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ABSTRACT
EFFECT OF ATTRIBUTES SUPERMARKET SHOPPING, MOTIVE SHOPPING

HEDONIC AND MOTIVE UTILITARIAN SHOPPING TO CUSTOMER LOYALTY in
CHANDRA SUPERMARKET TANJUNG KARANG BANDAR LAMPUNG

By
TIAR MIRNASARI

Attributes of the incentive motive supermarket shopper buying a product. Motive purchase of
goods classified in hedonic shopping motives and motif Utilitarian shopping. The gratification of
hedonic and utilitarian motives make loyal customers and loyal to the supermarket.

The problem in this research are: Are the attributes supermarket, motive hedonic shopping and
utilitarian shopping motives have the effect either (together) or partial simultaneous customer
loyalty in Chandra Supermarket and Department Store Bandar Lampung? Among the variables
attribute supermarket, shopping motif hedonic and utilitarian shopping motives, which do have a
dominant effect on customer loyalty in Chandra Supermarket and Department Store Bandar
Lampung?

The hypothesis formulated: Attributes Supermarket, Shopping Hedonic Motive, Motive
Shopping Utilitarian have a significant effect on customer loyalty Chandra Supermarket in
Tanjung Karang, Bandar Lampung.

After analyzing the obtained results indicate that variable attributes supermarket, motive
shopping hedonic, motive shopping utilitarian have a significant effect on customer loyalty
Chandra Supermarket Tanjung Karang Bandar Lampung acceptable to the influence of 29.017%
with a probability of significance of 0.000 which is less than (0,050). The independent variables
influence which consists of attributes supermarket, hedonic shopping motives, utilitarian
shopping motives choose a significant impact on customer loyalty Chandra Supermarket
Tanjung Karang, Bandar Lampung. Variable utilitarian shopping motives had the greatest
influence in the amount of 40.5%. The second largest variable effect is variable hedonic
shopping motives of 29.5%. Supermarket attribute variables is the variable with the smallest
influence is 17.4%.

Suggestions put forward is the management of Chandra Supermarket must continue to find ways
to get an appraisal that satisfy every customer and prospective customer either through the
variables studied in this research that attributes supermarket, motive shopping hedonic, motive
shopping utilitarian and variable or other factors that affect the way good product quality, the
products offered are complete, it is easy to see variants of the products offered by Chandra
sepermarket and an affordable price, cheaper products of other competitors and price in
accordance with the benefits of the products that have been diberikanoleh the Chandra
Supermarket is a powerful factor in influencing consumer loyalty level so get the suitability of
hope and the best assessment in order to realize customer loyalty.

Keywords: Attribute Supermarket, Shopping hedonic Motif, Motif Utilitarian Shopping, Loyalty



ABSTRAK

PENGARUH ATRIBUT SUPERMARKET, MOTIF BELANJA HEDONIK DAN
MOTIF BELANJA UTILITARIAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN di

CHANDRA TANJUNG KARANG BANDAR LAMPUNG

Oleh

TIAR MIRNASARI

Atribut supermarket menjadi perangsang motif pembelanja membeli produk. Motif
pembelian barang diklasifikasikan dalam motif belanja Hedonik dan motif belanja Utilitarian.
Pemuasan motif hedonik maupun utilitarian menjadikan konsumen setia dan loyal kepada
supermarket.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah atribut supermarket, motif belanja
hedonik, dan motif belanja utilitarian memiliki pengaruh baik secara (bersama-sama)
simultan atau parsial terhadap loyalitas konsumen di Chandra Supermarket dan Departement
Store Bandar Lampung? Antara variabel atribut supermarket, motif belanja hedonik, dan
motif belanja utilitarian, manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap loyalitas
konsumen di Chandra Supermarket dan Departement Store Bandar Lampung?

Hipotesis yang dirumuskan : Atribut Supermarket, Motif Belanja Hedonik, Motif Belanja
Utilitarian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas konsumen di Chandra
Supermarket Tanjung Karang Bandar Lampung.

Setelah dilakukan analisis didapat hasil bahwa : Variabel atribut supermarket, motif belanja
hedonik, motif belanja utilitarian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas
konsumen Chandra Supermarket Tanjung Karang Bandar Lampung dapat diterima dengan
pengaruh sebesar 29,017% dengan probabilitas signifikasi sebesar 0,000 yang kurang dari
(0,050). Pengaruh variabel bebas penelitian yang terdiri dari atribut supermarket, motif
belanja hedonik, motif belanja utilitarian memilih pengaruh yang signifikan terhadap
loyalitas konsumen Chandra Supermarket Tanjung Karang Bandar Lampung. Variabel motif
belanja utilitarian memiliki pengaruh terbesar yaitu sebesar 40,5%. Pengaruh variabel
terbesar kedua adalah variabel motif belanja hedonik sebesar 29,5%. Variabel atribut
supermarket merupakan variabel dengan pengaruh terkecil yaitu sebesar 17,4%.

Saran yang diajukan adalah manajemen Chandra Supermarket harus terus mencari cara untuk
mendapatkan penilaian yang memuaskan dari setiap konsumen maupun calon konsumen
baik melalui variabel yang diteliti pada penelitian ini yaitu atribut supermarket, motif belanja
hedonik, motif belanja utilitarian maupun variabel atau faktor lain yang berpengaruh dengan
cara kualitas produk yang baik, produk-produk yang ditawarkan sangat lengkap, mudah
untuk melihat varian dari produk-produk yang ditawarkan oleh Chandra sepermarket serta
harga yang terjangkau, lebih murah dengan produk kompetitor lain dan harga sesuai dengan
manfaat produk yang telah diberikanoleh pihak Chandra Supermarket merupakan faktor yang
sangat kuat dalam mempengaruhi tingkat loyalitas konsumen sehingga mendapatkan
kesesuaian harapan dan penilaian yang terbaik demi terwujudnya loyalitas konsumen.

Kata Kunci : Atribut Supermarket, Motif Belanja Hedonik, Motif Belanja Utilitarian,
Loyalitas
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemasaran adalah suatu sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk

memenuji kebutuhan pasar dengan barang atau jasa dengan merencanakan,

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang

dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan

(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.

Salah satu cara atau bentuk bisnis yang saat ini sedang berkembang pesat adalah

dengan mendirikan ritel. Adapun pengertian retailing adalah bisnis yang menjual

barang dan jasa ke konsumen untuk penggunaan pribadi atau keluarga mereka (Jin

dan Kim, 2001:23) . Perkembangan dan peningkatan fasilitas pada perusahaan

retail seperti supermarket dari tahun ke tahun semakin menjadi perhatian

masyarakat. Hal ini terlihat dari semakin ketatnya persaingan kualitas pelayanan,
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lokasi, harga di antara sekian banyak supermarket. Supermarket sebagai sarana

berbelanja keluarga dirasakan menjadi semakin penting peranannya karena

tumbuhnya masyarakat kelas menengah terutama diperkotaan yang

mengutamakan kualitas produk, kualitas pelayanan seperti kecepatan,

kenyamanan, dan keamanan dalam berbelanja, yang tidak akan mereka dapatkan

bila berbelanja di pasar tradisional.

Dalam kondisi persaingan yang semakin kompetitif saat ini, saat perusahaan yang

ada dalam suatu industri berusaha untuk saling merebut pangsa pasar yang ada,

hal utama yang harus diprioritaskan oleh perusahaan adalah kepuasan pelanggan

agar perusahaan dapat bertahan, bersaing dan menguasai pangsa pasar. Pimpinan

perusahaan harus tahu hal-hal apa saja yang dianggap penting oleh para pelanggan

dan pimpinan berusaha untuk menghasilkan kinerja sebaik mungkin sehingga

dapat memuaskan pelanggan. Karena itu penting untuk mengukur dan meneliti

kualitas layanan perusahaan dan perusahaan pesaing karena dengan mengetahui

kualitas layanan maka perusahaan akan mempunyai dasar untuk memuaskan

loyalitas konsumen, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi

penjualan.

Untuk memenangkan persaingan yang semakin kompetitif diantara pelaku industri

ritel dan meraih pangsa pasar, diperlukan suatu strategi pemasaran ritel yang baik.

Strategi pemasaran ritel merupakan hal urgen dalam menjalankan bisnis ritel yang

akhir-akhir ini makin berkembang dan menggeliat.Industri ritel kini terus melaju

seiring dengan beragamnya kebutuhan konsumen, berubahnya teknologi

informasi, dan berkembangnya dunia usaha. Usaha ritel ini merupakan seluruh



3

aktifitas bisnis yang berkenaan dengan pemberian layanan dan penjualan barang-

barang kepada konsumen baik untuk memenuhi kebutuhan individu maupun

keluarga. Pelaku ritel harus berusaha menetapkan strategi pemasaran agar

mencapai kepuasan pelanggan yang tinggi sehingga mengakibatkan pelanggan

menjadi loyal. 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

(1994:36) “loyalitas konsumen adalah kesetiaan konsumen akan suatu barang atau

jasa dengan melakukan pembelian ulang barang atau jasa tersebut secara terus

menerus”.

Hal ini membuat beban perusahaan semakin berat karena tugas dari perusahaan

memenuhi kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi konsumen supermarket.

Adapun yang membuat loyal konsumen terdiri dari dua faktor, yaitu faktor

internal supermarket dan faktor psikologis konsumen itu sendiri. Faktor internal

adalah beberapa keunggulan atribut supermarket dalam menarik loyalitas

konsumen untuk berbelanja di supermarket tersebut.Sedangkan faktor eksternal

psikologis adalah faktor perilaku konsumen dalam diri pelanggan itu sendiri yang

ikut berkontribusi terhadap loyalitas konsumen.

Dalam penelitian ini atribut supermarket merupakan salah satu stimulus yang

meliputi faktor Ambient, Design,Social. Ambient adalah kenyamanan suasana

yang dirasakan pembelanja saat mengamati barang dan jasa yang ditawarkan.

Design adalah rancangan fisik supermarket yang meliputi tatanan layout dan
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fungsinya, tanda dan symbol, keindahan seperti tatanan warna dan visual yang

memberikan kenyamanan kepada pembelanja termasuk juga penempatan posisi,

eskalator, lift dan elemen arsitek lainnya. Faktor Social adalah faktor yang

berkaitan dengan keberadaan karyawan dan pembelanja lainnya dalam

supermarket yang bersangkutan, (Donovan et al, 2002:346). Faktor sosial ini akan

berdampak pada bagaimana penilaian pembelanja pada kualitas barang dan jasa

serta citra supermarket tersebut. Berdasarkan beberapa pertimbangan, penelitian

ini memberikan komponen atribut menurut Baker et al (2003:969-1006 dalam

Koo, 2003) mengungkapkan lima komponen untuk atribut supermarket seperti

atmosfer toko, lokasi, fasilitas kemudahan, nilai, layanan pramuniaga dan produk

yang ditawarkan (merchandise) .

Konsumen yang berbelanja didorong oleh suatu motivasi pembelian untuk

membeli suatu produk dalam memenuhi kebutuhannya. Motivasi adalah sebagai

proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau

sekelompok orang agar mereka mau membeli sesuatu. Motivasi dalam membeli

suatu produk didorong oleh suatu kebutuhan. Kebutuhan dapat didefinisikan

sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara satu kenyataan

dengan dorongan yang ada dalam diri, (Mangkunegara, 2005:7) mengemukakan

bahwa hierarki kebutuhan manusia adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan

fisik, bernapas, seksual. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat terendah

atau disebut pula sebagai kebutuhan yang paling dasar.

2. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan diri dari ancaman,

bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup.
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3. Kebutuhan untuk rasa memiliki (sosial), yaitu kebutuhan untuk diterima oleh

kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta

dicintai.

4. Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh

orang lain.

5. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan untuk

menggunakan kemampuan, skill dan potensi. Kebutuhan untuk berpendapat

dengan mengemukakan ide-ide, gagasan dan kritik terhadap sesuatu.

Saat konsumen membuat suatu keputusan pembelian, konsumen selalu memiliki

dasar alasan yang kuat. Ada beberapa macam alasan yang digunakan konsumen

sebagai dasar pengambilan keputusan konsumen. Ailawadi et al, (2003:19)

mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang digunakan konsumen dalam

mengambil suatu keputusan pembelian yaitu faktor ekonomi atau Utilitarian

Benefits dan Hedonis atau Psychological Benefits.

Berdasarkan teori diatas, motif belanja utilitarian memberi prioritas pada poin satu

yaitu kebutuhan fisiologis. Dimana motif belanja utilitarian melakukan suatu

pembelian untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan lainnya

secara langsung. Motif utilitarian adalah evaluasi yang menilai kualitas barang

dagangan dan harga suatu produk. Menurut (Baker et al, 2003:969) penilaian

pembelanja atas mutu barang dan jasa dan kenyamanan dalam supermarket

menyebabkan motif utilitarian semakin meningkat. Sementara motif belanja

hedonik lebih mengedepankan pada point dua, tiga, empat, dan lima. Dimana pada

motif ini pembelanja berbelanja di suatu supermarket tujuannya untuk memenuhi



6

kebutuhan akan rasa memiliki (sosial) dengan pergi ke supermarket dengan

keluarga dan teman untuk bergaul atau bertemu dengan pelanggan lain dan

melakukan perbincangan, memenuhi kebutuhan akan harga diri dengan pergi ke

supermarket untuk sekedar bergaya, dll.

Motif belanja hedonik menurut J. Arnold dan Kristy E. Reynolds (2003:1)

terdapat enam golongan besar motivasi hedonic shopping dengan indikator

meliputi adventure shopping, gratification shopping, social shopping, idea

shopping, role shopping, value shopping. Kehidupan yang kompleks saat ini dan

tingkat stress meningkat di masyarakat mengakibatkan beberapa orang belanja

untuk menghilangkan stress. Motif hedonik adalah dasar untuk mengevaluasi

pengalaman belanja lebih dari informasi yang mereka kumpulkan atau produk

yang dibeli. Konsumen berbelanja mencari kesenangan, Motif hedonik berbelanja

tidak hanya untuk membeli barang tetapi juga kegiatan sosialisasi dengan teman

untuk mencari hiburan. Manfaat hedonis adalah manfaat yang bersifat perasaan

yaitu perasaan senang, perasaan lega, perasaan nikmat (Mehrabian and Russel,

1974:50).

