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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research studies about the effects of retail marketing mix to loyalty 

behavioral that measure by visitor frequency in Carreefour and Giant Hypermarket. Six 

dimensions of retail marketing mix are place, atmosphere, merchandise, promotion, 

price, and service. 

This study used multiple regression analysis to indicated that there are positive 

and significant influence and dominance between factor  retail marketing mix to visitor 

frequency, independent sample t-test to indicate that there are difference performance 

worker between Hypermarket Carrefour dan Giant, and one sample t-test to indicate 

that costumers perception with Hypermarkets’ performance. Data were obtained by 

distributing questionnaires to 137 respondents of  Carrefour and Giant visitors. 

The results of this study show that there are positive and significant influence 

between two factor retail marketing mix to visitor frequency and the factor dominance is 

atmosphere, there are difference performance between Carrefour and Giant where 

Carrefour performance is better than Giant, but Carrefour dan Giant have a good 

performance in consumer perception. 

Keyword : Retail, Hypermarket Carrefour, Hypermarket Giant, Retail Marketing Mix 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pada abad 21 ini perekonomian di Indonesia semakin berkembang yang didukung 

oleh banyak faktor, salah satunya adalah pada bidang bisnis ritel. Bisnis ritel saat ini 

menjadi fenomena yang menarik karena dapat dilihat dari pertumbuhan bisnis ritel yang 

tumbuh dan berkembang di Indonesia. (Marina L.Jurnal Potrait Bisnis Ritel di Indonesia : 

Pasar Modern)  Bisnis ritel di Indonesia dapat di bedakan menjadi 2 kelompok besar, yakni 

Ritel Traditional dan Ritel Modern. Ritel modern pada dasarnya merupakan pengembangan 

dari ritel tradisional. Format ritel ini muncul dan berkembang seiring perkembangan 

perekonomian, teknologi, dan gaya hidup masyarakat yang membuat masyarakat menuntut 

kenyamanan yang lebih dalam berbelanja. Salah satu jenis ritel modern yang menghasilkan 

omzet tertinggi dari tahun 2004-2008 (19,8%) dibandingkan format ritel modern lainnya 

adalah pasar modern. Pasar modern adalah tempat penjualan barang-barang kebutuhan 

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

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

membayar ke kasir). Setelah diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada era 1970-an, saat 

ini terdapat 3 jenis pasar modern yaitu minimarket, supermarket dan hypermarket (Sumber: 

Peraturan Presiden no. 112 th 2007, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Daniel Suryadarma 

: Dampak Supermarket terhadap Pasar & Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di 

Indonesia). Jenis pasar modern tersebut dapat diidentifikasikan pada tabel 1.1. Jenis pasar 

modern yang memiliki kapasitas produk paling banyak adalah jenis hypermarket yang 

memiliki lebih dari dua puluh lima ribu item dan lahan yang lebih luas dibandingkan dengan 

minimarket dan supermarket. 
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  Gambar 1.1 Jenis Pasar 

 

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembanggan pasar modern diketahui 

berdasarkan geografisnya penyebaran pasar modern secara merata di Indonesia bahwa pasar 

modern terkonsentrasi pada pulau Jawa (tabel 1.2) Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan 

Jawa Timur senantiasa menjadi daerah dengan jumlah gerai Pasar Modern terbanyak. 

Terkonsentrasinya gerai-gerai Pasar Modern di Pulau Jawa tidak lepas dari kondisi dimana 

konsentrasi penduduk dan pusat perekonomian Indonesia memang berada di pulau ini 

(Sumber: Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Media Data (diolah). Dari tabel diatas dapat 

ditunjukkan penyebaran merata terkonsentrasi paling banyak di DKI Jakarta, selain 

disebabkan oleh merupakan paling padat penduduknya juga merupakan daerah yang 

memiliki pusat perekonomian dan perbelanjaan di Indonesia. Menariknya pertumbuhan 

hypermarket di Indonesia pada setiap tahunnya mencapai 39.8% per tahun dan menjadikan 

petumbuhan minimarket 16,4% pertahun dan sedangkan supermarket 10,9% dan omzet yang 

dihasilkan mencapai 41,7% dari total omset seluruh pasar modern di Indonesia, sementara 

minimarket 32,1% dan supermarket 26,2%, dari data tersebut diketahui bahwa saat ini pasar 

modern di Indonesia yang memiliki pertumbuhan serta potensi baik dalam bidang eceran 

adalah pasar modern jenis hypermarket. 
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 Gambar 1.2 Sebaran Gerai-Gerai Pasar Modern, 2008 (Unit) 

 

Sumber: Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Media Data (diolah) 

 

Data statistik menyatakan adanya kelompok Hypermarket, hanya terdapat 5 peritel 

dan 3 diantaranya menguasai 88,5% pangsa omset Hypermarket di Indonesia. Tiga pemain 

utama tersebut adalah adalah Carrefour yang menguasai hampir 50% pangsa omset 

hypermarket di Indonesia, Hypermart (Matahari Putra Prima) dengan pangsa 22,1%, dan 

Giant (Hero Grup) dengan 18,5%. Dari tiga pemain utama dalam persaingan dunia ritel 

terdapat dua peritel yang melakukan persaingan yang ketat yang di jelaskan melalui artikel 

(wordpress.com/2010/04/17/strategi-bersaing-hero-giant-dan-carrefour/) bahwa 

hypermarket Carrefour dan Giant melakukan perrsaingan yang ketat. Persaingan tersebut 

terjadi karena Carrefour telah melakukan pembukaan gerai dalam kota duluan sebelum 

Hypermaket lainnya muncul dan menjual berbagai produk dengan harga yang sangat murah 

di bandingkan dengan supermarket, sedangkan gerai lain yang masih berstatus supermarket 

seperti Hero yang sudah ada dari dahulu merasakan penurunan omzet dan pemasukan 
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sehingga Hero tidak mau ketinggalan dan membuka Hypermarket juga dan di beri nama 

Giant , walaupun tidak bisa menyaingi harga Carrefour, Giant tetap bertahan dengan 

kekuatan sendiri agar tetap bisa memberikan harga murah dan menarik pelanggan dengan 

berbagai cara. Saat ini Hypermarket tersebut gencar melakukan retail marketing mix dan 

terus mengembangkannya agar konsumen menjadi pelanggan di Hypermarket tersebut. 

Konsumen yang berbelanja dan menjadi pelanggan terus bertambah jumlahnya pada kedua 

Hypermarket tersebut dengan berbagai alasan dan faktor yang menyebabkan mereka datang 

kembali dan berbelanja di Hypermarket tersebut. Diperlukan upaya pemasaran guna 

membuat pelanggan puas dan akhirnya menjadi pelanggan loyal. Berangkat dari pertanyaan 

faktor-faktor apa sajakah yang dapat mendorong loyalitas pelanggan pada konteks 

hypermarket, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut penelitian dengan judul 

“Analisis Retail Marketing Mix sebagai Pendorong Loyalitas Pelanggan Hypermarket 

: Suatu Telaah Pada Hypermarket Carrefour dan Giant “. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan fakta akan adanya persaingan Hypermarket dalam bisnis ritel yang 

semakin ketat di Indonesia dan perlunya upaya  perusahaan untuk dapat bertahan dalam 

persaingan tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah faktor – faktor  retail marketing mix berpengaruh terhadap frekuensi 

kunjungan di Hypermarket ? 

2. Faktor retail marketing mix manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap 

frekuensi kunjungan di Hypermarket ? 

3. Bagaimanakah perbandingan persepsi akan performa retail marketing mix 

(location, atmosphere, merchandise, promotion, price, dan service) hypermarket 

Carrefour dan Giant yang dijadikan sebagai objek penelitian ? 

4. Bagaimanakah tingkat performa retail marketing mix (location, atmosphere, 

merchandie, promotion, price, dan service) pada Carrefour dan Giant ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menjaga fokus penelitian pada permasalahan yang hendak ditelaah, yaitu : 

 Penelitian ini diambil berdasarkan bukti empiris akan dihimpun dari dua 

hypermarket asing terbesar di Indonesia sejak tahun 2008, yaitu Carrefour 

dan Giant dimana dua hypermarket tersebut menguasai hampir 50% pangsa 

omset hypermarket di Indonesia. Carrefour yang lebih besar market sharenya 

membuat Hero yang merupakan sesama pemasok asing besar lebih dulu ada 

merasa terancam dan membangun hypermarket serupa yaitu Giant yang 

berusaha menyaingi Carrefour dan berhasil mencapai 18,5%. 

