradisional Pasar Tugu adalah 10,83 dan mean pasar modern 

Chandra Superstore adalah 11,60. 

 Variabel proses tidak ada perbedaan signifikan antara sikap konsumen 

pasar tradisional Pasar Tugu dengan sikap konsumen pasar Modern 

Chandra Superstore, karena nilai P yang tidak signifikan yaitu sebesar 



                                                                               

 

0,181 (P>0,05), dengan mean pasar tradisional Pasar Tugu adalah 9,27 dan 

mean pasar modern Chandra Superstore adalah 9,60. 

 Variabel prasarana fisik ada perbedaan signifikan antara sikap konsumen 

pasar tradisional Pasar Tugu dengan sikap konsumen pasar Modern 

Chandra Superstore, yaitu nilai signifikan sebesar 0,000 (P<0,05), dengan 

mean pasar tradisional Pasar Tugu adalah 11,34 dan mean pasar modern 

Chandra Superstore adalah 15,86. 

 

3. Dari perhitungan skala likert dapat diketahui bahwa keunggulan dari pasar 

tradisional pasar Tugu Bandar Lampung yaitu pada faktor harga yang 

ditawarkan, sedangkan keunggulan dari pasar modern Chandra Superstore 

Cabang Tanjung Karang yaitu pada produk, lokasi, promosi, people, proses 

penyampaian produk, dan prasarana fisik. 

 

5.2 Saran 

Sehubungan dengan diadakannya penelitian mengenai Analisis Perbandingan 

Sikap Konsumen dalam Memilih Pasar Tradisional (Pasar Tugu Bandar 

Lampung) dan Pasar Modern (Chandra Superstore Cabang Tanjung 

Karang), maka dapat disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Pengelola Pasar tradisional Pasar Tugu Bandar Lampung hendaknya 

memperhatikan faktor lokasi yang ada, yaitu dengan meningkatkan 

kebersihan, kerapian dan keamanan lokasi, seperti melakukan renovasi 

bangunan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Hal ini guna 

menunjang kenyamanan konsumen saat berbelanja. 



                                                                               

 

2. Pengelola Pasar tradisional Pasar Tugu Bandar Lampung hendaknya 

melakukan promosi, seperti promosi melalui media elektronik dan media 

cetak, sehingga dapat menarik konsumen untuk berbelanja. 

3. Para pedagang yang ada di Pasar Tugu hendaknya meningkatkan kualitas 

sumber daya manusianya, seperti meningkatkan pelayanan kepada konsumen, 

bersikap ramah, sopan dan sigap, serta mampu menginformasikan produk 

yang dibutuhkan konsumen. Hal ini akan memberikan kepuasan tersendiri 

bagi konsumen. 

4. Pengelola Pasar Tradisional Pasar Tugu hendaknya meningkatkan prasarana 

fisik pasar, seperti meningkatkan keamanan dan keluasan tempat parkir serta 

menyediakan fasilitas toilet yang memadai.  

5. Pasar Modern Chandra Superstore hendaknya menerapkan harga rendah 

dalam penjualan produknya karena mayoritas konsumen Indonesia sensitive 

terhadap harga. 

6. Pemerintah Daerah hendaknya memperbaiki sarana dan prasarana Pasar 

Tradisional  sehingga tidak kalah saing dengan pasar modern. 
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