Rangsangan didalam supermarket memberikan informasi penting yang

mendorong konsumen untuk membentuk penilaian tentang harga, produk dan jasa

didalam supermarket.(Singh, 2006:78) dalam penelitiannya membuktikan bahwa

stimulus atau rangsangan mempengaruhi motif pembelian utilitarian yang diukur

dengan evaluasi kognitif dan juga stimulus atau rangsangan mempengaruhi motif

hedonik yang dievaluasi afektif dan keduanya berpengaruh berbeda dalam

perilaku belanja yaitu memberikan waktu didalam supermarket lebih lama untuk
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belanja dan pembelian ulang.

Kota Bandar Lampung memiliki prospek yang kuat untuk berkembang menjadi

kota besar dalam skala regional, nasional, bahkan internasional. Dalam sektor

ekonomi, kota ini memiliki peluang yang besar untuk memantapkan diri menjadi

pusat perdagangan dan jasa pada skala Sumatera bagian Selatan. Sejalan dengan

aktifitas ekspor-impor dan perdagangan antarpulau sehingga memiliki peluang

untuk menjadi pusat perdagangan hasil pertanian dan industri dari Sumatera

bagian Selatan maupun yang didatangkan dari daerah luar. Bandar Lampung

memiliki beberapa Mall dan Supermarket. Diantara supermarket tersebut pusat

perbelanjaan yang paling popular bagi masyarakat Bandar Lampung yaitu

Chandra Superstore.

Berdasarkan pernyataan diatas maka supermarket yang diteliti adalah Chandra

Supermarket dan Departement Store. Chandra Supermarket dan Departemen

Store adalah sebuah perusahaan yang menjual segala kebutuhan sehari-hari.

Barang yang dijual adalah dari kelontong, sepeda, sepeda bermotor, TV dan

camera, furnitur, baju, ikan dan daging, buah-buahan, minuman serta kebutuhan

sehari-hari yang berdiri pada tanggal 18 Maret 1984 yang didirikan oleh Bapak

Alesius Bunawan, berawal dari Chandra Toserba yang berlokasi di Jl. Ikan Bawal

33 Teluk Betung, Bandar Lampung. Chandra Superstore Tanjung Karang Bandar

Lampung resmi dibuka pada tanggal 7 Januari 1998 dengan diawali oleh bagian

supermarket terlebih dahulu. Chandra Superstore Tanjung Karang Bandar

Lampung merupakan tempat yang dipilih untuk penelitian dimana supermarket ini

lebih strategis dikarenakan terletak di jantung kota Bandar Lampung, sehingga
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lebih mudah dijangkau. Cabang ini merupakan yang paling lengkap fasilitasnya

karena selain Supermarket dan Dept. Store, juga dilengkapi dengan berbagai

fasilitas seperti food court, toko mas, salon rambut, arena bermain Time Zone,

pusat elektronik, counter hand phone serta wisma tempat penginapan konsumen.

Berikut ini data kunjungan konsumen di Supermarket Chandra Tanjung Karang

Bandar Lampung:

Tabel 1.1 Data Kunjungan Supermarket Chandra Tanjung Karang Bandar

Lampung tahun 2011-2015

Tahun Konsumen Pertumbuhan per
Tahun

2011 21.824.117 -
2012 22.592.951 3,52%
2013 22.231.246 -1,60%
2014 25.612.484 15,21%
2015 29.818.752 16,42%

Sumber: Data Chandra Supermarket tahun 2016

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kunjungan konsumen di Chandra mengalami tren

yang baik, tetapi sempat mengalami penurunan dari 2012 ke 2013

sebanyak −1,60%. Walaupun sempat mengalami penurunan namun

penurunannya tidak terlalu signifikan sebab pada periode tahun berikutnya jumlah

konsumen terus meningkat.

Chandra Supermarket menyediakan tempat yang nyaman untuk bersosialisasi saat

bertemu dengan teman, saudara atau partner berkerja, dimana tidak hanya tempat

untuk berbelanja tetapi terdapat tempat-tempat yang disediakan untuk bersantai

atau makan bersama. Supermarket ini menawarkan produk yang berkualitas,

desain interior yang menarik, filosofi pelayanan, komunikasi yang baik, serta
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suasananya dengan musik yang membuat nyaman konsumen sehingga konsumen

dapat dengan santai untuk berbelanja.

Berikut ini data penjualan yang diperoleh tahun 2014-2015:

Tabel 1.2 Data Penjualan Chandra Supermarket Tanjung Karang Bandar

Lampung tahun 2014-2015

No Bulan Total Penjualan
(Dalam Rp)

Prosentase
Kenaikan/Penurunan

(Dalam%)
1 Oktober 2014 9.990.861.576 -
2 November 2014 11.574.254.278 13
3 Desember 2014 12.488.141.386 7,5
4 Januari 2015 11.075.671.428 -11,59
5 Februari 2015 10.828.580.327 -2,03
6 Maret 2015 12.564.893.091 14,25
7 April 2015 11.625.012.666 -7,71
8 Mei 2015 12.961.488.001 10,97
9 Juni 2015 14.702.773.412 14,29
10 Juli 2015 14.576.229.480 -1,04
11 Agustus 2015 12.954.536.697 -13,31
12 September 2015 13.478.693.754 4,3

Sumber: Data Chandra Supermarket tahun 2016

Dari data penjualan pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa penjualan Chandra

Supermarket mengalami beberapa penurunan, yaitu bulan Januari 2015, Februari

2015, April 2015, Juli 2015 dan Agustus 2015. Penurunan penjualan tertinggi

terjadi pada bulan Agustus sebesar 13,31%. Pada bulan Juli 2015 pemasukan

Chandra sebesar Rp. 14.576.229.480 sedangkan pada bulan Agustus 2015

mengalami penurunan sebesar 13,31%.

Chandra Supermarket membuat kartu VIP untuk para member konsumen

Chandra, ini dikarenakan untuk membuat loyalitas terhadap konsumen. Dengan

kartu tersebut konsumen mendapat poin yang dapat ditukar dengan barang yang

sesuai konsumen inginkan, tidak hanya kartu VIP, pihak Chandra pun membuat
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undian yang diadakan 3 kali setiap tahun dengan berhadiah mobil dan rumah

sebagai hadiah utama, serta memberikan jaminan terhadap produk-produknya

mempunyai kualitas yang baik sehingga tidak perlu ragu untuk membelinya.

Berikut ini data konsumen member VIP di Chandra Supermarket Tanjung Karang

Bandar Lampung:

Tabel 1.3 Data Konsumen Member VIP Chandra Supermarket Tanjung Karang

Bandar Lampung tahun 2011-2015

Tahun Konsumen Pertumbuhan per Tahun

2011 424.236 -

2012 442.430 4,29%

2013 463.736 4,81%

2014 482.361 4.01%

2015 502.568 4,19%

Sumber: Data Chandra Supermarket tahun 2016

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa di Chandra Supermarket mengalami peningkatan

member VIP setiap tahunnya. Meskipun persentase jumlah member VIP di tahun

2014 sempat mengalami penurunan namun penurunannya tidak terlalu signifikan

sebab pada periode tahun berikutnya jumlah member VIP terus meningkat.

Sehubungan dengan masalah di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Atribut Supermarket, Motif Belanja Hedonik dan Motif Belanja

Utilitarian terhadap Loyalitas Konsumen Chandra Supermarket dan

Departement Store Tanjung Karang Bandar Lampung.
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1.2 Rumusan Masalah

Persaingan ketat dalam bidang retail, menuntut perusahaan penyedia retail

khususnya supermarket seperti Chandra Supermarket dan Departement Store

untuk bertindak cerdas untuk bisa menarik calon konsumen dan

mempertahankannya. Semakin kompleksnya dunia persaingan di masa seperti

sekarang ini kualitas pelayanan yang baik dan optimal bisa menjadi nilai lebih

untuk bisa mempertahankan pelanggan atau bahkan untuk menarik konsumen.

Adanya rasa puas dari diri konsumen itulah yang akan menjadi nilai lebih bagi

perusahaan untuk bisa mempertahankan kredibilitasnya di tengah persaingan yang

ketat.

Menurut uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada

penelitian ini, yaitu :

1. Apakah penilaian atau respon konsumen terhadap atribut supermarket di

Chandra Supermarket dan Departement Store Bandar Lampung?

2. Apakah penilaian atau respon konsumen terhadap motif belanja hedonik di

Chandra Supermarket dan Departement Store Bandar Lampung?

3. Apakah penilaian atau respon konsumen terhadap motif belanja utilitarian di

Chandra Supermarket dan Departement Store Bandar Lampung?

4. Apakah penilaian atau respon konsumen terhadap loyalitas konsumen di

Chandra Supermarket dan Departement Store Bandar Lampung?

5. Apakah atribut supermarket, motif belanja hedonik, dan motif belanja

utilitarian memiliki pengaruh baik secara (bersama-sama) simultan atau parsial

terhadap loyalitas konsumen dan manakah yang mempunyai pengaruh dominan
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terhadap loyalitas konsumen di Chandra Supermarket dan Departement Store

Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penilaian atau respon konsumen terhadap atribut supermarket

Chandra Supermarket dan Departement Store Bandar Lampung.

2. Mengetahui penilaian atau respon konsumen terhadap motif belanja hedonik

Chandra Supermarket dan Departement Store Bandar Lampung.

3. Mengetahui penilaian atau respon konsumen terhadap motif belanja utilitarian

Chandra Supermarket dan Departement Store Bandar Lampung.

4. Mengetahui penilaian atau respon konsumen terhadap loyalitas konsumen

Chandra Supermarket dan Departement Store Bandar Lampung.

5. Mengetahui pengaruh atribut supermarket, motif belanja hedonik, dan motif

belanja utilitarian memiliki pengaruh baik secara (bersama-sama) simultan

ataupun parsial terhadap loyalitas konsumen di Chandra Supermarket dan

Departement Store Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Bagi Perusahan

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi khususnya Chandra

Supermarket dan Departement Store Tanjung Karang Bandar Lampung

terhadap pengembangan atribut supermarket serta kualitas yang baik

sehingga dapat menciptakan loyalitas pelanggan. Hasil penelitian ini juga
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diharapkan dapat  informasi mengenai hubungan antara atribut supermarket,

motif belanja, dan loyalitas sehingga bermanfaat bagi pihak Chandra

Supermarket dan Departement Store Tanjung Karang Bandar Lampung

dalam membuat  kebijakan dalam upaya menciptakan loyalitas pelanggan

dan menjadikan Chandra Supermarket dan Departement Store Tanjung

Karang Bandar Lampung lebih baik.

2) Bagi peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan

pengetahuan, wawasan, dan analisis di bidang pemasaran khususnya pada

perusahaan retail.

3) Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan referensi bagi pihak-pihak

yang berkepentingan terutama pada pihak-pihak yang ingin melakukan

penelitian selanjutnya atau mengembangkan penelitian ini.



II. LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Pemasaran

Kotler (2005:10) mengungkapkan bahwa pemasaran adalah suatu sistem

dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk memenuji kebutuhan pasar

dengan barang atau jasa dengan merencanakan, menentukan harga,

mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang dapat

memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan.

Basu Swasta DH dan Irawan (2005:5) mengungkapkan bahwa pemasaran

adalah merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan

oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan

hidupnya, untuk berkembang, dan mendapatkan laba.

Djaslim Saladin (2003;2) mengungkapkan bahwa pemasaran adalah suatu

proses sosial dan menejerial dari individu dan kelompok untuk memenuhi

kebutuhan dan keinginkan melalui menciptakan, penawaran, dan pertukaran

(nilai) dengan produk lain.

Kotler dan Keller (2009:13) mengungkapkan bahwa pemasaran adalah

sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat

penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain.
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Dari beberapa pengertian dan definisi pemasaran maka dapat diketahui

konsep inti pemasaran meliputi : kebutuhan, keinginan, permintaan,

produksi, utilitas, nilai dan kepuasan, pertukaran, transaksi dan hubungan

pasar, pemasaran dan pasar. Tujuan pemasaran adalah mengetahui dan

memahami konsumen sehingga produk atau jasa yang ditawarkan cocok

dengan konsumen sebagai target pasarnya.

2.2  Atribut Produk

Atribut produk adalah unsur – unsur produk yang dipersepsikan sangat

penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan

pembelian (Tjiptono, 2008:96)

Kotler dan Amstrong (2003:272) menyatakan ada beberapa atribut yang

menyertai dan melengkapi produk (karakteristik atribt produk) yaitu kualitas

fitur dan design.

Menurut Tjiptono (2008:104), Atribut Produk adalah unsur-unsur produk

yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan

keputusan. Atribut produk meliputi merek, kemasan, jaminan(garansi),

pelayanan, dan sebagainya.

1. Merek

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/lambang, desain, warna,

gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat

memberikan indentitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Merek
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yang baik juga menyampaikan jaminan tambahan berupa jaminan kualitas.

Merek sendiri digunakan untuk beberapatujuan yaitu:

a. Sebagai identitas, yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan

produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya.

b. Alat promosi, yaitu sebagai daya tarik produk.

c. Untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan

kualitas, serta prestise tertentu kepada konsumen.

d. Untuk mengendalikan pasar.

2. Kemasan

Pengemasan (Packaging) merupakan proses yang berkaitan dengan

perencangan dan pembuatan wadah (Container) atau pembungkus

(Wrapper) untuk suatu produk. Tujuan penggunaan kemasan antara lain

meliputi :

a. Sebagai pelindung isi (Protection), misalnya dari kerusakan, kehilangan,

berkurangnya kadar/isi, dan sebagainya.

b. Untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan (Operating),

misalnya supaya tidak tumpah, sebagai alat pemegang, dan lain-lain.

c. Bermanfaat dalam pemakai

3. Pemberian Label (Lebeling)

Labeling berkaitan erat dengan pengemasan. Label merupakan bagian dari

suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual.

Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula

merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk.
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4. Layanan pelengkap

Dewasa ini produk apapun tidak terlepas dari unsur jasa atau layanan, baik

itu jasa sebagai produk inti (jasa murni) maupun jasa sebagai pelengkap.

Produk inti umumnya sangat bervariasi antara tipe bisnis yang satu dengan

tipe yang lain.

5. Jaminan (garansi)

Jaminan adalah janis yang merupakan kewajiban produsen atas produknya

kepada konsumen, dimana para konsumen diberi ganti rugi bila produk

ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau dijanjikan.