 Dari data yang diketahui pertumbuhan retail di Indonesia penyebarannya 

merata terutama di daerah Jawa dan diketahui pertumbuhan ritel paling 

banyak ada di daerah DKI Jakarta maka peneliti mengambil studi  kasus 

Hypermarket di DKI Jakarta dan spesifiknya Jakarta Selatan dimana 

pertumbuhan Hypermarket serta penduduknya paling tinggi. 
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 Penelitian ini meneliti hubungan variabel retail marketing mix terhadap 

loyalitas pelanggan di Hypermarket. Dalam penelitian ini loyalitas akan 

ditinjau dari perspektif behavioral melalui ukuran frekuensi kunjungan 

pelanggan setiap bulan di Hypermarket tersebut. 

 Penelitian ini didasarkan pada teori retail marketing mix yang terdiri dari 

enam faktor, yaitu location, atmosphere, merchandise, promotion, price, dan 

service menurut (Ma’ruf, 2006) 

 

 1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh faktor- faktor retail marketing mix terhadap frekuensi 

kunjungan di Hypermarket 

2. Untuk menganalisis faktor retail marketing mix mana yang memiliki pengaruh dominan 

terhadap frekuensi kunjungan di Hypermarket 

3. Untuk menganalisis perbandingan persepsi akan performa retail marketing mix 

(location, atmosphere, merchandise, promotion, price, dan service) hypermarket 

Carrefour dan Giant yang dijadikan sebagai objek penelitian 

4. Untuk menganalisis tingkat performa retail marketing mix (location, atmosphere, 

merchandie, promotion, price, dan service) pada Carrefour dan Giant 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

a. Kontribusi Manajerial 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi 

perusahaan dalam upaya meningkatkan loyalitas pelanggan khususnya pada konteks 

ritel hypermarket. 
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b. Kontribusi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasana pengetahuan pemasaran 

khususnya pada konteks pemasaran ritel hypermarket. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Penulisan ini disajikan dalam lima bab yang akan diuraikan secara sistematis. 

Dengan urutan penyajian sebagai berikut, yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

    Bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, pembatasan   

              masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

    Bab ini menguraikan tentang tujuan pustaka yang memuat landasan dan  

    kerangka teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi  

    ini, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi pembahasan  

    skripsi ini, serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam skripsi ini. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

    Bab ini akan menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, metode  

    pengumpulan data yang termasuk didalamnya adalah data yang dihimpun,  

    teknik pengumpulan data. Kemudian metode analisa data yang membahas  

    teknik pengolahan data. 
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BAB IV  : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

    Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum objek penelitian dan  

    analisis atau pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

    Merupakan bab terakhir ketika penulisan mencoba untuk mengemukakan   

    kesimpulan yang diambil dari hasil analisis dan pembahasan, serta  

    sumbangan pemikiran dalam bentuk saran yang diharapkan berguna bagi  

    manajemen Carrefour dan Giant serta pihak – pihak lainnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pemasaran 

Pemasaran dapat didefinisikan sebagai aktivitas, seperangkat institusi dan proses 

untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menghantarkan, dan mempertukarkan penawaran 

yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra dan masyarakat secara luas (American 

Marketing Association, 2007). 

Guna mewujudkan tujuan pemasaran, pemasar perlu melakukan beberapa langkah 

pemasaran (Ma’ruf, 2006) : 

1. Menetapkan basis pelanggan (customer base) secara strategis, rasional, dan 

lengkap dengan informasinya; 

2. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan calon pelanggan yang sekarang dan 

yang akan datang; 

3. Menciptakan produk yang akan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan 

pas dan menguntungkan dan yang mampu membedakan perusahaan dari 

pesaingnya; 

4. Mengkomunikasikan dan “mengantarkan” produk tersebut kepada pasar sasaran 

(target market); dan 

5. Memimpin seluruh personel perusahaan untuk menjadi sekumpulan tenaga kerja 

yang disiplin, profesional, dan berpengetahuan serta punya dedikasi bagi nilai 

dan sasaran perusahaan.  
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Aktivitas pemasaran bermula dari pengamatan kebutuhan konsumen.  Sebuah cara 

menganalisis kebutuhan mereka adalah dengan mencari tahu mengapa orang membeli 

barang atau jasa. Setiap barang dan jasa dijual untuk memenuhi kebutuhan orang per orang 

dan keluarga. 

Barang dan jasa dapat memenuhi kebutuhan konsumen melalui 3 unsur berikut ini 

(Ma’ruf, 2006) : 

1. Core (inti) 

Baik barang maupun jasa, masing – masing sebenarnya memenuhi suatu 

kebutuhan inti. Barang atau produk yang tangible (berwujud) hanyalah 

pengantar untuk memenuhi inti kebutuhan. 

2. Tangible (berwujud) 

Tidak Cuma barang yang memiliki wujud, jasa pun demikian. Jasa memerlukan 

wujud fisik tertentu yang merupakan kombinasi barang – barang yang terkait 

langsung pada kegiatan jasa tersebut. 

3. Augmented (fasilitas) 

Augmented atau fasilitas pendukung diperlukan agar unsur inti dan unsur 

tangible dapat terlaksana. Unsur 1 dan 2 diatas memerlukan fasilitas sebagai 

tempat bertemunya konsumen dan penjual. 

Barang dan jasa merupakan sarana pemenuhan kebutuhan individual. Dalam 

pengelompokannya, barang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu : 

 Barang tahan lama atau disebut durable goods, seperti : dealer mobil, toko 

furniture, toko barang dan peralatan rumah tangga; 

 Barang tidak tahan lama atau disebut modurable goods, seperti: toko pakaian, 

toko makanan, toko merchandise umum, restoran. 

Sedangkan jasa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok berikut : 

 Pelayanan pribadi, seperti: laundry, barber shop/salon, studio foto,  jasa 

perawatan kesehatan seperti klinik; 
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 Hiburan, seperti : bioskop, bowling alley, golf course, taman bermain; 

 Perbaikan/perawatan, seperti : bengkel mobil, service elektronik, pusat 

perbaikan arloji; 

 Penginapan, seperti : hotel, motel, wisma, losmen 

  

2.1.2 Perilaku Konsumen 

Menurut (Mowen, 2002), studi tentang unit pembelian (buying unit) dan proses 

pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi dan pembuangan, barang, jasa, 

pengalaman serta ide-ide. 

Menurut (Swatha dan handoko, 2000), perilaku konsumen dapat didefinisikan 

sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk didalamnya proses pengembalian 

keputusan pada persiapan dan menentukan kegiatan-kegiatan tertentu.  

Menurut (Shiffman dan Kanuk, 2000), perilaku konsumen dapat didefinisikan 

sebagai perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam pencarian untuk membeli, 

menggunakan, mengevaluasi dan menempatkan produk, jasa dan ide yang diekspektasi akan 

memenuhi kebutuhan mereka. 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen 

merupakan tindakan-tindakan dan hubungan sosial yang dilakukan konsumen perorangan, 

kelompok maupun organisasi untuk menilai, memperoleh dan menggunakan barang-barang 

serta jasa melalui proses pertukaran atau pembelian yang diawali dengan proses 

pengambilan keputusan yang menentukan tindakan-tindakan tersebut. 
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2.1.3 Konsep Ritel 

Menurut (Bermans dan Evans, 1986) Retailing dapat didefinisikan sebagai kegiatan-

kegiatan bisnis yang melibatkan penjualan barang dan jasa kepada konsumen (akhir) intim 

untuk pribadi, keluarga, atau penggunaan rumah tangga.  

Menurut (Kotler dan Amstrong, 1991) Ritel adalah semua kegiatan melibatkan 

dalam menjual barang atau jasa langsung kepada cosumers akhir untuk non bussines pribadi 

mereka gunakan. 