Jaminan meliputi kualitas produk, reparasi, ganti rugi, dan sebagainya.

2.3 Atribut Toko

Jin dan Kim (2001:83) mengungkapkan bahwa atribut toko dapat

menimbulkan suatu perasaan pada konsumen sehingga konsumen tertarik

untuk berbelanja. Pada umumnya toko yang baru menawarkan konsep yang

berbeda baik dari tata letak barang-barang, toko maupun sistem pelayanan.

Sesuatu yang baru ini sangat menarik perhatian konsumen karena konsumen

akan selalu mencari sesuatu yang baru ini sangat menarik perhatian

konsumen karena konsumen akan selalu mencari sesuatu yang baru sebagai

penyegaran.

Engel dan Blackwell (1993: 586-593 dalam Nurul Yanti Hapsari, 2001),

mengatakan bahwa ada beberapa atribut toko yang sangat menentukan citra

sebuah tempat berbelanja sekaligus menentukan karakteristik para

pengunjungnya, beberapa diantaranya adalah:
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1. Lokasi

Lokasi yang strategis, mudah dicapai, pada lalu lintas yang tidak terlalu

padat dan dilewati oleh transportasi umum.

2. Ragam dan Kualitas barang

Meliputi macam-macam barang-barang yang dijual sekaligus kualitas

yang ditawarkan.

3. Harga

Harga merupakan faktor penting sehingga perusahaan retail harus

menentukan harga yang dijangkau.

4. Karyawan

Karyawan toko yang penuh pengetahuan terhadap produk dan sangat

membantu konsumen, juga menentukan persepsi konsumen mengenai

image toko.

5. Layanan yang diberikan

Bentuk-bentuk pelayanan misalnya, layanan siap antar, penerimaan

kartu kredit atau debet, bisa menerima pembayaran kredit dan bahkan

layanan kasir.

6. Atribut Fisik Toko

Fasilitas seperti AC, toilet yang nyaman, penempatan barang, rak-rak

yang rapid an tersusun sesuai kategori, lahan parker dan pintu keluar

yang dekat dan tepat pembayaran, juga menentukan citra buruk/baik

suatu toko.
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7. Suasana Toko (Atmosfer Toko)

Suasana toko yang menyenangkan, misalnya kebersihan, penerangan ,

aroma yang menyegarkan sekaligus relaxing dan warna yang atraktif

dapat menentukan apakah konsumen akan tinggal dan berbelanja atau

ingin cepat keluar dari tempat tersebut.

2.4 Konsep Atribut Supermarket

Bloemer dan Schroeder (2002:250) mengungkapkan bahwa atribut

supermarket adalah stimuli yang meliputi ambient, design, dan social atau

dipandang sebagai bagian dari keseluruhan citra supermarket itu.

a. Ambient adalah kenyamanan suasana yang dirasakan pembelanja saat

mengamati barang dan jasa yang ditawarkan.

b. Design adalah rancangan fisik supermarket yang meliputi tatanan layout

dan fungsinya, keindahan seperti tatanan warna dan visual yang

memberikan kenyamanan kepada pembelanja termasuk juga

penempatan posisi, eskalator, lift dan elemen arsitek lainnya.

c. Faktor social adalah faktor yang berkaitan dengan keberadaan karyawan

dan pembelanja lainnya dalam supermarket yang bersangkutan.

Baker et al (2003:969-1006 dalam Koo, 2003) mengungkapkan lima

komponen untuk atribut supermarket seperti atmosfer toko, lokasi, fasilitas

kemudahan, nilai, layanan pramuniaga dan produk yang ditawarkan

(merchandise) .
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1. Atmosfer adalah suasana dalam supermarket yang menciptakan perasaan

tertentu dalam pelanggan yang ditimbulkan dari penggunaan unsur

“desain interior, pengaturan cahaya, tata suara sistem pengaturan udara

dan pelayanan”. Atmosfer supermarket adalah salah satu elemen penting

dari retailing mix yang mampu mempengaruhi konsumen untuk

berbelanja, Karena dalam keputusan pembelian konsumen tidak hanya

member respon terhadap barang dan jasa yang ditawarkan oleh

supermarket, tetapi juga memberikan respon terhadap lingkungan

pembelian yang diciptakan oleh sebuah supermarket.

2. Lokasi

Lokasi (place), dapat juga berarti saluran (saluran pemasaran). Namun

dalam hal bisnis ritel, place lebih mengarah pada lokasi pembangunan

usaha ritel. Lokasi adalah faktor yang sangat penting dalam retail mix

(retail marketing mix). Pada lokasi yang tepat, sebuah gerai akan lebih

sukses dibandingkan gerai lainnya yang berlokasi kurang strategis,

meskipun keduanya menjual produk yang sama, oleh pramuniaga yang

sama banyak dan terampil, dan sama-sama punya setting atau ambience

yang bagus. Penentuan letak usaha yang strategis dilakukan untuk

mempermudah akses transportasi, lalu lintas pejalan kaki, serta

kedekatannya dengan konsumen atau para konsumen.

3. Fasilitas

Yaitu berkaitan erat dengan kemampuan supermarket untuk

menyediakan fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan
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produktivitas dan citra supermarket. Fasilitas-fasilitas yang disediakan

juga sangat menentukan pilihan konsumen akan ritel seperti memiliki

tempat parkir yang baik, hal ini menjadi sangat penting karena apabila

konsumen kesulitan mencari parkir pada suatu ritel maka mereka akan

mencari supermarket lain yang memiliki fasilitas parkir yang lebih baik.

4. Layanan

Layanan dapat memberikan nilai tambah yang positif bagi pelanggan

sehingga keberadaannya sangat diperlukan untuk menunjang kebutuhan

pokok pelanggan. Kenyamanan pelayanan ditambah dengan adanya

berbagai fasilitas penunjang servis dapat meningkatkan ketertarikan

konsumen akan suatu ritel, seperti kemudahan pembayaran dengan

menggunakan kartu debit dan kredit, karena tidak semua orang mau

membayar dengan uang tunai dengan alasan keamanan, selain itu

dengan menawarkan pengiriman barang sesuai dengan waktu yang

diinginkan yang disertai pembayaran dengan kartu kredit.

5. Merchandise (produk yang ditawarkan)

Kemungkinan kinerja bauran pemasaran yang paling utama yang

ditawarkan pedagang eceran untuk konsumennya adalah menyediakan

ketersediaan produk yang ditawarkan. Oleh karena kedekatan pedagang

eceran dengan konsumennya, mereka dapat menyediakan ketersediaan

produk yang banyak produsen sulit untuk dilakukan.
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2.5. Motif

Ahmadi (2002:108) mengemukakan motif adalah ciri psikologis yang

mendorong suatu organisme untuk bertindak menuju tujuan yang

diinginkan, kontrol, dan memelihara perilaku tujuan tertentu. Sebagai

contoh: Seorang individu tidak makan, dia merasa lapar, dan sebagai

respon dia makan dan mengurangi rasa lapar. Ada banyak pendekatan

untuk motif: fisiologis, perilaku, kognitif, dan sosial. Motif mungkin

berakar dalam kebutuhan dasar untuk meminimalkan rasa sakit fisik

dan memaksimalkan kesenangan, atau mungkin termasuk kebutuhan

spesifik seperti makan dan beristirahat, atau untuk mendapatkan objek

yang diinginkan. Secara konseptual, motif berkaitan dengan, tetapi

berbeda dari, emosi.Motif dapat dibagi menjadi dua jenis: eksternal dan

internal.

Motif internal dianggap sebagai kebutuhan yang dialami setiap

manusia, sedangkan eksternal menunjukkan adanya situasi tertentu di

mana kebutuhan ini muncul. Motif internal mengacu pada motivasi

yang didorong oleh minat atau kesenangan dalam tugas itu sendiri, dan

ada sendiri dalam diri individu daripada mengandalkan pada setiap

tekanan eksternal. Motif internal didasarkan pada mengambil

kesenangan dalam suatu kegiatan daripada bekerja menuju penerimaan

eksternal. Motif internal telah dipelajari sejak awal 1970-an. Siswa

yang secara intrinsik termotivasi lebih mungkin untuk terlibat dalam

tugas sukarela serta bekerja dalam meningkatkan keterampilan mereka,

yang akan meningkatkan kemampuan mereka.
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Motif eksternal mengacu pada kinerja suatu kegiatan untuk mencapai

hasil, yang kemudian bertentangan dengan motif internal. Hal ini secara

luas diyakini bahwa motif melakukan dua fungsi. Yang pertama sering

disebut sebagai komponen aktivasi energik dari membangun motivasi.

Yang kedua diarahkan pada perilaku tertentu dan membuat referensi

kepada komponen orientasi arah. Motif eksternal berasal dari luar

individu. Motif eksternal yang umum adalah penghargaan seperti uang

dan nilai, dan ancaman hukuman. Persaingan dalam ekstrinsik

umumnya karena mendorong pemain untuk menang dan mengalahkan

orang lain, tidak hanya untuk menikmati penghargaan intrinsik dari

aktivitas. Kerumunan bersorak pada individu dan piala juga insentif

ekstrinsik. Konsep motivasi dapat ditanamkan pada anak-anak pada

usia yang sangat muda, dengan mempromosikan dan membangkitkan

minat dalam sebuah buku tertentu atau novel. Idenya adalah untuk

memiliki diskusi yang berkaitan dengan buku individu muda, serta

untuk menghargai karya mereka.Penelitian psikologi sosial telah

menunjukkan bahwa imbalan ekstrinsik dapat menyebabkan penilaian

berlebihan dan penurunan berikutnya dalam motif internal. Dalam satu

studi menunjukkan efek ini, anak-anak yang diharapkan dan dihargai

dengan pita dan bintang emas untuk hasil gambar menggambar

menghabiskan sedikit waktu bermain dengan bahan menggambar dalam

pengamatan selanjutnya dibandingkan anak-anak yang ditugaskan

untuk kondisi hadiah tak terduga. Bagi anak-anak yang tidak menerima

imbalan ekstrinsik, penentuan nasib sendiri teori mengusulkan bahwa
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motif eksternal dapat diinternalisasi oleh individu jika tugas sesuai

dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka dan karena itu membantu

untuk memenuhi kebutuhan psikologi dasar mereka.

2.6. Motif Berbelanja (shopping motives)

Motivasi berasal dari bahasa latin movere yang artinya menggerakan,

Seorang konsumen tergerak untuk membeli suatu produk karena ada sesuatu

yang menggerakan. Proses timbulnya dorongan sehingga konsumen

tergerak untuk membeli sesuatu produk itulah yang disebut motivasi.

Sedangkan yang memotivasi untuk membeli namanya motif. Motivasi

adalah kecenderungan dalam diri seseorang yang membangkitkan topangan

dan tindakan. Selain itu motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong

seseorang (konsumen) untuk berperilaku tertentu, dan upayanya untuk

mencapai kepuasan, baik secara rasional maupun emosional.

Motivasi meliputi faktor kebutuhan biologis dan emosional yang hanya

dapat diduga dari pengamatan tingkah laku manusia. Motivasi dapat pula

diartikan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi

kearah tujuantujuan yang hendak dicapainya, yang dikondisikan oleh

kemampuan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan individual.

Berdasarkan defenisi tersebut maka terdapat unsur-unsur kunci, yaitu upaya,

tujuan dan kebutuhan. Motif berbelanja (shopping motives) terdiri dari dua

yaitu utilitarian shopping motives dan hedonic shopping motives. Utilitarian



25

shopping motives dan hedonic shopping motives umumnya berfungsi secara

serentak di dalam keputusan pembelian (Setiadi,2003:94-95).

1. Utilitarian Shopping Motives

Utilitarian shopping motives yaitu motif yang mendorong konsumen

membeli produk karena manfaat fungsional dan karakteristik objektif dari

produk tersebut dan disebut juga motif rasional (Setiadi,2003:96).

2. Hedonic Shopping Motives

Hedonic shopping motives yaitu kebutuhan yang bersifat psikologis seperti

rasa puas, gengsi, emosi, dan perasaan subjektif lainnya. Kebutuhan ini

seringkali muncul untuk memenuhi tuntutan sosial dan estetika dan disebut

juga motif emosional (Setiadi,2003:96).

Ailawadi et al, (2003:19) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor

yang digunakan konsumen dalam mengambil suatu keputusan pembelian

yaitu faktor ekonomi atau Utilitarian Benefits dan Hedonis atau

Psychological Benefits.

Adapun tujuan motivasi konsumen adalah meningkatkan kepuasan,

mempertahankan loyalitas, efisiensi, efektivitas, menciptakan hubungan

yang harmonis antara produsen dengan konsumen.  Sedangkan asas-asas

motivasi antara lain :

1. Asas Mengikut sertakan

Asas ini berusaha untuk memberikan kesempatan kepada

konsumen untuk mengajukan ide-ide, rekomendasi dalam proses

pengambilan keputusan pembelian.
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2. Asas Komunikasi

Asas komunikasi maksudnya menginformasikan secara jelas

tentang yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala

yang dihadapi.

3. Asas Pengakuan

Asas pengakuan memberikan penghargaan dan pengakuan yang

tepat serta wajar kepada konsumen atas prestasi yang dicapainya.

4. Asas wewenang yang didelegasikan

Maksudnya memberikan kebebasan kepada konsumen untuk

mengambil keputusan dan beraktivitas sebebas-bebasnya tapi

masih ada aturan yang membatasi.

5. Asas perhatian timbal balik

Adalah memotivasi para konsumen dengan mengemukakan

keinginan dan harapan perusahaan di samping berusaha memenuhi

kebutuhan- kebutuhan yang diharapkan konsumen dan produsen.

Jadi kesimpulannya bahwa asas motivasi yang diterapkan harus

dapat meningkatkan produktivitas pembelian dan memberikan

kepuasan kepada konsumen (Setiadi, 2003:101).

2.7  Motif Belanja Hedonik ( Hedonic Shopping Motivation)

Hedonic shopping sama artinya dengan recreational shopping, yaitu

aktivitas berbelanja yang dilakukan karena waktu luang, merupakan suatu

hiburan dan untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan bagi dirinya
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sendiri. Menurut Holbrook dan Hirshman (1982:34): “Hedonic consumption

has been defined as those facet of behavior that relate to the multisensory,

fantasy, and emotive aspects of consumption”. Maksudnya adalah konsumsi

hedonic telah digambarkan sebagai segi perilaku yang berhubungan dengan

berbagai macam, indra perasa, imajinasi, dan aspek emosi terhadap

konsumsi.