Menurut (Ma’ruf, 2006) peritel atau retailer adalah mata rantai terakhir dalam proses 

distribusi. Peritel merupakan mitra dari agen/distributor yang memiliki nama lain wholesaler 

( perdagang partai besar). Arti partai besar disini adalah volume. 

Menurut (Kotler, 1997) klasifikasi retailing berdasarkan lini produk yang dijual 

adalah: 

a. Speciality Store adalah toko special yang menjual lini produk yang sempit 

dengan ragam barang. Dalam hal ini, retailer mencoba melayani konsumen 

dari satu atas sejumlah kecil segmen pasar dengan cara menyediakan produk-

produk khusus (special), specialty store bervariasi menurut : 

  - Tipe, Pilihan, dan mutu produk 

  - Harga 

  - Ukuran, lokasi toko   

b. Departemen Store adalah lembaga eceran yang menawarkan berbagai lini 

produk dengan mutu pilihan ,ada 2 macam departement store retailing : 

1.  Full line departemen store, menawarkan sejumlah jenis barang dagangan 

2. Limited line departemen store, menawarkan beberapa macam barang pada 

umumnya barang-barang lunak seperti pakaian, handuk, sprei, dengan 

orientasi model dan harga yang lebih mahal. 

Analisis Retail..., Nisya Nabila Prininta, Ma.-Ibs, 2011



13 
 

c. Convinient Store adalah tempat belanja, makan, dan minum yang nyaman 

ditinjau dari segi waktu (misal buka 24 jam) dan tempat (strategis). 

d. Supermarket adalah toko besar yang menyediakan produk-produk seperti 

bahan makanan, daging, ikan segar, dan buah-buahan, makanan dan minuman 

kaleng. Kini banyak supermarket yang melengkapi tawarannya dengan 

barang-barang non makanan seperti deterjen, sabun mandi, sendok, garpu, 

susu, dan lain-lain. 

e. Superstore dan Hypermarket 

- Superstore adalah kombinasi dari supermarket dan toko diskon (toko yang 

menyediakan sejumlah besar barang (full line product) dengan harga murah) 

dengan ukuran 100.000-180.000 square feets. 

- Hypermarket adalah toko yang lebih luas dari supermarket dengan ukuran > 

230.000 square feets. 

Menurut (Ma’ruf, 2006), cara pandang terhadap konsumen yang berubah 

menyebabkan istilah – istilah pun berubah. Istilah 4P adalah istilah klasik yang muncul 

puluhan tahun lalu dan sampai sekarang masih sering dikutip karena mudah dan masih 

tetap relevan. Sekitar 1990 telah muncul istilah padanannya, yaitu 4C, yang dipakai 

secara bergantian dengan 4P . Jika 4P berangkat dari pengamatan atas konsumen. 
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Jika 4P,4c dan unsur – unsur dipadukan dalam bauran pemasaran ritel akan 

terlihat sebagai berikut (Ma’ruf, 2006) : 

4P   4C    Unsur unsur dalam Pemasaran Ritel 

Produk   Customer solution  Merchandise 

Price   Cost    Price 

Place distribution Convenience   Location, Space, Atmosfer,  

Retail Service 

Promotion mix  Communication  Promotion mix (bauran unsur    

promosi) 

Tabel 2.1.3. Unsur-unsur dalam ritel 

Menurut (Ma’ruf, 2006) adanya kecenderungan dalam perdagangan ritel, yaitu: 

 Format baru dan kombinasinya. ( di Indonesia diciptakan hypermarket versi 

kecil yang dinamai compact hypermarket, trade center “rasa mal”)  

 Pertumbuhan persaingan antara format, ( supermarket bersaing terhadap 

sesama dan juga terhadap hypermarket, minimarket bersaing sesama dan juga 

terhadap supermarket). 

 Pertumbuhan raksasa ritel. (Carrefour di Indonesia tumbuh pesat dalam kurun 

1998 – 2003 yang diikuti oleh peritel besar lain dengan hypermarket dan 

ratusan minimarket). 

 Pertumbuhan investasi tekhnologi. (untuk kontrol persediaan barang, untuk 

POS/point-of-sale). 

 Kehadiran peritel global dimana-mana. 

 Menjual experience, bukan hanya merchendise. (ini bahkan dijadikan value 

selling proposition baik oleh gerai maupun pusat perbelanjaan). 
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2.1.4 Konsep Kepuasan Konsumen dan Loyalitas 

Menurut (Kotler, 1997), kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan 

yang diharapkannya. 

Menurut (Engel, 1990 dan Pawitra 1993), bahwa pengertian tersebut dapat 

diterapkan dalam penilaian kepuasan atau ketidakpuasan terhadap satu perusahaan tertentu 

karena keduanya berkaitan erat dengan konsep kepuasan pelanggan. Teori kepuasan ini 

hanyalah sebagian dari menuju loyalitas dan tidak menjadi tolak ukur dalam penelitian ini.  

Menurut (Schannars, 1991), pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk 

menciptakan para pelanggan yang merasa puas. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat 

memberikan beberapa manfaat, di antaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggannya 

harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas 

pelanggan, dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang 

menguntungkan bagi perusahaan (Tjiptono, 1994).  

Menurut (Christoper H. Lovelock dan lauren K, 2002) loyalitas digunakan untuk 

melukiskan kesediaan pelanggan untuk terus berlangganan pada sebuah perusahaan dalam 

jangka panjang, dengan membeli dan menggunakan barang dan jasanya secara berulang, 

lebih baik lagi secara ekxlusif, dan dengan suka rela merekomendasikan produk perusahaan 

tersebut kepada teman – temannya. 

Menurut (Omar, 1999), loyalitas adalah faktor terpenting dalam menentukan 

kesuksesan suatu bisnis ritel dan keberlangsungan toko tersebut, dan tanpa adanya loyalitas 

dalam bisnis ritel, maka keunggulan kompetitif yang dimiliki seperti tidak pernah ada dan 

tidak sukses. Loyalitas pendukung bisnis ritel seperti price, quality, dan covenience 

(ANZMAC, 2000) yang juga termasuk dalam dimensi retail marketing mix dalam penelitian 

ini. 
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Berbeda dari kepuasan, yang merupakan sikap, loyalitas dapat di definisikan 

berdasarkan perilaku membeli. Pelanggan yang loyal adalah orang yang : 

 Melakukan pembelian berulang secara teratur 

 Membeli antar lini produk dan jasa 

 Mereferensikan kepada orang lain 

 Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing – pesaing 

 

2.1.4.1 Kajian Loyalitas Pelanggan 

 Kajian – kajian loyalitas pelanggan dapat dibagi menjadi tiga kategori : berdasarkan 

pendekatan perilaku, pendekatan sikap, dan pendekatan terintegrasi (Lupiyoadi dan 

Hamdani, 2006).  

1. Pendekatan perilaku berfokus pada perilaku konsumen purna pembelian dan 

mengukur loyalitas berdasarkan tingkat pembelian (frekuensi dan 

memungkinkan membeli kembali). 

2. Pendekatan sikap menyimpulkan loyalitas pelanggan dari aspek keterlibatan 

psikologis, favoritsme, dan sense of goodwill pada jasa tertentu. 

3. Pendekatan terintegrasi mengkombinasikan dua variabel untuk mengadopsi 

pendekatan ini dalam menyusun model, konsep loyalitas pelanggan dapat 

dipahami sebagai kombinasi sikap senang pelanggan dan perilaku pembelian 

ulang. 

 Dari teori  kepuasan dan loyalitas yang tertera di atas peneliti hanya mengutip sedikit 

penjelasan kepuasan, karena loyalitas merupakan bagian dari kepuasan juga. Pada penelitian 

ini juga peneliti menspesifikkan teori bagian loyalitas pada tingkat pembelian ulang pada 

frekuensi kedatangan secara rutin sebagai variabel terikat pada studi kasus hypermarket ini. 
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2.1.5 Konsep Retail Marketing Mix 

Menurut (Ma’ruf, 2006), cara pandang terhadap konsumen yang berubah 

menyebabkan istilah – istilah pun berubah. Istilah 4P adalah istilah klasik yang muncul 

puluhan tahun lalu dan sampai sekarang masih sering dikutip karena mudah dan masih 

tetap relevan. Sekitar 1990 telah muncul istilah padanannya, yaitu 4C, yang dipakai secara 

bergantian dengan 4P . Jika 4P berangkat dari pengamatan atas konsumen. Untuk ritel 

dipakai istilah unsur-unsur pemasaran ritel yaitu retail marketing mix. Dari unsur – unsur 

pemasaran ritel ini dapat digunakan sebagai faktor pendukung yang dapat dijelaskan 

seperti di bawah ini : 

1) Location 

Menurut Hendri Ma’ruf (2006), pemilihan lokasi ritel adalah sebuah 

keputusan yang sangat stratejik. Setelah lokasi dipilih, peritel harus menanggung 

semua konsekuensi dan pilihan tersebut. Dalam membuat keputusan pemilihan 

lokasi, seharusnya pemilik ritel memikirkan beberapa faktor pilihan letak atau 

tempat gerai yang akan didirikan atau dibuka, yaitu : 

1. Lalu lintas pejalan kaki 

Untuk mendapatkan informasi : 

 Jumlah pria dan jumlah wanita yang melintas (anak-anak usia tertentu 

ke bawah tidak dihitung). 

 Jumlah orang yang melintas pada pagi, siang, sore, dan malam atau 

menurut jam. 

 Proporsi potensi konsumen (persentase pembelanja dari total orang 

yang melintas) 

 Proporsi orang yang berkunjung dari total yang melintas. 
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2. Lalu lintas kendaraan 

 Faktor lebar jalan, kondisi jalan, dan kemacetan akan menjadi nilai 

tambahan atau nilai kurang bagi pengendara. Jalan yang lebar, mulus, 

dan tidak begitu macet akan menjadi daya tarik yang tinggi bagi 

pengendara dan akhirnya menjadi potensi yang baik bagi peritel. 

Sebaliknya, jalan yang selalu macet meski lebar dan mulus akan 

mengurangi daya tarik suatu gerai yang berlokasi disitu. 

3.Fasilitas parkir 

 Untuk kota-kota besar, pertokoan atau pusat perbelanjaan yang 

memiliki fasilitas parkir yang memadai dapat menjadi pilihan yang 

lebih baik bagi peritel dibandingkan dengan pertokoan dan pusat 

perbelanjaan yang fasilitas parkirnya tidak mencukupi. 

4.Transportasi umum 

Transportasi umum berupa bis dan angkot yang melintas di depan 

suatu pusat perbelanjaan atau pertokoan akan memberi daya tarik 

yang lebih tinggikarena banyak konsumen yang dengan mudah 

langsung masuk ke area perbelanjaan atau pertokoan itu. 

5. Komposisi toko 

Komposisi toko yang saling melengkapi akan menjadi tujuan belanja 

yang disebut one-stop-shopping . Karena itu seorang peritel yang 

hendak membuka toko di pertokoan atau pusat perbelanjaan 

hendaknya mempelajari lebih dulu toko-toko apa saja yang ada di 

sekitarnya. 

6. Letak berdirinya gerai 

 Lokasi spesifik atau letak dalam suatu jalan di mana sebuah gerai 

didirikan perlu dipertimbangkan. Letak berdirinya geraisering kali 
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dikaitkan dengan visibility (keterlihatan), yaitu mudah terlihatnya toko 

dan plang namanya oleh pejalan kaki dan pengendara mobil untuktoko 

yang didirikan di aral pertokoan. Karena itu letak toko di sudut jalan 

menjadi tempat yang sangat strategis. Pertimbangan lain adalah 

kedekatan dengan toko atau gerai yang akan saling melengkapi. 

2) Atmosphere (suasana) 

Menurut (Ma’ruf, 2006) didalam ritel harus dapat menciptakan sebuah atmosphere 

atau suasana dalam gerai karena berperan penting memikat pembeli, membuat nyaman 

konsumen dalam memilih barang belanjaan, dan mengingatkan mereka produk apa yang 

perlu dimiliki baik untuk keperluan pribadi maupun untuk 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  

Menurut (Berman dan Evans, 1986) atmosphere adalah suasana toko akan 

melibatkan afeksi dalam bentuk status emosi dalam toko yang mungkin tidak disadari 

sepenuhnya oleh konsumen. Suasana inilah yang memberikan stimuli terhadap seorang 

konsumen untuk mendekat maupun menghindar. 

Unsur – unsur atmosfer : 

 Desain toko 

Desain toko mencakup desain di lingkungan toko, yaitu mencakup desain 

eksterior, layout, dan ambience. Desain eksterior mencakup wajah gerai atau 

store front, marquee, pintu masuk, dan jalan masuk. Layout atau tata letak 

berkaitan erat dengan alokasi ruang guna penempatan produk yang dijual. 

Ambience adalah suasana dalam toko yang menciptakan perasaan tertentu 

dalam diri pelanggan yangditimulkan dari penggunaan unsur-unsur desain 

interior, pengaturan cahaya, tata suara, sistem pengaturan udara, dan 

pelayanan. 
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 Atmosfer/ambience 

Penataan interior amat memengaruhi konsumen secara visual, sensual, dan 

mental sekaligus. Semakin bagus dan menarik penataan interior suatu gerai 

semakin tinggi daya tarik pada pancaindra pelanggan :penglihatan, 

pendengaran, aroma, rasa, sentuhan, konsep: ide/citra, dan semakin senang 

pelanggan berada di gerai itu. 

Atmosfer atau ambience dapat tercipta melalui aspek-aspek berikut ini: 

o Visual, yang berkaitan dengan pandangan : warna, brightness ( terang 

tidaknya) ,ukuran bentuk. 

o Tactile, yang berkaitan dengan sentuhan tangan atau kulit : softness, 

smoothness, temperatur. 

o Olfactory, yang berkaitan dengan bebauan/aroma : scent, freshness. 

o Aural, yang berkaitan dengan suara : volume, pitch, tempo. 

 Perencanaan Toko 

Perencanaan toko (store planning) mencakup lay-out dan alokasi ruang. Lay-

out (tata letak) mencakup pula rencana jalan atau gang dalam toko (disebut 

juga aisle atau walkway) dan sirkulasi atau arus orang. 

 Komunikasi visual 

Komunikasi visual adalah komunikasi perusahaan ritel atau gerai dengan 

konsumennya melalui wujud fisik berupa identitas peritel, grafis, dan in-store 

communication. Identitas peritel berupa wajah toko (store front) dan 

marquee. Wajah toko dan marquee-lah yang pertama kali terlihat oleh calon 

pembeli ketika ia berniat belanja. Keduanya positif calon pembeli yang 

direkam dalam interaksi berbelanja sebelumnya akan menimbulkan efek 

ingatan positif sehingga mendorong niatan berbelanja di gerai yang 

bersangkutan. Di dalam gerai, grafis atau tata grafis berkaitan dengan produk 

grafis duadimensi berfungsi untuk menarik perhatian dan minat pelanggan 

serta untuk memberi penjelasan singkat. 
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 Penyajian merchandise 

Penyajian merchandise (merchandise presentation) berkenaan dengan teknik 

penyajian barang-barang dalam gerai untuk menciptakan situasi dan suasana 

tertentu. 

3) Merchandise 

Menurut (Ma’ruf, 2006) merchandising adalah kegiatan pengadaan barang – barang 

yang sesuai dengan bisnis yang dijalani toko (produk berbasis makanan, pakaian, barang 

kebutuhan rumah, produk umum, dan lain-lain,atau kombinasi) untuk disediakan dalam toko 

pada jumlah, waktu, dan harga yang sesuai untuk mencapai sasaran toko atau perusahaan 

ritel. 

 

Dalam perencanaan merchandise, yang menyangkut aspek dalam merchandise 

adalah peramalan, inovasi, ragam produk,  merk (brand), dan timing serta alokasi. 

1) Peramalan 

Jumlah barang yang hendak disediakan peritel dalam gerainya terkait dengan 

rencana penjualan dalam jangka setahun. Biasanya rencana disusun beberapa 

pekan sebelum akhir tahun untuk penjualan periode Januari – Desember tahun 

berikut. Beberapa pekan diperlukan karena barang – barang yang dijual bulan 

Januari sudah harus dipesan beberapa pekan sebelumnya yang karena itu 

sekalian rencana penjualan Januari – Desember dibuat. 