Menurut J. Arnold dan Kristy E. Reynolds (2003:1) terdapat enam golongan

besar motivasi hedonic shopping ini sebagai berikut:

1. Adventure Shopping

“The first category is labeled “adventure shopping,” which ferefs to

shopping for stimulation, adventure, and the feeling of being in another

world”. Kategori pertama ini menjelaskan bahwa berbelanja didasarkan

untuk rangsangan, petualangan, dan perasaan seperti ada di dunia lain.

Individu pergi berbelanja untuk suatu kegembiraan belaka dan petualangan

dari perjalanan dalam berbelanja. Petualangan berbelanja ini didasarkan

pada perasaan dari individu tersebut untuk merubahnya menjadi lebih baik.

2. Social Shopping

“A second category is labeled “social shopping,” which refers to the

enjoyment of shopping with friends and family, socializing while shopping,

and bonding with others while shopping” (McGuire, 1974). Kategori ke dua

ini menjelaskan bahwa berbelanja didasarkan untuk suatu kegembiraan

dengan anggota keluarga, teman, bersosialisasi ketika berbelanja dan
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menyatu dengan yang lain ketika berbelanja. Dengan cara berbelanja ini,

individu merasa adanya semakin kedekatan ikatan batin sambil mencari

kebutuhan hidupnya. Tauber (1972) : “recognized that shoppers desire

social interaction outside the home, communicating with reference groups.”

(Arnolds dan Reynolds, 2003, p.80). Artinya shopper menginginkan

interaksi social diluar rumah, berkomunikasi dengan orang lain yang

mempunyai kegemaran yang sama, dan bergabung dengan kelompok yang

sama.

3. Gratification Shopping

“A third category is labeled “gratification shopping” which involves

shopping for stress relief, shopping to alleviate a negative mood, and

shopping as a special treat to oneself” (McGuire, 1974). Kategori ketiga ini

menjelaskan bahwa berbelanja untuk mengurangi mood negative dan

berbelanja sebagai cara istimewa mentraktir untuk diri sendiri. Individu

merasa dengan cara berbelanja ini mereka dapat menghilangkan stress atau

masalah yang dihadapi. Babin et al. (1994): “recognized the value of

shopping as a self-gratifying, escapist, and therapeutic activity, describing

respondents who view shopping as a “pick-me-up” and a “lift” when they

feel depressed” (Arnolds dan Reynolds, 2003:80) artinya adalah nilai

belanja sebagai kepuasan diri, lari dari kenyataan, dan aktivitas terapi,

menggambarkan reponden yang melihat berbelanja sebagai “bangunkan

aku” dan “mengangkat” ketika merasa depresi.
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4. Idea Shopping

“A fourth category we label “idea shopping,” which refers to shopping to

keep up with trend and new fashions, and to see new products and

innovations” (McGuire, 1974). Kategori ke empat ini menjelaskan bahwa

berbelanja untuk tetap mengikuti trend dan mode terbaru yang sedang

berlangsung saat ini, dan untuk melihat produk terbaru dan inovasi. Motif

ini berhubungan dengan Tauber’s (1974): “Personal shopping motive of

learning about new trends and keeping informed about the latest trends and

keeping informed about the latese trends in fashion, styling, or innovations”

(Arnolds and Reynolds, 2003:80). Artinya adalah motif pribadi berbelanja

untuk belajar mengenai tren baru dan tetap mendapat informasi tentang tren

mode terbaru, gaya, atau inovasi.

5. Role Shopping

“A fifth category of shopping motivations is labeled “role shopping,” which

reflects the enjoyment that shoppers derive from shopping for others, the

influence that this activity has on the shopper’s feelings and moods, and the

excitement and intrinsic joy felt by shoppers when finding the perfect gift for

others” (McGuire, 1974). Kategori kelima ini menjelaskan bahwa

berbelanja untuk suatu kesenangan sebagai seorang individu yang memiliki

peranan dan arti penting dalam suatu komunitas, keluarga karena berbelanja

untuk orang lain. Peranan berbelanja terdapat dalam McGuire’s (1974):

“People are motived by the perceived roles that may be playing at any given
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time” (Arnolds dan Reynolds, 2003:80). Artinya seseorang merasa

termotivasi oleh perasaan peran yang mereka mainkan setiap waktu.

6.. Value Shopping

“The final category is labeled “value shopping,” which refers to shopping

for sales, looking for discounts, and hunting for bargains” (McGuire, 1974).

Kategori terakhir ini menjelaskan bahwa berbelanja untuk penjualan,

mencari potongan harga, dan berburu tawar-menawar. Individu merasa

menikmati cara berbelanja murah, mencari barang-barang diskon, sehingga

individu tersebut merasa adanya keuntungan dalam berbelanja. Nilai

berbelanja menurut McGuire’s (1974) : “Which view the human as a

competitive achiever, seeking success and agmiration, and striving to

develop his potentials in order to enhancehis self-esteem” (Arnolds and

Reynolds, 2003:.80). Artinya melihat manusia sebagai pencapaian tujuan

yang bersaing, mencari kesuksesan dan pujian, dan berjuang untuk

membangun potensinya untuk mencapai kepercayaan diri.

2.8 Motif Belanja Utilitarian (Utilitarian Shopping Motivation )

Utilitarian shopping motives yaitu motif yang mendorong konsumen

membeli produk karena manfaat fungsional dan karakteristik objektif dari

produk tersebut dan disebut juga motif rasional (Setiadi, 2003:96). Untuk

menarik konsumen yang motif berbelanjanya adalah Utilitarian shopping

motives perusahaan dapat menyediakan ragam kebutuhan sehari–hari
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berdasarkan manfaat produk tersebut secara lebih variatif, baik dari segi

kualitas produk maupun harga produk.

a. Kualitas produk mempunyai pemahaman bahwa produk yang

ditawarkan oleh sebuah perusahaan mempunyai nilai jual lebih yang

tidak dimiliki oleh pesaing.

b. Harga produk mempunyai pemahaman bahwa harga yang ditawarkan

lebih murah dibandingkan dengan kompetitor lain.

2.9 Alat Perlengkapan (Atribute Tools)

Bloemer et.al (1998:12) mengatakan bahwa alat Perlengkapan (Atribute

Tools) adalah stimuli (dorongan) yang meliputi rasa kenyamanan, rancangan

fisik serta sosial yang dipandang sebagai bagian keseluruhan citra

supermarket. Atribute tools juga merupakan perlengkapan atau peralatan

yang ada dalam toserba (supermarket). Perlengkapan tersebut terdiri dari:

display produk, atmosfer toko serta tata letak (layout) sementara peralatan

yang ada dalam supermarket seperti rak untuk penempatan produk-produk,

keranjang belanja serta trolly.

a. Display Produk

Utami (2006:236) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa metode bagi

ritel untuk menyajikan barang secara efektif bagi pelanggan. Untuk

memutuskan apa yang terbaik untuk situasi khusus, para perencana toko

harus memerhatikan empat masalah:

Pertama, dan mungkin yang paling penting, barang harus dipamerkan

dengan cara sedemikian rupa sesuai dengan kesan toko. Kedua, para
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perencana toko harus memerhatikan sifat produk. Ketiga, kemasan sering

kali menentukan bagaimana produk dipamerkan. Keempat, kemungkinan

keuntungan produk mempengaruhi keputusan untuk memamerkan barang.

Penyajian merchandise (merchandise presentation) berkenaan dengan

teknik penyajian barang-barang dalam gerai untuk menciptakan situasi dan

suasana tertentu. Teknik dan metode penyajian merchandise berkenaan

dengan keragaman produk, koordinasi kategori produk, display, contoh:

pencahayaan, tata warna, dan window display dalam Ma’ruf (2005:213).

Untuk menciptakan display produk yang berhasil diperlukan beberapa

persyaratan, antara lain:

a. Pajangkan bagian depan pembungkus, bukan sisinya atau

ujungnya.

b. Pajangan yang baik harus terletak pada arus lalu lintas (traffic

flow) agar mudah terlihat oleh konsumen

c. Pajangan sebaiknya berada pada ketinggian pandangan mata (eye

level) dan bukan dibawah dekat lantai atau diatas dekat atap atau

plafon.

d. Pajangan sebaiknya ditempatkan yang terbuka dan tidak tertutup

oleh tiang atau barang/benda lain.

e. Pemajangan dengan cahaya yang baik/cukup akan memberikan

dampak positif.
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b. Atmosfer Toko

Suasana atau atmosfer dalam gerai berperan penting memikat pembeli,

membuat nyaman mereka dalam memilih barang belanjaan, dan

mengingatkan mereka produk apa yang perlu dimiliki baik untuk keperluan

pribadi maupun utnuk keperluan rumah tangga. Suasana yang dimaksud

adalah dalam arti atmosfer dan ambience yang tercipta dari gabungan unsur-

unsur desain toko/gerai, perencanaan toko, komunikasi visual, dan

merchandising. Gerai kecil yang tertata rapi dan menarik akan lebih

mengundang pembeli dibandingkan gerai yang diatur biasa saja. Sementara,

gerai-gerai yang diatur biasa saja tapi bersih lebih menarik dari pada gerai

yang tidak diatur sama sekali dan tampak kotor  dalam Ma’ruf (2005:201).

Atmosfer toko merupakan kombinasi dari karakteristik fisik toko, seperti

arsitektur, tata letak, pencahayaan, pemacangan, warna, temperatur, music,

serta aroma yang secara menyeluruh akan menciptkan citra dalam benak

konsumen. Melalui atmosfer toko yang sengaja diciptakan, ritel berupaya

untuk mengkomunikasikan infromasi yang terkait dengan layanan, harga

maupun, ketersediaan barang dagangan yang bersifat fashionable

(Utami,2006:217).

c. Tata Letak (Layout)

Royan (2003:66) mengatakan bahwa tata letak mempengaruhi berapa lama

konsumen tinggal di toko, berapa banyak produk yang dilihat lewat kontak

mata visual dan rute yang mesti dijalani konsumen. Faktor-faktor itu

mempengaruhi produk apa saja dan berapa banyak yang di beli. Satu prinsip
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mendasar dalam layout toko ialah pengelompokan kelas-kelas produk

pelengkap. Ada dua tipe dasar layout yaitu grid layout (layout  lalu lintas)

dan free flow layout (layout alur-bebas).

a. Grid Layout

Grid Layout, tata letak toko dibuat secara berlajur-lajur.

Lajurnya terdiri atas lorong-lorong, di mana setiap lorong

diletakkan barang khusus. Cara ini sudah umum digunakan di

supermarket dan toko-toko makanan lainnya. Dengan konsep

tata letak grid ini, diharapkan barang yang bisa dipajang cukup

banyak, tetapi cukup memberikan keleluasaan bagi pelanggan

untuk “hilir mudik”. Yang harus dipertimbangkan dalam metode

ini adalah barang-barang mana yang harus ditampilkan di lorong

utama.

b. Free-flow Layout

Pada sistem ini, barang-barang dagangan diletakkan secara

mengelompok dengan pola yang memudahkan pelanggan untuk

hilir mudik. Meskipin tidak terlalu teratur, pelanggan bebas

untuk melihat kelompok-kelompok barang. Diharapkan, dengan

tata letak seperti ini, para pelanggan akan melakukan pembelian

spontan (impulsive buying). Dibandingkan dengan sistem grid,

metode free flow ini menuntut biaya yang lebih tinggi, karena

konsekuensinya adalah penyediaan ruangan yang lebih luas.
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2.10 Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam

mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk atau jasa termasuk

proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini (Setiadi,

2003:3). Sementara Schiffman dan Kanuk (dalam Sumarwan, 2004:25)

mendefinisikan perilaku konsumen sebagai perilaku yang diperlihatkan

konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan

menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan

kebutuhan mereka.

Perilaku konsumen adalah studi tentang unit pembelian (buying unit) dan

proses petukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan

barang dan jasa, pengalaman, serta ide-ide (Baker et al, 2003:1002).

Perilaku pembelian konsumen (consumer buyer behavior)  menurut Kotler

dan Amstrong (2009:158) mengacu pada pembelian konsumen akhir,

perorangan, dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk

konsumsi pribadiSemua konsumen akhir ini bergabung membentuk pasar

konsumen (consumer market). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi

perilaku konsumen tersebut adalah faktor sosial, budaya, pribadi dan

kekuatan psikologis, dimana faktor budaya dikatakan mempunyai pengaruh

yang paling luas dan dalam.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan atau keputusan

konsumen sebagai individu atau kelompok untuk menentukan pilihannya

atas penggunaan atau pembelian.  Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
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individu, kelompok maupun organisasi yang berhubungan dengan proses

pengambilan keputusan dalam memilih, membeli dan memakai barang dan

jasa-jasa, sematamata untuk memuaskan kebutuhannya. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tersebut adalah faktor sosial,

budaya, pribadi dan kekuatan psikologis, dimana faktor budaya dikatakan

mempunyai pengaruh yang paling luas dan dalam.

Dari definisi diatas, kita mengetahui bahwa ada dua komponen kunci yang

harus dilakukan perusahaan untuk memahami perilaku konsumen :

Perusahaan harus berusaha memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen

Dan perusahaan mempelajari proses pertukaran, yaitu dua pihak yang saling

mentransfer sesuatu yang bernilai bagi orang lain.

2.11 Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara langsung

terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap

produk yang ditawarkan oleh penjual. Menurut Setiadi (2003:416),

keputusan pembelian merupakan perilaku konsumen dalam memperlakukan

pengambilan keputusan konsumen sebagai pemecahan masalah yang

dihadapinya. Menurut Kotler dan  Keller (2009:188) dalam melaksanakan

maksud pembelian, konsumen dapat membentuk lima subkeputusan: merek

(merek A), penyalur (penyalur 2), kuantitas (satu komputer), waktu (akhir

minggu), dan metode pembayaran (kartu kredit).
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a. Proses Pengambilan keputusan pembelian

Proses pembelian secara spesifik terdiri dari urutan kejadian berikut:

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif,

keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Tugas pemasar

adalah memahami perilaku pembeli pada tiap-tiap tahap dan

pengaruh apa yang bekerja pada tahap-tahap itu. (Setiadi, 2003: 16).