2) Inovasi 

Produk ritel harus diciptakan secara inovatif. Pengertian inovatif adalah hal – hal 

baru baik dalam cara pakai (contohnya ponsel yang pas dalam genggaman), fitur 

baru (contohnya alas bagasi kendaraan yang bisa dicuci), model baru (contohnya 

pakaian dan alat elektronik model baru), penggunaan baru (contohnya ponsel 

yang juga dapat dipakai merekam gambar), ataupun produk yang samasekali 

baru. 
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3) Assortment (keragaman) produk 

Kata kassortment menunjukan pada keaneka – ragaman kategori produk. 

Keanekaragaman atau keragaman produk terdiri atas dua hal : 

o Wide/lebar, yaitu banyaknya variasi kategori produk yang dijual  

 Lebar : banyak ragam kategori produk 

 Sempit : sedikit ragam kategori produk 

o Deep/dalam, yaitu banyaknya item pilihan dalam masing – masing 

kategori produk 

 Dalam   : banyaknya pilihan (warna, ukuran, bahan, dll) dalam 

setiap kategori produk 

 Dangkal: sedikit pilhan dalam setiap kategori produk 

Aspek wide (banyak kategori produk) dan deep (banyak variasi item atau 

pilihan untuk masing – masing kategori produk) dapat digambarkan seperti 

barikut ini: 

1) Narrow (sempit) & deep (dalam), yaitu sedikit kategori produk tapi 

masing – masing kategori disediakan banyak pilihan dilakukan oleh gerai 

seperti category killer. 

2) Wide (lebar) dan deep (dalam), yaitu banyak kategori produk jenis yang 

masing – masing dengan banyak pilihan dilakukan oleh gerai seperti 

Hypermarket. 

3) Wide & shallow, yaitu banyak kategori produk tapi masing – masing 

hanya tersedia sedikit pilihan dilakukan oleh gerai seperti general 

discounter. 

4) Narrow (sempit) dan shallow (dangkal), yaitu sedikit kategori produk 

jenis yang masing – masing dengan sedikit pilihan dilakukan oleh gerai 

seperti convenience store dan minimarket. 
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4) Merek (Brand) 

Peritel dapat membuat merek sendiri, yang disebut private label, yang jika 

berhasil dijalankan akan memperoleh keuntungan – keuntungan : 

o Citra toko/Loyalitas pelanggan 

o Keunggulan/omzet 

o Profitabilitas yang lebih tinggi/marjin yang lebih baik 

5)  Timing dan alokasi 

Persediaan barang agar dapat disajikan dengan cepat setiap harinya di gerai 

harus disiapkan secara terencana. Rencana yang didasarkan atas perkiraan 

penjualan mencakup kapan pesanan dilakukan, kepada pemasok mana dipesan, 

kategori produk apa saja yang dipesan dari masing – masing pemasok, berapa 

masing – masing kategori dan masing – masing item produk yang dipesan, 

kapan barang diterima dari masing – masing pemasok, disimpan di mana, 

disimpan secara bagaimana, dan sebagainnya. 

Selain itu, juga perencanaan menurut timing harus dibedakan menurut sifat 

merchandise, antara barang makanan yang cepat busuk, barang makanan yang 

tahan lama, produk tahan lama, dan lain – lain. 

4) Price 

Menurut (kotler, 1997) Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah 

produk atau jasa. Secara lebih luas, harga adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan 

konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau 

jasa. 

Sedangkan menurut (Stanton terjemahan Y. Lamarto, 1996) mendefinisikan harga 

adalah sejumlah uang dan atau barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan kombinasi dari 

barang yang lain yang disertai dengan pemberian jasa. Harga merupakan elemen dari bauran 

pemasaran yang bersifat fleksibel, dimana suatu saat harga akan stabil dalam waktu tertentu 
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tetapi dalam seketika harga dapat juga meningkat atau menurun dan juga merupakan satu-

satunya elemen yang menghasilkan pendapatan dari penjualan. 

5) Promotion 

Definisi menurut (Stanton, 1996) adalah promosi mix adalah kombinasi dari 

penjualan operasional, penjualan pribadi, dan humas. Kombinasi promosi ini adalah alat 

yang membantu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan 

menurut Kotler yang dimaksud dengan promosi adalah  promosi mencakup semua aktivitas 

perusahaan untuk mengambil alih komunikasi dan mempromosikan produk kepada target 

market. Menurut (Ghosh, 2009) promosi merupakan sarana peritel untuk berkomunikasi 

dengan konsumen ataupun target konsumen, hal ini dapat dilakukan dengan beriklan, 

promosi penjualan dan sebagainya. 

Menurut (Kotler, 1997) promotion tools didefinisikan sebagai berikut : 

1. Advertising (Periklanan) 

Suatu promosi barang atau jasa yang sifatnya non personal dilakukan oleh sponsor 

yang diketahui. Iklan merupakan urutan dan berperan besar diantara semua alat 

dalam bauran promosi (promotion mix), khususnya bagi peritel besar. Periklanan 

biasanya diimplementasikan oleh ritel dengan beberapa tujuan : 

a. Memberikan informasi, yaitu memberitahukan adanya produk baru, program 

promosi penjualan, maupun layanan baru, bahkan untuk memperbaiki 

kesalahpahaman atau untuk membangun citra perusahaan. 

b. Membujuk, yaitu membangun rasa suka pelanggan terhadap ritel, membujuk 

untuk mengunjungi gerai, maupun membujuk untuk mengkonsumsi ataupun 

membeli produk baru. Dengan demikian tujuan praktisnya adalah 

meningkatkan lalu lintas pelanggan yang berkunjung pada ritel, serta 

meningkatkan penjualan jangka pendek. 

c. Meningkatkan, yaitu mengugah kesadaran atau ingatan pelanggan tentang 

sesuatu yang positif dari ritel. Meningkatkan bahwa ritel selalu menjual 
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produk dengan kualitas prima, menawarkan variasi barang yang lengkap serta 

meningkatkan pelanggan untuk dari waktu ke waktu secara konsisten 

mengunjungi gerai ritel. 

2. Personal selling (Penjualan perorangan) 

Penjualan perorangan yang dilakukan oleh para wiraniaga yang mencoba dan 

membujuk untuk melakukan penjualan sekaligus. 

3. Sales promotion (Promosi penjualan) 

Suatu kegiatan yang dimaksud untuk membantu mendapatkan konsumen yang 

bersedia membeli produk atau jasa suatu perusahaan. Ada beberapa promosi 

penjualan, diantaranya adalah : 

a. Titik penjualan 

Dapat dilakukan dengan cara memajang produk di counter, lantai dan jendela 

yang memungkinkan ritel untuk mengingatkan para pelanggan dan sekaligus 

merangsang pola perilaku belanja implusif. 

b. Kupon 

Kupon adalah tanda yang ditujukkan pada pelanggan untuk mendapatkan 

potongan harga khusus pada saat berbelanja. Peritel dapat mengiklankan 

suatu potongan harga khusus bagi pembeli yang memanfaatkan kupon 

tersebut. Sedangkan pembeli akan mendapatkan potongan khusus saat 

berbelanja dengan menunjukkan potongan kupon tersebut. 

c. Sampel produk 

Sampel produk adalah contoh yang diberikan secara Cuma – Cuma yang 

tujuannya adalah memberikan gambaran baik dalam manfaat ataupun 

tampilan dari produk yang dipromosikan. 
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d. Demonstrasi 

Tujuan demonstrasi produk sama dengan tujuan pada sampel produk, yaitu 

memberikan gambaran atau contoh dari produk atau jasa yang dijual. 

e. Program pelanggan setia (frequent shopper program / member) 

Para pelanggan diberi poin atau diskon berdasarkan banyaknya jumlah 

belanja yang dilakukan. Apabila dalam bentuk poin, maka poin dikumpulkan 

sampai mencapai suatu jumlah tertentu untuk ditukarkan dengan hadiah. Pada 

program ini, pelanggan biasanya diberikan kartu pengenal atau biasa disebut 

member card. 

f. Hadiah langsung 

Mirip dengan program pelanggan setia yang berupa poin, yaitu jumlah 

belanja menjadi faktor memperoleh hadiah, namun debanya adalah hadiah 

langsung tanpa harus mengumpulkan poin. 

g. Souvenir 

Barang – barang souvenir dapat menjadi alat promosi penjualan yang 

menunjukkan nama dan logo peritel, dapat berupa tas belanja, pulpen dan 

lain sebagainya. 

4. Public relation (Publisitas) 

Suatu kegiatan pengiklanan secara tidak langsung dimana produk atau jasa suatu 

perusahaan disebarluaskan oleh media komunikasi. 
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6) Retail Service 

Menurut (Ma’ruf, 2006) retail service (pelayanan eceran) bertujuan memfasilitasi 

para pembeli saat mereka berbelanja di gerai. Hal – hal yang dapat memfasilitas para 

pembeli terdiri atas layanan pelanggan, personal selling, layanan transaksi berupa cara 

pembayaran yang mudah, layanan keuangan berupa penjualan dengan kredit, dan fasilitas – 

fasilitas seperti contoh toilet, tempat mengganti pakaian bayi , food court, telepon umum dan 

sarana parkir. 

Bagian pelayanan merupakan hal yang penting namun sulit untuk dikontrol, hal ini 

dikarenakan sebuah pelayanan dapat mempengaruhi “mood” konsumen dan juga pelayanan 

sangat sulit diukur dan sering ketidak-konsistenan antara satu pelayanan dengan pelanyanan 

lainnya. Pelayanan pelanggan bisa didefinisikan sebagai :   “customer service is the set of 

activities and programs undertaken by retailer to make the shopping experience more 

ewarding for their customer.” (Levy, 2001). Untuk mendukung adanya pelayanan yang 

baik, seluruh pegawai dalam sebuah perusahan harus mampu bekerja sebagai suatu kesatuan 

yang tujuannya adalah memuaskan konsumen. 5 dimensi dalam mengukur kualitas 

pelayanan (pra, 2002). 

1. Tangible, menyangkut segala sesuatu yang dapat dilihat dan diukur. Seperti 

seragam, kamar mandi kaca, kamar gantu, dan lain-lain. 

2. Reliability, berdasarkan kemampuan bagaimana memperlihatkan pelayanan 

secara akurat dan terpisah satu sama lain. 

3. Responsiveness, dengan bersikap tepat waktu, sopan dengan tingkat pengetahuan 

yang memadai dan tata krama yang sesuai. 

4. Empathy, mempertunjukkan suatu pelayanan yang dekat, peduli dengan masing-

masing individu dari konsumen. 

5. Assurance, mempertunjukkan kredibilitas dalam mencapai standar pelayanan 

yang diinginkan. 
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Jenis – jenis pelayanan 

o Customer service: 

 Pramuniaga dan staf lain (seperti kasir dan SPG/sales 

promotion girl) yang terampil dengan cara pelayanan dan 

kesigapan membantu. 

 Personal shopper, yaitu staf perusahaan ritel yang melayani 

pembeli melalui telepon dan menyiapkan barang pesanan yang 

nantinya tinggal diambil oleh pelanggan. 

o Terkait fasilitas gerai: 

 Jasa pengantar (delivery) 

 Gift wrapping 

 Gift certificates (voucher) 

 Jasa pemotongan pakaian jadi (atau perbaikan) 

 Cara pembayaran dengan credit card atau debit card 

 Fasilitas tempat makan (food corner) 

 Fasilitas kredit 

 Fasilitas kenyamanan dan keamanan berupa tangga jalan dan 

tangga darurat 

 Fasilitas telepon dan mail order 

 Lain – lain, seperti fasilitas kredit 

o Terkait jam operasional toko: 

 Jam buka yang panjang atau buka 24 jam 

o Fasilitas – fasilitas lain: 

 Ruang/lahan parkir 

 Gerai laundry 

 Gerai cuci cetak film 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Dimana variable Y merupakan loyalitas dan variable X merupakan variabel ritel 

marketing mix ( Location, Atmosphere, Merchandise, Price, Promotion, Service) ; 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                      

  Gambar 2.1.2 Kerangka Pemikiran 

Pada tabel diatas (tabel 2.1.2 Kerangka Pemikiran) menjelaskan bahwa faktor 

pendukung dari unsur – unsur dalam pemasaran ritel marketing mix yaitu Location, 

Atmoshphere, Merchandise, Promotion, Pricing, Service (Ma’ruf, 2006) 

mempengaruhi adanya frekuensi tingkat kunjungan dalam minat belanja sehingga 

terbentuk loyalitas pada pelanggan tersebut terhadap ritel yang bersangkutan. 
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2.3 Hipotesis 

Dari kerangka pemikiran diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

Ho 1 : Tidak ada pengaruh antara faktor location terhadap loyalitas pelanggan    

  hypermarket 

Ha 1 : Ada pengaruh antara faktor location terhadap loyalitas pelanggan  

  hypermarket 

Ho 2 : Tidak ada pengaruh antara faktor atmosphere terhadap loyalitas pelanggan 

Ha 2 : Ada pengaruh antara faktor atmosphere terhadap loyalitas pelanggan 

Ho 3 : Tidak ada pengaruh antara faktor merchandise terhadap loyalitas pelanggan  

  hypermarket 

Ha 3 : Ada pengaruh antara faktor merchandise terhadap loyalitas pelanggan  

  hypermarket 

Ho 4 : Tidak ada pengaruh antara faktor promotion terhadap loyalitas pelanggan  

  hypermarket 

Ha 4 : Ada pengaruh antara faktor promotion terhadap loyalitas pelanggan  

  hypermarket 

Ho 5 : Tidak ada pengaruh antara faktor pricing terhadap loyalitas pelanggan  

  hypermarket 

Ha 5 : Ada pengaruh antara faktor pricing terhadap loyalitas pelanggan hypermarket 

Ho 6 : Tidak ada pengaruh antara faktor service terhadap loyalitas pelanggan  

  hypermarket 
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Ha 6 : Ada pengaruh antara faktor service terhadap loyalitas pelanggan hypermarket 

 

Ho 7 : Tidak ada perbedaan performa retail marketing mix  hypermarket Carrefour  

dan Giant 

Ha 7 : Ada perbedaan performa retail marketing mix hypermarket Carrefour dan  

Giant 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Pemilihan Objek Penelitian 

3.1.1 Responden Penelitian 

 Objek penelitian yang dituju adalah loyalitas pelanggan Carrefour dan Giant yang 

menyebar di masyarakat umum : 

Kriteria dari pemilihan calon responden yaitu konsumen Carrefour dan Giant yang 

benar pernah berkunjung/berbelanja di Carrefour dan Giant, alasan dari pembagian kriteria 

dalam memilih calon responden ini dikarenakan penelitian ini adalah pengaruh dari faktor 

retail marketing mix kepada loyalitas konsumen yang sudah ada. 

 

3.1.2 Waktu dan tempat penelitian 

Tempat penelitian akan dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta, dengan alasan 

pemilihan wilayah tersebut merupakan daerah padat penduduk dan memiliki tingkat 

pertumbuhan Ritel yang paling tinggi terutama penyebaran Hypermarket yang meluas dalam 

setiap lokasi strategis di DKI Jakarta yang bertujuan untuk menyasar konsumen untuk 

berbelanja. Selain itu, alasan lainnya adalah penulis bertempat tinggal di lingkup wilayah 

yang sama, sehingga dalam memperoleh data akan lebih mudah dan efisien dari sisi biaya 

dan waktu. 
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3.1.3 Jenis dan desain penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang diawali dengan studi eksploratif 

untuk menelaah faktor-faktor pendorong loyalitas konsumen pada konteks ritel hypermarket. 

Riset eksploratif adalah langkah awal dalam keseluruhan bingkai kerja rancangan riset. Riset 

ini dalam sebagian besar harus diikuti oleh riset deskriptif atau kausal. Penelitian deskripsi 

kausal adalah penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk mendeskripsikan 

(melukiskan) sesuatu fakta lapangan secara sistematis atau satu jenis riset konlusif yang 

mempunyai tujuan utama menguraikan sesuatu biasanya karakteristik atau fungsi pasar. 