Secara umum proses tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:

Mengenali Pencarian Evaluasi Keputusan Perilaku

Gambar 2.1 Proses Pengambilan Keputusan Pembelian

Sumber : Setiadi, 2003

Gambar 2.1 di atas menunjukkan bahwa konsumen melewati kelima tahap

tersebut pada setiap melakukan pembelian. Adapun dalam pembelian yang

lebih rutin, konsumen seringkali melompati atau membalik beberapa tahap

ini. Seorang wanita yang membeli pasta gigi dari merek yang sudah biasa

dipergunakanya akan mengenali kebutuhannya sehingga dia langsung pada

keputusan pembelian. Model tersebut menunjukkan bahwa semua

pertimbangan akan muncul ketika konsumen menghadapi situasi pembelian

yang kompleks dan baru.
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Secara rinci tahap-tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengenalan Masalah

Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan.

Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dengan

kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh

ransangan internal dalam kasus pertama dari kebutuhan normal seseorang

atau ransangan eksternal seseorang.

2. Pencarian Informasi

Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya untuk melakukan

pembelian akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak.

Salah satu faktor kunci bagi pemasar adalah sumber-sumber informasi

utama yang dipertimbangkan konsumen dan pengaruh relatif dari

masingmasing sumber terhadap keputusan pembelian. Sumber-sumber

informasi dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu:

a. Sumber Pribadi: keluarga, teman, tetangga, dan kenalan.

b. Sumber Komersil: iklan, tenaga penjual, penyalur, kemasan, pameran.

c. Sumber Umum: media massa, organisasi konsumen.

d. Sumber Pengalaman: pernah menangani, menguji, menggunakan

produk.

3. Evaluasi Alternatif

Ada beberapa proses evaluasi alternatif keputusan. Kebanyakan model dari

proses evaluasi konsumen sekarang bersifat kognitif, yaitu mereka
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memandang konsumen sebagai pembentuk penilaian terhadap produk

terutama berdasarkan pertimbangan yang sadar dan rasional.

4. Keputusan Membeli

Ada dua faktor yang mempengaruhi tujuan membeli dan keputusan

membeli. Faktor yang pertama adalah sikap atau pendirian orang lain,

sejauh mana sikap orang lain akan mengurangi alternatif pilihan seseorang

akan tergantung pada dua hal yaitu intensitas sikap negatif orang lain

tersebut terhadap alternatif pilihan konsumen dan motivasi konsumen untuk

menuruti keinginan orang lain tersebut.

Faktor yang kedua adalah situasi yang tidak bisa diantisipasi. Konsumen

membentuk suatu maksud pembelian atas dasar faktor-faktor seperti

pendapatan keluarga yang diharapkan, harga yang diharapkan, dan manfaat

produk yang diharapkan. Ketika konsumen akan bertindak, faktor situasi

yang tidak diantisipasi mungkin terjadi dan mengubah maksud pembelian

tersebut.

5. Perilaku Pasca Pembelian

Setelah pembelian terhadap suatu produk dilakukan, konsumen akan

mengalami beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Konsumen

tersebut juga akan terlibat dalam tindakan-tindakan sebuah pembelian dan

penggunaan produk yang akan menarik perhatian pemasar. Pekerjaan

pemasar tidak akan berakhir pada saat suatu produk dibeli, tetapi akan terus

berlangsung hingga periode sesudah pembelian. Kepuasan pembeli

merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan pembeli atas produk dengan
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manfaat yang dirasakan dari produk tersebut. Jika manfaat produk tersebut

dibawah harapan pelanggan, pelanggan tersebut akan merasa dikecewakan.

Tetapi jika memenuhi harapan, maka pelanggan tersebut akan merasa puas,

dan jika melebihi harapan maka pelanggan tersebut akan merasa sangat

puas.

b. Jenis-jenis perilaku keputusan pembelian

Tingkah laku membeli berbeda untuk setiap produk, semakin kompleks

kebutuhan yang harus dibeli biasanya semakin banyak peserta pembelian

dan semakin banyak pertimbangan untuk membeli. Jenis-jenis tingkah laku

membeli konsumen berdasarkan derajat keterlibatan dan tingkat perbedaan

antara merek (Kotler dan Amstrong, 2009:177) yaitu:

1. Perilaku pembelian kompleks

Konsumen melakukan perilaku pembelian kompleks (complex buying

behavior) ketika mereka sangat terlibat dalam pembelian dan merasa ada

perbedaan yang signifikan antar merek. Konsumen mungkin sangat terlibat

ketika produk itu mahal, berisiko, jarang dibeli, dan sangat memperlihatkan

ekspresi diri.

2. Perilaku pembelian pengurangan disonasi

Perilaku pembelian pengurangan disonansi (dissonance-reducing buying

behavior) terjadi ketika konsumen sangat terlibat dalam pembelian yang

mahal, jarang dilakukan, atau berisiko, tetapi hanya melihat sedikit

perbedaan antar merek. Contoh, konsumen yang membeli karpet mungkin

menghadapi keputusan dengan keterlibatan tinggi karena karpet adalah
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barang yang mahal dan memperlihatkan ekspresi diri. Tetapi pembeli

mungkin menganggap sebagian besar merek karpet dalam kisaran harga

tertentu adalah sama. Dalam kasus ini, karena anggapan perbedaan mereka

tidak besar, pembeli mungkin berkeliling untuk mempelajari merek yang

tersedia, tetapi membeli dalam waktu relative singkat.

3. Perilaku pembelian kebiasaan

Perilaku pembelian (habitual buying behavior) terjadi dalam keadaan

keterlibatan konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan merek.

Contohnya, garam. Konsumen hanya mempunyai sedikit keterlibatan dalam

kategori produk ini, mereka hanya pergi ke toko dan mengambil satu merek.

Jika mereka terus mengambil merek yang sama, hal ini merupakan lebih

merupakan kebiasaan daripada loyalitas yang kuat terhadap sebuah merek.

Konsumen tampaknya memiliki keterlibatan rendah dengan sebagian besar

produk murah yang sering dibeli.

4. Perilaku pembelian keragaman

Konsumen melakukan perilaku pembelian mencari keragaman (variety

seeking buying behavior) dalam situasi yang mempunyai karakter

keterlibatan konsumen rendah tetapi anggapan perbedaan merek yang

signifikan. Dalam kasus ini, konsumen sering melakukan banyak pertukaran

merek.
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2.12 Usaha Eceran

1. Pengertian usaha eceran

Usaha ritel atau eceran (retailing) dapat dipahami sebagai semua kegiatan

yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada

konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis.

Ritel juga merupakan perangkat sari aktivitas-aktivitas bisnis yang

melakukan penambahan nilai terhadap produk-produk dan layanan

penjualan kepada para konsumen untuk penggunaan atau konsumsi

perorangan maupun keluarga (Utami,2006:4).

Kegiatan yang dilakukan dalam usaha eceran adalah menjual berbagai

produk, jasa dan keduanya kepada konsumen untuk keperluan konsumsi

pribadi maupun bersama. Para peritel berupaya memuaskan kebutuhan

konsumen dengan mencari kesesuaian antara barang-barang yang

dimilikinya dengan harga, tempat dan waktu yang diinginkan pelanggan.

Karena itu usaha eceran memiliki peranan penting dalam proses pemenuhan

konsumen, karena merupakan tahap akhir dari saluran distribusi yang

menyampaikan produk langsung kepada konsumen akhir. Jalur distribusi

adalah sekumpulan atau beberapa perusahaan yang memudahkan penjualan

kepada konsumen sebagai konsumen akhir. Produsen menjual produknya

kepada peritel besar (wholesaler). Hal ini akan membentuk suatu jalur

distribusi, antara produsen ke konsumen akhir seperti yang ditunjuk Gambar

2.2 berikut:
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Produsen Pedagang besar Ritel Konsumen akhir

Gambar 2.2. Jalur distribusi barang dan dagangan pada usaha eceran

Sumber : Utami, 2006

Gambar 2.2 diatas menjelaskan bahwa suatu produk dari produsen kepada

konsumen akhir mempunyai jalur distribusi yang cukup panjang dimana

produk tersebut harus melalui produsen ke pedagang besar lalu ke ritel

hingga ke konsumen akhir.

2. Jenis-Jenis Pengecer

Usaha eceran memiliki jenis yang berbeda didasarkan pada karakteristiknya.

Terdapat tiga karakteristik dasar ritel, yaitu: Pertama, pengelompokan

berdasarkan unsur-unsur yang digunakan ritel untuk memuaskan kebutuhan

konsumen. Kedua, pengelompokan berdasarkan sarana atau media yang

digunakan. Ketiga, pengelompokan berdasarkan kepemilikan dalam Utami

(2006:10). Pada umumya jenis pengecer dikelompokkan kedalam dua

kategori, yaitu pengecer toko dan pengecer tanpa toko dalam Utami

(2006:11-13). Masing-masing pengecer diuraikan sebagai berikut:

a. Pengecer Toko (Store Retailing)

Pengecer toko adalah usaha eceran yang menggunakan toko sebagai

saran untuk memasarkan produk yang dijual. Pada umumnya usaha

eceran menggunakan toko yang disebut toko eceran. Toko eceran

memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran. Seiring perkembangan



44

zaman semakin banyak toko eceran yang muncul dengan berbagai

bentuk.

Secara umum jenis-jenis toko pengecer dapat diuraikan sebagai

berikut:

1) Toko Khusus (Specialty Store)

Toko khusus berkonsentrasi pada sejumlah kategori produk yang

terbatas dengan level layanan yang tinggi. Jenis toko ini dapat

lebih khusus lagi sesuai dengan barang dagangan yang dijual.

2) Department Store

Merupakan jenis eceran yang menjual variasi produk yang luas

dan berbagai jenis produk dengan menggunakan staff seperti

layanan pelanggan dan tenaga sales counter. Pembelian biasanya

dilakukan pada masing-masing bagian pada satu arena belanja.

3) Toko Konviniens (Convenience Store)

Toko pengecer ini memiliki variasi dan jenis produk yang

terbatas dengan ukuran relatif kecil dan biasanya didefenisikan

sebagai pasar swalayan mini yang menjual hanya lini terbatas

dan perputaran produk yang relatif tinggi. Toko ini ditujukan

kepada konsumen yang membutuhkan pembelian cepat.

4) Toko Super (Super Store)

Merupakan toko pengecer dengan ukuran toko hampir dua kali

luas supermarket biasa dan menjual rangkaian produk yang luas

yang terdiri dari produk-produk makanan dan non makanan yang

secara rutin dibeli oleh konsumen. Toko Kombinasi
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(Combination Store) Merupakan toko yang aktivitasnya menjual

kombinasi produk makanan dan obat-obatan.

5) Toko Kombinasi (Combination Store)

Merupakan toko yang aktivitasnya menjual kombinasi produk

makanan dan obat-obatan.

6) Pasar Hiper (Hypermarket)

Merupakan toko yang memiliki luas antara lebih dari 18.000

meter persegi lebih luas dari toko kombinasi. Hypermarket

mengkombinasikan berbagai bentuk toko pengecer seperti:

supermarket, toko diskon dan ware house. Toko ini menjual

lebih banyak produk yang rutin dibeli oleh konsumen seperti

perlengkapan rumah tangga, furnitur, pakaian dan lain-lain.

7) Toko Diskon (Discount Store)

Toko diskon merupakan jenis ritel yang menjual sebagian besar

variasi produk dengan menggunakan layanan yang terbatas dan

harga murah.

Toko diskon menjual produk dengan label atau merek itu sendiri.

8) Pengecer Potongan Harga (Off-prices Retailers)

Ritel off-price dapat menjual merek dan label produk dengan

harga yang ebih murah dari grosir. Cenderung menjual barang

dagangan yang berubah-ubah sering merupakan sisa, tidak laku

dan cacat yang diperoleh dengan harga yang lebih murah dari

produsen lainnya.
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9) Ruang Pamer Katalog (Catalog showroom)

Jenis toko seperti ini menjual serangkaian luas produk dengan

mark-up yang tinggi merek ternama pada harga diskon. Ruang

pamer katalog memperoleh uang dengan memotong biaya marjin

untuk menyediakan harga yang rendah yang akan menarik

penjualan bervolume tinggi.

b. Pengecer Tanpa Toko (Nonstore Retailing)

Selain jenis pengecer yang menggunakan toko sebagai sarana

memasarkan produk, dalam pemasaran juga dikenal jenis pengecer

yang tidak menggunakan toko. Klasifikasinya adalah sebagai

berikut:

1) Ritel Elektronik (Electronic Retailing)

Merupakan format bisnis ritel atau ritel yang menggunakan

komunikasi dengan pelanggan mengenai produk, layanan dan

penjualan melalui internet guna mencapai cakupan konsumen

yang lebih luas.

2) Katalog dan Pemasaran Surat Langsung

Pemasaran melalui katalog terjadi ketika perusahaan

mengirimkan satu atau lebih katalog produk kepada penerima

yang terpilih. Perusahaan mengirimkan katalog produk yang

terpilih. Perusahaan mengirimkan katalog yang

menginformasikan barang dagangan secara lengkap yaitu

keseluruhan lini barang dagangan atau dengan memilih barang

dagangan yang akan menginformasikan secara terbatas dalam
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bentuk katalog konsumen khusus dan katalog bisnis. Biasanya

berbentuk cetakan,cd, video, atau secara online.

3) Penjualan Langsung

Merupakan sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu

atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan atau

transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi penjualan tertentu.

4) Television Home Shopping

Merupakan format ritel melalui televisi. Pelanggan akan melihat

program TV yang menayangkan demonstrasi produk dagangan

dan kemudian menyampaikan pesanan melalui telepon.

5 ) Vending Machine Retailing

Merupakan format non store yang menyimpan barang dan jasa

pada suatu mesin dan menyerahkan barang ke pelanggan

dimana pelanggan memasukkan uang tunai atau kartu kredit ke

dalam mesin.

2.13. Loyalitas Konsumen

a. Pengertian Loyalitas Konsumen

Gramer dan Brown (1983: 27) memberikan definisi mengenai loyalitas

yaitu derajat sejauh mana seorang konsumen menunjukkan perilaku

pembelian berulang dari suatu penyedia jasa, memiliki suatu desposisi atau

kecenderungan sikap positif terhadap penyedia jasa, dan hanya

mempertimbangkan untuk menggunakan penyedia jasa ini pada saat

muncul kebutuhan untuk memakai jasa ini. Dari definisi yang disampaikan
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Gramer dan Brown, konsumen yang loyal tidak hanya seorang pembeli

yang melakukan pembelian berulang, tetapi juga mempertahankan sikap

positif terhadap penyedia jasa atau dengan kata lain ketahanan terhadap

pengaruh negatif terhadap perusahaan serta mereferensikan secara total

eksistensi perusahaan.

Sutisna (2001: 41) menyatakan bahwa loyalitas konsumen dapat

dikelompokkan kedalam dua kelompok yaitu loyalitas merek (brand

loyalty) dan loyalitas toko (store loyalty). Loyalitas konsumen dapat

didefinisikan sebagai “sikap menyenangi terhadap suatu merek yang

direpresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap merek itu

sepanjang waktu”.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen

Marconi (dalam Priyanto Doyo 1998:45 ) menyebutkan bahwa faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap suatu produk atau jasa adalah sebagai

berikut :

1) Nilai (harga dan kualitas), penggunaan sepatu “specs“ dalam waktu

yang lama akan mengarahkan pada loyalitas, karena itu pihak

perusahaan harus bertanggung jawab untuk menjaga merek tersebut.

Perlu diperhatikan, pengurangan standar kualitas dari suatu merek

akan mengecewakan konsumen bahkan konsumen yang paling loyal

sekalipun begitu juga dengan perubahan harga. Karena itu pihak

perusahaan harus mengontrol kualitas merek beserta harganya.
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2) Citra (baik dari kepribadian yang dimilikinya dan reputasi dari

merek tersebut), citra dari perusahaan dan merek diawali dengan

kesadaran. Produk yang memiliki citra yang baik akan dapat

menimbulkan loyalitas konsumen pada merek.

3) Kenyamanan dan kemudahan untuk mendapatkan sepatu “specs“.

Dalam situasi yang penuh tekanan dan permintaan terhadap pasar

yang menuntut akan adanya kemudahan, pihak perusahaan dituntut

untuk menyediakan produk yang nyaman dan mudah untuk

didapatkan.

4) Kepuasan yang dirasakan oleh konsumen.

5) Pelayanan, dengan kualitas pelayanan yang baik yang ditawarkan

oleh sepatu “specs“ dapat mempengaruhi loyalitas konsumen pada

merek tersebut.

6) Garansi dan jaminan yang diberikan oleh sepatu “specs“.

Swastha dan Handoko (dalam Joko Riyadi 2004: 83) menyebutkan lima

faktor utama yang mempengaruhi loyalitas konsumen, sebagai berikut :

1. Kualitas Produk, kualitas produk yang baik secara langsung akan

mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen, dan bila hal tersebut

berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan konsumen

yang selalu setia membeli atau menggunakan produk tersebut dan

disebut loyalitas konsumen.

2. Kualitas Pelayanan, selain kualitas produk ada hal lain yang

mempengaruhi loyalitas konsumen yaitu kualitas pelayanan.
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3. Emosional, emosional di sini lebih diartikan sebagai keyakinan

penjual itu sendiri agar lebih maju dalam usahanya. Keyakinan

tersebut nantinya akan mendatangkan ide-ide yang dapat

meningkatkan usahanya.

4. Harga, sudah pasti orang menginginkan barang yang bagus dengan

harga yang lebih murah atau bersaing. Jadi harga di sini lebih

diartikan sebagai akibat,atau dengan kata lain harga yang tinggi adalah

akibat dari kualitas produk dan kualitas pelayanan yang bagus.

5. Biaya, orang berpikir bahwa perusahaan yang berani mengeluarkan

biaya yang banyak dalam sebuah promosi atau produksi pasti produk

yang akan dihasilkan akan bagus dan berkualitas, sehingga konsumen

lebih loyal terhadap produk tersebut.

Griffin (2005:31) mengemukakan ada 4 karakteristik loyalitas konsumen

yang perlu diperhatikan:

1. Melakukan pembelian ulang secara teratur (Repurchase Intent)

Konsumen melakukan pembelian secara continue pada suatu produk

tertentu.

2. Membeli antarlini produk dan jasa

Konsumen tidak hanya membeli jasa dan produk utama tetapi konsumen

juga membeli lini produk dan jasa dari perusahaan yang sama.

3. Mereferensikan kepada orang lain atau kesediaan untuk merekomendasi

(Refferal)

Dimana konsumen melakukan komunikasi dari mulut ke mulut (word of

mouth) berkenaan dengan produk tersebut.
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4. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing (Retence)

Konsumen menolak untuk menggunakan produk atau jasa alternatif

yang ditawarkan oleh pesaing.

2.14. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini

berkaitan dengan motif berbelanja (shopping motives) dan alat perlengkapan

(attribute tools). Tabel 2.1 menunjukkan beberapa penelitian terdahulu yang

dipakai sebagai panduan dalam penelitian ini.

Tabel. 2.1

Daftar Beberapa Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis Judul Tujuan Metode Hasil
Prokopis K.
Theodoridis and
Kalliopi C.
Chatzipanagiotou
(2009)

Atribut citra toko
dan kepuasan
pelanggan di
seluruh profil
pelanggan yang
berbeda dalam
sektor supermarket
di Yunani (Jurnal
Pemasaran Eeropa,
Vol. 43 Iss 5/6 pp.
708 - 734)

Memiliki 2 tujuan:
1. Untuk

memperpanjang
uji fungsional
antara atribut citra
toko dan
kepuasan
pelanggan dalam
lingkungan pasar
Yunani

2. Untuk
menyelidiki
stabilitas
hubungan
struktural antara
atribut citra toko
dan kepuasan
pelanggan

Analisis SEM Menilai variabel
pribadi pelanggan
toko terdapa t
empat jenis dari
pembeli yaitu, ciri
khas yang tidak
stabil dan sesekali
diidentifikasi
sosial. Sementara
empat dari enam
atribut toko
dianggap muncul
untuk menjadi
penentu yang
signifikan dari
kepuasan
pelanggan.
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Hartono Subagio
(2011)

Pengaruh Atribut
Supermarket
Terhadap Motif
Belanja Utilitarian
dan Loyalitas
Konsumen (Jurnal
Manajemen
Pemasaran, Vol. 6,
No. 1 , April 2011 :
8 – 21 )

1. Untuk mengetahui
pengaruh signifikan
atribut supermarket
terhadap motif
belanja hedonic
pembelanja
supermarket di
Surabaya

2. Untuk mengetahui
pengaruh signifikan
atribut supermarket
terhadap motif
belanja utilitarian
pembelanja
supermarket di
Surabaya

3. Untuk mengetahui
pengaruh signifikan
atribut supermarket
terhadap loyalitas
pembelanja
supermarket di
Surabaya

4. Untuk mengetahui
pengaruh signifikan
motif belanja
hedonic terhadap
motif loyalitas
pembelanja
supermarket di
Surabaya.

5. Untuk mengetahui
pengaruh signifikan
motif belanja
utilitarian terhadap
motif loyalitas
pembelanja
supermarket di
Surabaya.

Analisis SEM 1. Atribut
supermarket
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap motif
belanja hedonik
pembelanja
supermarket di
Surabaya

2. Atribut
supermarket
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap motif
belanja utilitarian
pembelanja
supermarket di
Surabaya

3. Atribut
supermarket yang
stimulus dalam hal
ini adalah
ambiance, design
dan social.

4. Motif belanja
hedonik
berpengaruh positif
terhadap loyalitas
pembelanja
supermarket.

5. Motif belanja
utilitarian
berpengaruh
signifikan terhadap
loyalitas
pembelanja
supermarket di
Surabaya.
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Jeslyn Monica
Leha dan
Dr.Hartono
Subagio, M.M.
(2014)

Pengaruh Atribut
Cafe terhadap
Motif Belanja
Hedonik Motif
Belanja Utilitarian
dan Loyalitas
Pelanggan
Starbucks Coffee di
The Square
Apartment
Surabaya (Jurnal
Manajemen
Pemasaran Petra
Vol.2, No. 1,
(2014) 1 -12)

1. Untuk mengetahui
pengaruh signifikan
atribut cafe terhadap
motif belanja
hedonic pelanggan
Starbucks Coffee di
The Square
Apartment Surabaya.
2. Untuk mengetahui
pengaruh signifikan
atribut cafe terhadap
motif belanja
utilitarian pelanggan
Starbucks Coffee di
The Square
Apartment Surabaya.
3. Untuk mengetahui
pengaruh signifikan
attribut cafe terhadap
loyalitas pelanggan
Starbucks Coffee di
The Square
Apartment Surabaya.
4. Untuk mengetahui
pengaruh signifikan
motif belanja
hedonic terhadap
motif loyalitas
pelanggan Starbucks
Coffee di The
Square Apartement
Surabaya
5. Untuk mengetahui
pengaruh signifikan
motif belanja
utilitarian terhadap
motif loyalitas
pelanggan Starbucks
Coffee di The
Square Apartement
Surabaya.

Causal
research

1. Ada pengaruh
signifikan dari
atribut café
terhadap hedonic
shopping di
Starbucks Coffee di
The Square
Apartement
Surabaya. Terlihat
dari nilai
standardized
regression weight
aribut café sebesar
0.431 menunjukkan
arah pengaruh
positif atribut café
terhadap hedonic
shopping, artinya
semakin baik
atribut café yang
terdiri dari
atrmosfer, lokasi,
fasilitas,
layanan,dan
merchandise di
Starbucks Coffee di
The Square
Apartement
Surabaya, maka
semakin tinggi
tingkat hedonic
shopping di
Starbucks Coffee di
The Square
Apartement
Surabaya.

2. Ada pengaruh
signifikan dan
positif dari Atribut
café terhadap
utilitarian shopping
café di Starbucks
Coffee di The
Square Apartement
Surabaya. Terlihat
dari nilai
standardized
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regression weight
aribut café sebesar
0.342 menunjukkan
arah pengaruh
positif atribut café
terhadap utilitarian
shopping, artinya
semakin baik aribut
café di Starbucks
Coffee di The
Square Apartement
Surabaya, maka
semakin tinggi
tingkat utilitarian
shopping di
Starbucks Coffee di
The Square
Apartement
Surabaya.

3. Tidak ada
pengaruh signifikan
dari atribut café
terhadap customer
loyalty di Starbucks
Coffee di The
Square Apartement
Surabaya. Terlihat
dari nilai
standardized
regression weight
aribut café sebesar
0.147 menunjukkan
arah pengaruh
positif atribut café
terhadap customer
loyalty, artinya
semakin baik aribut
café di Starbucks
Coffee di Starbucks
Coffee di The
Square Apartement
Surabaya, maka
semakin tinggi
tingkat customer
loyalty di Starbucks
Coffee di The
Square Apartement
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Surabaya.

4. Ada pengaruh
signifikan dari
hedonic shopping
terhadap customer
loyalty di Starbucks
Coffee di The
Square Apartement
Surabaya. Terlihat
dari nilai
standardized
regression weight
hedonic shopping
sebesar 0.348
menunjukkan arah
pengaruh positif
hedonic shopping
terhadap customer
loyalty, artinya
semakin baik
hedonic shopping
di Starbucks Coffee
di The Square
Apartement
Surabaya, maka
semakin tinggi
tingkat customer
loyalty di Starbucks
Coffee di The
Square Apartement
Surabaya.

5. Ada pengaruh
signifikan dari
utilitarian shopping
terhadap customer
loyalty di Starbucks
Coffee di The
Square Apartement
Surabaya. Terlihat
dari nilai
standardized
regression weight
utilitarian shopping
sebesar 0.434
menunjukkan arah
pengaruh positif
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utilitarian shopping
terhadap customer
loyalty, artinya
semakin baik
utilitarian shopping
di Starbucks Coffee
di The Square
Apartement
Surabaya, maka
semakin tinggi
tingkat customer
loyalty di Starbucks
Coffee di The
Square Apartement
Surabaya.

Trang T.M.
Nguyen and Tho
D. Nguyen and
Nigel J.Barrett
(2007)

Motivasi belanja
hedonis, atribut
supermarket, dan
loyalitas
pembelanja di pasar
tradisional di
Vietnam (Jurnal
pemasaran dan
logistik Asia
Pasifik, Vol. 19 Iss
3 pp. 227 – 239 )

Mengeksplorasi
dampak dari
motivasi belanja
hedonis (HSM) dan
atribut supermarket
(SMA) pada
loyalitas pembelanja
(SLO)

Survey Ditemukan bahwa
SMA dan HSM
memiliki dampak
positif pada SLO.
Dampak motivasi
hedonis di SLO
berbeda antara
pelanggan muda
dan tua, serata lebih
rendah dan
kelompok
pendapatan yang
lebih tinggi dari
pelanggan. Namun
tidak ada perbedaan
seperti ditemukan
antara perempuan
dan pembeli laki-
laki.
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Hyo Jung Chang,
Hyeon Jeong
Cho and Thomas
Turner (2015)

Efek dari atribut
toko pada prilaku
patronasi ritel
(Jurnal Fashion
Pemasaran dan
manajemen, Vol.
19, Is 2. pp 136-
153)

Untuk
mengidentifikasi
atribut toko yang
dipilih dari
spesialisasi pengecer
berdampak pada
kepuasan konsumen
yang mempengaruhi
word-of-mouth
(WOM) dan perilaku
ritel

Survei Menunjukkan
bahwa penjualan
karyawan dan
suasana atribut toko
khusus memiliki
pengaruh positif
pada kepuasan
konsumen sehingga
memiliki dampak
langsung pada
WOM. Oleh karena
itu untuk
mememnuhi
konsumen,
pengecer khusus
perlu memastikan
bahwa mereka
memberikan
suasana yang
menarik dan
menyenangkan.
Konsumen yang
puas cenderung
menyebar WOM
positif terhadap
pengecer dan
membuat mereka
ingin berbelanja
kembali ke toko itu

Chiu-Han Wang
and Sejin Ha
(2011)

Atribut toko yang
mempengaruhi
hubungan
pemasaran: studi
departemen store
(Jurnal
internasional, Vol.
15 Iss.3 pp. 326-
344)