Sedangkan kalusalitas berarti suatu langkah untuk mengevaluasi hubungan antara variabel 

yang diteliti dalam bentuk pengujian hipotesis (Malhotra, 2004). 

 Rancangan penelitian yang digunakan riset Deskriptif adalah Cross Sectional yaitu 

desain penelitian yang berupa pengumpulan data dari sampel tertentu yang hanya dilakukan 

satu kali (Malhotra, 2004) atau Single Cross Sectional, dimana kegiatan pengumpulan data 

dilakukan dari satu responden untuk satu waktu. 

 

3.2 Data yang akan dihimpun 

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatfi yaitu metode 

riset yang berupaya untuk mengkuantifikasi data, dan biasanya, menerapkan analisis statistik 

tertentu (Malhotra, 2004). Data yang dihimpun terbagi menjadi dua, yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyelesaikan masalah yang sedang ditangani. Selanjutnya pengumpulan data akan 

dilakukan dengan memberikan sebuah kuisioner terstruktur yang diberikan kepada 

sampel dari sebuah populasi dan didesain untuk memperoleh informasi yang spesifik 

dari responden yangdisebut survei (Malhotra, 2004). Dalam penelitian ini, penulis 

menyebarkan kuisioner kepada sampel dari pelanggan Carrefour dan Giant. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan data sekunder 

eksternal yaitu data yang berasal dari luar perusahaan atau yang berasal dari tinjauan 

pustaka serta literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, marketing, internet 

maupun enelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan data 

 Sumber data yang diteliti adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari 

sumbernya secara langsung. Dalam hal ini, sumber yang dimaksud adalah responden dari 

pelanggan Carrefour dan Giant. Dengan menggunakan media : 

1. Survey, Survey adalah wawancara terhadap responden yang banyak jumlahnya 

dengan menggunakan kuisioner yang dirancang sebelumnya. Survey dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan survey umum yang dilaksanakan untuk 

beragam maksud lainnya, termasuk pengujian perilaku pembelian dan konsumsi. 

2. Kuisioner, Kuisioner adalah adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang 

memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan 

karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh 

oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. 

3. Wawancara, wawancara adalah merupakan percakapan antara dua orang atau 

lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari 

wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dimana sang pewawancara 

melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang 

diwawancarai. 

 

 

Analisis Retail..., Nisya Nabila Prininta, Ma.-Ibs, 2011

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


35 
 

4. Kepustakaan, kepustakaan untuk mendukung dan memperkuat landasan 

penelitian ini maka juga dilakukan studi kepustakaan. Data dan teori yang di 

dapat dari buku cetak (literature) yang berhubungan dengan penelitian ini di 

maksudkan untuk menjamin keakuratannya dan agar tidak menyimpang dari 

tujuan penelitian.  

 

3.3.1 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan berdasarkan precision level yang 

ditentukan oleh peneliti yang menggunakan pendekatan internal keyakinan, yaitu 

pendekatan interval keyakinan pada penentuan besar sampel didasarkan pada konstruksi 

interval keyakinan di sekitar rata- rata atau proporsi sampel menggunakan rumus kesalahan 

baku. Pada penelitian ini menggunakan penentuan besar sampel yang didasarkan pada 

konstruksi interval keyakinan di sekitar rata – rata. Pendekatan yang digunakan disini untuk 

mengkonstruksi interval keyakinan dapat diadaptasi untuk menentukan besar sampel yang 

akan menghasilkan interval keyakinan yang dikehendaki. Penentuan besar sampel rata- rata 

dengan rumus, yaitu : 

N  = 
      

   

         

D =     

 Keterangan : 

 D = Tingkat presisi ini adalah perbedaan maksimum yang diperbolehkan antara  

rata – rata sampel dengan rata – rata populasi 

 Z = Jumah kesalahan baku yang menunjukan jarak antara sebuah titik dengan  

rata- rata 

   = Varian polpulasi  
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 CL = Tingkat keyakinan 95%  

Dari rumus tersebut diketahui sampel pada penelitian ini yang akan disebarkan 

secara luas pada konsumen Carrefour dan Giant yang berkunjung sebanyak 140 responden 

untuk objek perusahaan dan perkiraan sebesar 140 sampel yang diperkirakan bahwa jumlah 

tersebut dapat mewakili populasi. Penelitian ini menggunakan teknik sampling convenience 

untuk pemilihan responden, yaitu sebuah teknik sampling nonprobabilitas yang berupaya 

memperoleh sampel elemen yang mudah. Pemilihan unit sampling diserahkan terutama ke 

pewawancara. 

 

3.3.2 Skala Data dan Skala Pengukuran 

Penelitian ini menggunakan tiga skala data yaitu, skala nominal, skala ordinal, dan 

skala rasio. 

1. Skala Nominal 

Skala menggunakan angka yang hanya berperan sebagai label atau merek untuk 

mengidentifikasi dan mengelompokkan obyek melalui hubungan koresponden satu-

satu yang ketat antara angka dengan obyek dimaksud (Malhotra,2004). Skala nominal 

digunakan pada bagian pertanyaan mengenai jenis kelamin, status responden, 

pendidikan dan hari berkunjung responden. 

2. Skala Ordinal 

Skala ranking yang didalamnya angka diberikan ke obyek untuk mengidentifikasikan 

derajat relatif karakteristik obyek itu. Jadi memungkinkan bagi kita untuk menentukan 

apakah sebuah obyek mempunyai karakteristik lebih atau karakteristik kurang 

daripada beberapaobyek lainnya. Skala ordinal digunakan pada bagian pertanyaan 

mengenai pendidikan. 
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3. Skala Rasio 

Skala rasio memungkinkan peneliti mengidentifikasi atau mengklarifikasi obyek, dan 

membandingkan sejumlah interval atau perbedaan. Akan bermakna pula untuk 

menghitung rasio nilai-nilai skala. Skala rasio digunakan pada bagian pertanyaan 

mengenai umur, pengeluaran perbulan, kedatangan belanja, dan pengeluaran belanja. 

4. Skala Interval 

Skala yang menggunakan angka untuk memeringkat obyek sedemikian rupa sehingga 

jarak setara secara numerik mewakili jarak setara karakteristik yang sedang diukur. 

Skala interval digunakan pada bagian pengukuran dua nilai sembarang yang 

bersebelahan dari suatu skala interval. 

 

3.3.3 Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independen variabel) atau 

variabel eksogen adalah faktor pendukung, yaitu Location, Atmosphere, Merchandise, 

Promotion, Price, Service. Variabel Location terdiri dari keunikan penampilan fisik, 

kemudahan lokasi untuk dijangkau. Variabel Atmosphere terdiri dari kebersihan 

Hypermarket, kenyamanan temperatur ruangan, ketersediaan papan petunjuk letak barang. 

Variabel Merchandise terdiri dari kelengkapan produk, ketersediaan barang dagangan, 

kualitas dari produk, penataan barang dagangan, keinovatifan  barang dagangan. Variabel 

promotion terdiri dari ada tidaknya pemberian potongan harga, ada tidaknya kupon 

pemberian undian hadiah, ada tidaknya pemberian brosur/katalog. Variabel Pricing terdiri 

dari murah tidaknya barang – barang yang ada di Hypermarket tersebut, kesesuaian harga 

barang dagang kualitas. Variabel Service terdiri dari kecepatan kasir, kemudahan dalam 

pembayaran, penguasaan informasi barang dagangan oleh karyawan, kemudahan 

pengembalian barang jika berkualitas, keramahan pelayanan. Variabel endogen adalah 

frekuensi tingkat kunjungan. Berikut ini adalah perincian variabel tersebut :  
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Variabel 

 

(1) 

Definisi Operasional 

 

(2) 

Dimensi 

 

(3) 

Definisi 

Operasional 

(4) 

Indikator 

 

(5) 

Ritel 

Marketing 

Mix 

 (X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauran ritel adalah 

elemen-elemen yang 

menjadi faktor penentu 

dalam implementasi 

strategi dan taktik yang 

dijalankan oleh peritel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Location 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athmosphere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segala sesuatu 

yang dilakukan 

oleh sebuah 

organisasi 

tertentu yang 

memungkinkan 

tersampainya 

kepada pasar 

sasaran. 