Menguji toko atribut
sebagai sinyal untuk
proses membangun
hubungan pelanggan
– pengecer dalam
konteks departemen
store di Amerika
Serikat

Analisis
Faktor
Exploratory
(EFA)
menggunakan
program
SPSS for
windows

Enam atribut toko
relevan dengan
departemen
lingkungan toko
yang ditemukan:
pasca transaksi,
direct mail,
komunikasi
interpersonal,
marchandise,
preferensial
pengobatan dan
atmosfer toko.
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2.15 Kerangka Pikir

Dari penjelasan dan teori di atas dapat dilihat bahwa adanya atribut supermarket

yang baik memberikan pengaruh yang positif terhadap motivasi belanja dan

loyalitas pada diri konsumen. Hal ini dapat dilihat dari semakin baik kualitas

atribut supermarket yang baik yang diberikan oleh supermarket maka konsumen

maka berdampak positif terhadap loyalitas konsumen, sehingga menimbulkan

motif belanja hedonik motif belanja utilitarian loyalitas konsumen. Berikut ini

adalah paradigma penelitian secara skematis:

Gambar 2.3 Paradigma Penelitian

Atribut Supermarket (X) :
(Baker et al, 2003:969-1006
dalam Koo,2003)
(X1.1) Atmosfer
(X1.2) Lokasi
(X1.3) Fasilitas
(X1.4) Layanan
(X1.5) Merchandise

Hedonic Shopping Motivation (X2):
(J.arnold et al, 2003:1)
(X1.1)Adventure Shopping
(X1.2)Social Shopping
(X1.3)Gratification Shopping
(X1.4) Idea Shopping
(X1.5) Role Shopping
(X1.6) Value Shopping

Utilitarian Shopping
Motivation (X3):
(Setiadi, 2003:96)
(X3.1)Kualitas Produk
(X3.2) Harga Produk

Customer Loyalty (Y3):
(Gramer dan Brown,
1983:27)
(Y3.1) Pembelian Berulang
(Y3.2) Retensi
(Y.3.3) Refferal
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2.16 Hipotesis

Berdasarkan pada latar belakang dan masalah diatas serta kerangka

pemikiran yang ada maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

“Atribut Supermarket, Motif Belanja Hedonik, Motif Belanja

Utilitarian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas

konsumen di Chandra Supermarket Tanjung Karang Bandar

Lampung”.



III. METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematik dalam waktu

yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku

(Natsir, 2003:43). Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktik penelitian,

maka diperlukan suatu desain penelitian yang sesuai dengan kondisi, seimbang

dengan dalam dangkalnya penelitian yang akan dikerjakan. Dalam penelitian ini,

desain yang digunakan adalah desain untuk studi deskriptif dan analitis. Desain

deskriptif untuk menemukan fakta dengan interprestasi yang tepat, sementara

desain analitis untuk menguji hipotesis dan mengadakan interpretasi yang lebih

dalam tentang hubungan-hubungan.

3.1. Metode Pengumpulan Data

3.1.1 Penelitian Kepustakaan

1. Study literatur atau studi kepustakaan, yaitu dengan mendapatkan berbagai

literatur dan referensi tentang manajemen manajemen pemasaran yang relevan

dengan permasalahan yang diteliti.

2. Hasil riset yang berkaitan dengan kualitas pelayanan, citra perusahaan serta

kepuasan pelanggan dari peneliti-peneliti sebelumnya yang relevan.
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Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, dipelajari, kemudian diteliti serta

dikaji guna memperoleh dasar-dasar teori yang dapat digunakan untuk

mendukung dan menunjang penelitian.

3.1.2 Penelitian Lapangan

Data primer dari penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan kualitas

pelayanan, citra perusahaan dan kepuasan pelanggan. Data ini diperoleh dan

dikumpulkan dengan cara melakukan survei langsung kepada para konsumen

pengguna, dengan cara:

1. Wawancara, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak

terkait dalam penelitian ini guna mendapatkan keterangan dan data yang

dibutuhkan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Kuesioner, mengajukan kuesioner yang berisikan seperangkat pertanyaan

yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian dan setiap

pertanyaan merupakan jawaban yang memiliki makna dalam menguji

hipotesis.

Dalam penelitian ini kuesioner yang digunakan adalah tipe tertutup. Setiap

pertanyaan memiliki 5 (lima) alternatif jawaban yang diberi nilai dengan skala

Likert.
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3.2 Ruang Lingkup Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertempat di Chandra Supermarket dan Departement

Store yang terletak di Jalan Hayam Wuruk – Pemuda I Tanjung Karang Bandar

Lampung yang meliputi konsumen yang datang langsung.

3.2.2 Batasan Penelitian

Penelitian mempunyai beberapa batasan yaitu :

1. Penelitian hanya meneliti keterkaitan antara tiga konstruk yaitu atribut

supermarket, motif belanja dan loyalitas pelanggan pada konsumen Chandra

Supermarket dan Departement Store Tanjung Karang Bandar Lampung.

2. Penelitian hanya dilakukan di lingkungan Chandra Supermarket dan

Departement Store Tanjung Karang Bandar Lampung.

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Penelitian

Sugiyono ( 2010: 58) mendefinisikan variabel penelitian adalah segala sesuatu

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel penelitian terdiri atas variabel independen dan variabel dependen.

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen (X)

a. Atribut Supermarket (X1)
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b. Motif Belanja Hedonik (X2)

c. Motif Belanja Utilitarian (X3)

2. Variabel Dependen (Y)

Loyalitas Konsumen

3.3.1.1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik

yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif (Ferdinand, 2006).

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Atribut Supermarket

Baker et al (2003:969-1006 dalam Koo, 2003) mengungkapkan lima

komponen untuk atribut supermarket seperti atmosfer toko, lokasi, fasilitas

kemudahan, nilai, layanan pramuniaga dan produk yang ditawarkan

(merchandise) .

2. Motif Belanja Hedonik

Hedonic shopping motives yaitu kebutuhan yang bersifat psikologis seperti

rasa puas, gengsi, emosi, dan perasaan subjektif lainnya. Menurut J. Arnold

dan Kristy E. Reynolds (2003:1) enam golongan besar motivasi hedonic

shopping yaitu adventure shopping, gratification shopping, social shopping,

idea shopping, role shopping dan value shopping.

3. Motif Belanja Utilitarian

Utilitarian shopping motives yaitu motif yang mendorong konsumen

membeli produk karena manfaat fungsional dan karakteristik objektif dari
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produk tersebut dan disebut juga motif rasional (Setiadi, 2003:96). Untuk

menarik konsumen yang motif berbelanjanya adalah Utilitarian shopping

motives perusahaan dapat menyediakan ragam kebutuhan sehari–hari

berdasarkan manfaat produk tersebut secara lebih variatif, baik dari segi

kualitas produk maupun harga produk.

3.3.1.2 Loyalitas Konsumen

Gramer dan Brown (1983: 27) memberikan definisi mengenai loyalitas yaitu

derajat sejauh mana seorang konsumen menunjukkan perilaku pembelian berulang

dari suatu penyedia jasa, memiliki suatu desposisi atau kecenderungan sikap

positif terhadap penyedia jasa, dan hanya mempertimbangkan untuk

menggunakan penyedia jasa ini pada saat muncul kebutuhan untuk memakai jasa

ini. Dari definisi yang disampaikan Gramer dan Brown, konsumen yang loyal

tidak hanya seorang pembeli yang melakukan pembelian berulang, tetapi juga

mempertahankan sikap positif terhadap penyedia jasa atau dengan kata lain

ketahanan terhadap pengaruh negatif terhadap perusahaan serta mereferensikan

secara total eksistensi perusahaan.

3.3.2 Definisi Operasional Variabel

Menurut (Umar, 2002:233), definisi operasional adalah penentuan suatu Construct

sehingga menjadi variabel atau variabel-variabel yang dapat diukur.

Penelitian ini memiliki empat variabel yang akan didefinisikan melalu definisi

operasional. Adapun variabel penelitian ini yaitu:

1. Atribut Supermarket
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2. Motif Belanja Hedonik

3. Motif Belanja Utilitarian

4. Loyalitas Konsumen

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini secara rinci dapat dilihat pada

tabel 3.1

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Operasional
Variabel

Indikator Skala

Atribut
Supermarket
(X1)

Baker et al (2003:969-
1006 dalam Koo,
2003) mengungkapkan
lima komponen untuk
atribut supermarket
seperti atmosfer toko,
lokasi, fasilitas
kemudahan, nilai,
layanan pramuniaga
dan produk yang
ditawarkan
(merchandise) .

1. Atmosfer toko :
desain, display
2. Lokasi : lokasi
strategis,
kemudahan
mengunjungi
3. Fasilitas :
fasilitas tempat
parkir, kartu
member
4. Layanan :
karyawan ramah,
karyawan cepat
merespon
5. Merchandise :
varian produk
beragam, harga
sebanding kualitas.

Likert Scale

Motif Belanja
Hedonik (X2)

Hedonic shopping
motives yaitu
kebutuhan yang
bersifat psikologis
seperti rasa puas,
gengsi, emosi, dan
perasaan subjektif
lainnya. Kebutuhan ini
seringkali muncul
untuk memenuhi
tuntutan sosial dan
estetika dan disebut

1. Adventure
shopping :
berbelanja
merupakan sebuah
petualangan,
membangkitkan
semangat, berada di
dunia lain.
2. Gratification
shopping :
berbelanja
mengubah suasana
hati,

Likert Scale
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Lanjutan Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi
Operasional

Variabel

Indikator Skala

juga motif
emosional.
(J.Arnold et al,
2003:1).

mengatasi stress, ingin
diperlakukan khusus
3. Social shopping:
bersosialisasi dengan
teman, bersisalisasi
dengan orang lain, men
ciptakan ikatan
kebersamaan
4. Idea Shopping :
mencoba produk baru,
mengunjungi karena
fasilitas, menyukai varian
produk.
5. Role Shopping:
membelikan produk
untuk orang lain,
menikmati saat
berkunjung
6. Value Shopping:
mengunjungi saat diskon,
mencari diskon saat
berkunjung.

Motif Belanja
Utilitarian (X3)

Utilitarian
shopping motives
yaitu motif yang
mendorong
konsumen
membeli produk
karena manfaat
fungsional dan
karakteristik
objektif dari
produk tersebut
dan disebut juga
motif rasional
(Setiadi,2003:96).

1. Kualitas produk:
produk berkualitas baik,
produk lengkap, varian
produk mudah dilihat.
2. Harga produk:
terjangkau, lebih murah
dengan kompetitor lain,
harga sesuai manfaat

Likert Scale
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Variabel Definisi Operasional
Variabel

Indikator

Loyalitas Konsumen
(Y)

Derajat sejauh mana
seorang konsumen
menunjukkan perilaku
pembelian berulang
dari suatu penyedia
jasa, memiliki suatu
desposisi atau
kecenderungan sikap
positif terhadap
penyedia jasa serta
mereferensikan secara
total eksistensi
perusahaan. ( Gramer
dan Brown 1983:27)

1.Pembelian berulang:
Kesetiaan terhadap
pembelian produk
2. Retensi: Ketahanan
terhadap pengaruh
negatif terhadap
perusahaan
3. Referral:
Mereferensikan secara
total eksistensi
perusahaan

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2010:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dari pengertian tersebut dalam penelitian ini populasinya adalah konsumen

Chandra Supermarket & Dept Store yang terletak di Jalan Hayam Wuruk –

Pemuda I Tanjung Karang Bandar Lampung yang meliputi konsumen yang datang

langsung.

3.4.2 Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2010:81) adalah proses memilih jumlah elemen

populasi yang cukup agar dengan meneliti sampel dan memahami sifat dan

karakteristik sampel, peneliti dapat menggenaralisasi sifat dan karakteristik

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus repersentatif. Teknik
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sampling yang dipakai pada penelitian ini adalah teknik sampling menurut

Sugiyono (2010:68) yaitu purposive sampling, teknik pengambilan sampel

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sampling yang diambil adalah

responden yang memiliki informasi yang cukup untuk diteliti.

Salah satu data penelitian di dapat dari membagikan kuesioner kepada konsumen.

Dikarenakan banyaknya populasi, maka agar penelitian ini valid diambil beberapa

sampel untuk mewakili populasi.

Perumusan teknik pengambilan sampling berdasarkan (Widiyanto, 2008:19) :

= 4( )
Keterangan :

n :   Jumlah sampel.

Z : Tingkat keyakinan yang dibutuhkan dalam penentuan sampel

sebesar 95 % ~ 1,96.

Moe : Margin of error atau kesalahan maksimal yang biasa ditoleransi.

biasanya 10 %.

Dengan menggunakan margin of error sebesar 10 %, maka jumlah sampel

minimal yang dapat diambil sebesar :

= 1,964(0,10)= 96,04
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang digunakan

adalah 96,04 responden. Jadi jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan 100

responden.

3.5 Uji Validitas dan Reabilitas

Validitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu

instrumen/kuesioner. Dimana instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur

apa yang semestinya diukur atau mampu mengukurbapa yang ingin dicari secara

tepat ( Arikunto, 1998:32). Valid tidaknya suatu instrumen dapat dilihat dari nilai

koefisien korelasi antara skor item dengan skor totalnya pada taraf signifikan 5%,

item-item yang tidak berkolerasi secara signifikan dinyatakan gugur. Dalam

kaitannya dengan besarnya angka korelasi ini, Saifuddin Azwar (1997:26)

menyebutkan bahwa koefisien validitas yang tidak begitu tinggi, katakanlah

berada di sekitar 0,50 sudah dapat diterima dan dianggap memuaskan. Namun

apabila koefisien ini kurang dari 0,30 maka dianggap tidak memuaskan. Jadi dapat

disimpulkan bahwa item dari suatu variabel dikatakan valid jika mempunyai

koefisien 0,30 (Saifuddin Azwar, 1997:27). Uji validitas dan uji reliabilitas diuji

terlebih dahulu kepada 30 responden untuk melihat apakah pertanyaan yang

digunakan pada kuesioner benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan

untuk mengukur tingkat konsistensi pertanyaan kuesioner sehingga telah

memenuhi kecukupan data.
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3.5.1 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu kuesioner

melakukan fungsi ukurnya. Pengukuran validitas dilakukan dengan analisis

korelasi Product Moment (Arikunto, 1998: 243) yaitu:

Keterangan :

r : Koefisien validitas.

X : Skor pada subjek item n.

Y : Skor total subjek.

n : Banyaknya variabel.

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika rhitung > rtabel maka kuesioner dinyatakan valid.

2. Jika rhitung < rtabel maka kuesioner dinyatakan tidak valid.

Hipotesis validitas:

H0 = Skor butir pernyataan berkolerasi positif dengan skor faktor

Ha = Skor butir pernyataan tidak berkolerasi positif dengan skor faktor

3.5.1.1 Hasil Validitas Kuesioner

Dengan menggunakan bantuan SPSS, nilai koefisien korelasi pada kuesioner ini

dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :
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Tabel 3.2. Uji Validititas Variabel Atribut Supermarket (X1)

Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if
Item Deleted

Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's Alpha
if Item Deleted

X1.1 36,9667 23,275 ,619 ,822
X1.2 36,6333 25,689 ,560 ,830
X1.3 36,6000 25,697 ,544 ,831
X1.4 37,0000 23,862 ,440 ,843
X1.5 36,8333 24,282 ,553 ,828
X1.6 36,6333 25,620 ,572 ,829
X1.7 36,7667 22,737 ,725 ,811
X1.8 36,8333 25,178 ,438 ,839
X1.9 36,8000 22,717 ,670 ,816
X1.10 36,7333 25,168 ,405 ,843

Nilai koefesien korelasi ini akan dibandingkan dengan angka kritis tabel korelasi

(tabel r). Angka kritis untuk tingkat signifikansi 5% dengan data berjumlah 30

responden yaitu 0.361 (Sugiyono, 2010). Data dinyatakan valid bila koefisien

korelasi lebih besar atau sama dengan angka kritisnya atau r tabelnya. Melihat

nilai korelasi tiap-tiap item variabel yang berada di atas angka r tabel 0.361, maka

dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan variabel atribut supermarket pada

kuesioner ini adalah valid.

Tabel 3.3. Uji Validititas Variabel Motif Belanja Hedonik (X2)

Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if
Item Deleted

Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's Alpha
if Item Deleted

X2.1 66,1667 21,316 ,546 ,885
X2.2 66,3000 21,734 ,497 ,886
X2.3 66,1000 20,921 ,630 ,881
X2.4 66,1667 21,454 ,515 ,886
X2.5 66,1667 21,109 ,593 ,883
X2.6 66,2000 21,407 ,532 ,885
X2.7 66,1667 21,247 ,562 ,884
X2.8 66,2000 21,752 ,454 ,888
X2.9 66,1667 21,868 ,422 ,889
X2.10 66,2000 20,717 ,693 ,879
X2.11 66,2333 21,771 ,459 ,888
X2.12 66,1667 21,109 ,593 ,883
X2.13 66,1333 21,016 ,610 ,882
X2.14 66,2667 21,306 ,582 ,883
X2.15 66,2333 21,357 ,555 ,884
X2.16 66,1333 21,430 ,516 ,886
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Dilihat dari Tabel 3.3 diatas uji validitas variabel motif belanja hedonik (X2)

memiliki nilai korelasi tiap-tiap item variabel yang berada di atas angka r tabel

0.361, maka dapat disimpulkan bahwa variabel motif belanja hedonik pada

kuesioner ini adalah valid.

Tabel 3.4. Uji Validititas Variabel Motif Belanja Utilitarian (X3)

Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if
Item Deleted

Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's Alpha
if Item Deleted

X3.1 20,5667 10,875 ,784 ,877
X3.2 20,5667 10,875 ,784 ,877
X3.3 20,6667 10,851 ,787 ,876
X3.4 20,6667 10,851 ,851 ,868
X3.5 20,8000 11,131 ,579 ,911
X3.6 20,7333 11,168 ,655 ,896

Dilihat dari Tabel 3.4 diatas uji validitas variabel motif belanja utilitarian (X3)

memiliki nilai korelasi tiap-tiap item variabel yang berada di atas angka r tabel

0.361, maka dapat disimpulkan bahwa item variabel motif belanja utilitarian (X3)

pada kuesioner ini adalah valid.

Tabel 3.5 Uji Validitas Variabel Kepuasan Konsumen (Y)

Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if
Item Deleted

Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's Alpha
if Item Deleted

Y1.1 8,5667 1,840 ,974 ,949
Y1.2 8,5333 1,844 ,952 ,965
Y1.3 8,6333 1,964 ,927 ,983

Dilihat dari Tabel 3.5 diatas ternyata nilai korelasi tiap-tiap item variabel loyalitas

konsumen pada kuesioner berada di atas angka r tabel 0.361, sehingga uji

validitas variabel loyalitas konsumen (Y) pada kuesioner ini adalah valid, sehingga

dapat digunakan untuk mengumpulkan data.
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3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat

dipercaya atau diandalkan untuk memberikan nilai ukuran yang konstan pada

beberapa pengukuran. Semakin tinggi angka tersebut maka semakin baik

pengukuran dan semakin rendah kesalahan pengukurannya. Menurut Sugiyono

(2010:3) reliabel adalah derajat konsistensi atau keajegan data dalam interval

tertentu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur ketepatan atau kejituan suatu

instrument jika dipergunakan untuk mengukur himpunan objek yang sama

berkali-kali akan mendapatkan hasil yang serupa. Pada penelitian ini

menggunakan metode Alpha Cronbach yaitu menguji konsistensi jawaban

responden terhadap seluruh item yang disajikan pada kuesioner penelitian. Suatu

kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban yang diberikan responden terhadap

pertanyaan adalah konsisten. Hubungan tersebut dinyatakan dengan koefisien “α”,

koefisien α berkisar dari 0 sampai dengan 1.

Pengujian Persamaan Alpha Cronbach dihitung dengan rumus :

∝= − 1 (1 − ∑ )
Keterangan :∝ : Koefisien Alpha Cronbach.

k : Jumlah butir pertanyaan.∑ : Jumlah varian butir.

: Jumlah varian total.
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3.5.2.1 Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan terhadap 30 responden di Chandra Supermarket Bandar

Lampung. Hasil Uji Reliabilitas dengan nilai Croanbach’s Alpa > 0,5 = Reliabel

(Hair et al, 2009:641) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Uji Reliabilitas Variabel Atribut Supermarket (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

,844 10

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat diketahui bahwa nilai Croanbach’s Alpa yang lebih

besar dari 0,5 maka berdasarkan hasil tersebut maka dapat dinyatakan instrument

dalam penelitian ini Reliabel.

Tabel 3.7 Uji Reliabilitas Variabel Motif Belanja Hedonik (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

,891 16

Dari hasil perhitungan 16 item pernyataan terhadap 30 responden variabel motif

belanja hedonik menghasilkan nilai Alpha Cronbach sebesar 0.891 lebih besar

dari batas minimum 0.50, sehingga alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini

reliabel.

Tabel 3.8 Uji Relibiabilitas Variabel Motif Belanja Utilitarian (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

,902 6

Dari hasil perhitungan 6 item pernyataan terhadap 30 responden variabel motif

belanja utilitarian menghasilkan nilai Alpha Cronbach sebesar 0.901 lebih besar
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dari batas minimum 0.50, sehingga alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini

reliabel.

Tabel 3.9 Uji Relibialitas Variabel Loyalitas Konsumen (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

,977 3

Dari hasil perhitungan 3 item pertanyaan terhadap 30 responden variabel loyalitas

konsumen menghasilkan nilai Alpha Cronbach sebesar 0.977 lebih besar dari

batas minimum 0.50, sehingga alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini

reliabel.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel atribut supermarket, motif belanja

hedonik, motif belanja utilitarian serta loyalitas konsumen valid dan reliabel.

3.6 Alat Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan rumus

sebagai berikut: = + + + =
Keterangan :

= Atribut Supermarket

= Motif Belanja Hedonik

= Motif Belanja Utilitarian

= Loyalitas Konsumen

=  Konstanta dari persamaan regresi.
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= Koefisien regresi dari variable atribut supermarket.

e = Variabel eror.

3.7 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis yang digunakan untuk menghasilkan gambaran dari data yang telah

terkumpul berdasarkan jawaban responden adalah melalui distribusi item dari

masing-masing variabel maupun karakteristik responden. Penyajian data yang

telah terkumpul pembahasannya secara deskriptif dilakukan dengan menggunakan

tabel frekuensi (Arif, 1993).
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan,

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penilaian atau respon konsumen terhadap atribut supermarket adalah

konsumen menjawab rata-rata 4 yang merupakan setuju dikarenakan

desain supermarket menarik, display produk tersusun rapi, lokasi

supermarket strategis, fasilitas tempat parkir memadai, tidak hanya itu

produk Chandra Supermarket pun mendapatkan diskon dengan

pembayaran kartu member VIP sehingga konsumen pun mendapatkan

keringanan dalam berbelanja, karyawan Chandra Supermarket pun ramah,

cepat merespon dan membantu konsumen yang membutuhkan dan produk

yang ditawarkan beragam serta harga produk yang ditawarkan sebanding

dengan kualitasnya.

2. Penilaian atau respon konsumen terhadap motif belanja hedonik adalah

rata-rata konsumen menjawab rata-rata 4 yang merupakan setuju

dikarenakan konsumen merasakan dengan berbelanja di Chandra

Supermarket merupakan sebuah petualangan, semangat dan berada di

dunia lain, dapat bersosialisasi dengan teman dan orang lain(menjalin

hubungan), serta dapat menciptakan ikatan kebersamaan, tidak hanya itu
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dapat mengubah suasana hati, mengatasi stress dan dapat diperlakukan

secara khusus, dapat mencoba produk baru, berbelanja di Chandra

Supermarket dikarenakan menyukai varian produk yang ditawarkan

sehingga konsumen menjadi loyal terhadap Chandra Supermarket yang

mengakibatkan konsumen tidak hanya membelikan produk untuk dirinya

tetapi juga untuk orang lain, menikmati saat berkunjung ke supermarket

dengan teman atau keluarga serta sebagian besar membeli produk saat ada

diskon dan suka mencari diskon sewaktu berkunjung.

3. Penilaian atau respon konsumen terhadap motif belanja utilitarian adalah

rata-rata konsumen menjawab rata-rata 4 dikarenakan produk yang

ditawarkan oleh supermarket baik, sangat lengkap, mudah mencari varian

yang ditawarkan, harga produk terjangkau, lebih murah dengan kompetitor

lain dan harga sesuai dengan manfaat produk.

4. Penilaian konsumen Chandra Supermarket terhadap loyalitas yaitu rata-

rata 4 (baik) yang menyatakan mereka loyal dan akan melakukan

pembelian ulang atas produk-produk yang berada di Chandra Supermarket

serta berkeinginan memberikan rekomendasi yang positif dan

berkomitmen menggunakan produk-produk Chandra Supermarket.

5. Variabel atribut supermarket, motif belanja hedonik, motif belanja

utilitarian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas konsumen

Chandra Supermarket Tanjung Karang Bandar Lampung dapat diterima

dengan pengaruh sebesar 29,017% dengan probabilitas signifikasi sebesar

0,000 yang kurang dari (0,050). Variabel motif belanja utilitarian memiliki

pengaruh terbesar yaitu sebesar 40,5%. Pengaruh variabel terbesar kedua
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adalah variabel motif belanja hedonik sebesar 29,5%. Variabel atribut

supermarket merupakan variabel dengan pengaruh terkecil yaitu sebesar

17,4%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang didapat pada penelitian ini, maka peneliti mengusulkan

tiga jenis saran dan keterbatasan penelitian ini yaitu :

1. Pada Atribut Utilitarian terdapat variabel yang perlu ditingkatkan yaitu pada

produk-produk yang ditawarkan oleh supermarket berkualitas baik dengan

cara buah-buahan dan sayur-sayuran yang kurang baik sebaiknya tidak

dipajang lagi tetapi buah-buahan tersebut dijadikan lini baru yaitu jus buah

segar atau salad buah segar, sehingga konsumen menjadi lebih loyal

terhadap Chandra Supermarket Tanjung Karang Bandar Lampung.

2. Atribut supermarket yang telah diberikan Chandra Supermarket Tanjung

Karang Bandar lampung sebaiknya dipertahankan. Khususnya pada

mendapatkan diskon dengan menggunakan member VIP. Selain itu juga

sebaiknya Chandra Supermarket tetap mempertahankan harga produk yang

ditawarkan dengan kualitasnya, akan tetapi yang perlu ditingkatkan adalah

karyawan yang ramah, dikarenakan pelayanan yang ramah akan membuat

konsumen menjadi loyal terhadap Chandra Supermarket.

3. Manajemen Chandra Supermarket harus terus mencari cara untuk

mendapatkan penilaian yang memuaskan dari setiap konsumen maupun
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calon konsumen  baik melalui variabel yang diteliti pada penelitian ini yaitu

atribut supermarket, motif belanja hedonik, motif belanja utilitarian maupun

variabel atau faktor lain yang berpengaruh dengan cara kualitas produk yang

baik, produk-produk yang ditawarkan sangat lengkap, mudah untuk melihat

varian dari produk-produk yang ditawarkan oleh Chandra sepermarket serta

harga yang terjangkau, lebih murah dengan produk kompetitor lain dan

harga sesuai dengan manfaat produk yang telah diberikanoleh pihak

Chandra Supermarket merupakan faktor yang sangat kuat dalam

mempengaruhi tingkat loyalitas konsumen karena dalam hal ini pihak

manajemen juga harus terus mencari solusi terbaik untuk mendapatkan

kesesuaian harapan, persepsi kinerja dan penilaian konsumen yang terbaik demi

terwujudnya loyalitas konsumen.

4. Keterbatasan dari tesis ini adalah peneliti hanya meneliti di lokasi Chandra

Supermarket Tanjung Karang Bandar Lampung dan tidak meneliti pada

berbagai lokasi Chandra Supermarket lainnya yang ada di Bandar Lampung

yang menurut responden mungkin lokasi lainnya lebih strategis. Oleh

karena itu, peneliti menyarankan pada penelitian berikutnya untuk

memperluas lokasi penelitian di berbagai Chandra Supermarket yang ada di

Bandar Lampung selain di Chandra Tanjung Karang, jenis supermarket

lainnya atau hypermarket, dengan tujuan untuk mendapatkan generalisasi

hasil penelitian.
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