(Kotler, 2005) 

Menciptakan 

sebuah 

atmosphere atau 

suasana dalam 

gerai karena 

berperan penting 

memikat 

pembeli, 

membuat 

nyaman 

konsumen dalam 

memilih barang 

belanjaan, dan 

mengingatkan 

mereka produk 

apa yang perlu 

dimiliki baik 

1. Strategis; 

2. Prestige; 

3. Pengaruh 

lokasi dan akses 

terhadap 

kesetiaan 

pelanggan. 

 

 

 

1. Kenyamanan 

perubahan 

desain dan tata 

toko; 

2. Kondisi fisik; 

3. Kenyamanan 

perubahan 

warna dan 

pencahayaan; 

4. Musik dan 

bau (scent) tetap 

menarik; 

5. Pengaruh 

perubahan 

atmosfir 

terhadap 

kesetiaan 
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Merchandise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

untuk keperluan 

pribadi maupun 

untuk keperluan 

rumah tangga. 

(Hendri Ma’ruf) 

Obyek dari 

perdagangan; 

apapun yang 

biasanya dibeli, 

atau dijual dalam 

perdagangan, 

atau pasar, atau 

oleh pedagang; 

barang; 

komoditas. 

(Webster’s 

Revised, 1913) 

 

Sejumlah uang 

yang dibebankan 

atas suatu 

produk atau jasa, 

atau jumlah dari 

nilai yang 

ditukar 

konsumen atas 

manfaat-manfaat 

karena memiliki 

atau 

menggunakan 

pelanggan. 

 

 

 

 

1. Kualitas 

produk; 

2. Ketersediaan 

produk; 

3. Value for 

money; 

4. Pengaruh 

perubahan 

merchandise 

terhadap 

kesetiaan 

pelanggan. 

 

1. Perubahan 

harga; 

2. Willingnes-

to-pay 

3. Peranan harga 

dalam tingkat 

kesetiaan. 
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Promotion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service 

produk atau jasa 

tersebut. 

(Kotler,2001) 

 

Bergantung pada 

kekuatan dari 

latar belakang 

sejarah, sebuah 

toko 

memproyeksikan 

diri mereka 

sebagai up 

market, average 

atau basic. 

 

Sekumpulan 

aktifitas dan 

program yang 

dilakukan oleh 

retailer untuk 

membuat 

pengalaman 

berbelanja 

menjadi lebih 

berguna bagi 

konsumennya. 

(Levy,2001) 

 

 

 

 

1. Iklan; 

2. Program 

potongan harga; 

3. Penawaran 

promosi; 

4. Pengaruh 

promosi 

terhadap 

kesetiaan 

pelanggan. 

 

1. Penampilan 

sales personel; 

2. Pengetahuan 

dan keramahan 

sales personel; 

3. Kemudahan, 

kecepatan dan 

kenyamanan 

pelayanan; 

4. Pengaruh 

pelayanan 

terhadap 

kesetiaan 

pelanggan. 
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Loyalitas 

behaviour 

(Y) 

Loyalitas sebagai kemauan 

pelanggan untuk terus 

mendukung sebuah 

perusahaan dalam jangka 

panjang, membeli dan 

menggunakan produk dan 

jasanya atas dasar rasa 

suka yang ekslusif dan 

secara sukarela 

merekomendasikan produk 

perusahaan pada para 

kerabatnya. (Lovelock, 

2002) 

1. Minat datang 

belanja kembali 

 

 Tabel 3.3.3 Definisi Operasional 

 

3.4  Teknik Pengolahan Data 

3.4.1 Uji Validitas 

 Uji validitas pada penelitian ini menggunakan analisis faktor, yaitu sebuah kelas 

prosedur – prosedur yang digunakan terutama untuk reduksi dan perangkuman data. Dalam 

riset pemasaran, mungkin terdapat banyak variabel, kebanyakan diantaranya saling 

berkorelasi dan harus direduksi sampai pada tingkatan yang dapat dikelola. Hubungan – 

hubungan antara himpunan – himpunan banyak variabel yang saling terkait diuji dan 

disajikan menurut beberapa faktor dasar. Analisis faktor merupakan sebuah teknik 

interdependensi dalam arti bahwa seluruh himpunan hubungan interdependen diuji 

(Malhotra, 2004). 
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Analisis faktor digunakan untuk maksud – maksud berkikut :  

1. Mengidentifikasi dimensi dasar atau faktor, yang menjeaskan korelasi di antara 

himpunan variabel – variabel. 

2. Mengidentifikasi suatu himpunan yang lebih kecil dari variabel – variabel yang 

tidak saling berkorelasi untuk menggantikan himpunan asal variabel – variabel 

yang saling berkorelasi dalam analisis banyak variabel berikutnya (analisis regresi 

atau diskriminan). 

3. Mengidentifikasi suatu himpunan variabel – variabel penting yang lebih kecil dari 

sebuah himpunan yang lebih besar untuk digunakan dalam analisis banyak 

variabel berikutnya. 

Model faktor bisa disajikan sebagai : 

                                       +       

  Keterangan : 

      = Variabel baku ke-i 

      = Koefisien regresi majemuk yang dibakukan dari variabel i atas  

faktor biasa j 

  F = Faktor biasa 

     = Koefisien regresi yang dibakukan dari variabel i atas faktor unik   

    i 

     = Faktor unik untuk variabel i 

    = Banyaknya faktor biasa 
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3.4.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten 

bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan alat ukur 

yang sama (Singarimbun, 1995). Hasilnya ditunjukkan oleh sebuah indeks yang 

menunjukkan seberapa jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan. Untuk mengukur reliabilitas 

alat pengukuran yang digunakan adalah Teknik Alpha Cronbach, dengan rumus sebagai 

berikut: 

rtt = 
























 










 2

2

1
1 t

t

k

k




 

Keterangan : 

rtt   : Reliabilitas instrumen 

t
2
  : Variabel total 

 b
2
 :  variabel butir 

k  : Banyaknya butir pertanyan atau  soal 
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3.4.3 Uji Asumsi Dasar 

3.4.3.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas menggunakan faktor dapat diartikan pengujian pada suatu variabel 

yang memiiki dua atau lebih kelompok data. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah masing – masing kelompok data berasal dari populasi yang normal atau tidak. 

Asumsi yang mendasari dalam analisis varian (ANOVA) adalah bahwa populasi data 

berdistribusi normal. Pengujian ini dilakukan karena penelitian ini mengukur data berskala 

interval. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit.  

 

3.4.3.2 Uji Multikolinearitas 

 Menurut Ghozali (2002), Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Persyaratan yang harus 

terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Metode pengujian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai inflation factor (VIF) pada 

model regresi. Menurut Santoso (2001) dalam Priyanto (2008), Pada umumnya jika VIF 

lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan 

variabel lainnya. 
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3.5 Teknik Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan SPSS dalam mengolah data kuisioner 

responden dari objek yang diteliti. Berikut ini penjabaran metode – metode yang  digunakan: 

 

3.5.1 Teknik Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih 

variabel independen (X1,X2,X3....Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah 

masing0masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

     = a +                  

Keterangan : 

   = Variabel dependen (nilai yang diprediksi) 

    dan    = Variabel independen 

 a  = Konstanta (nilai Y apabila X1,X2,....Xn = 0) 

   = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

 

3.5.2 Uji koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T) 

 Menurut Dwi Priyanto (2008), uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi variabel independen (            secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen (Y). Untuk mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria 

bila     0.05 maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara 
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variabel dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar   = 5%. Begitu pula 

sebaliknya bila     0.05 maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak artinya tidak ada 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan 

yang digunakan sebesar   = 5%. 

 

3.5.3 Uji Koefisiensi Regresi Secara Bersama-sama (Simultan Uji F) 

 Menurut Dwi Priyanto (2008), uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen (            secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen (Y). Pengujian ini menggunakan distribusi F, yaitu 

membandingkan antara F hitung dan F tabel (Sunyoto,2009) atau untuk mengetahui apakah 

model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. 

 

3.5.4 Teknik Independent Sampel T – test 

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata – rata antara 

dua kelompok sampel yang tidak berhubungan (Sugiyono,2007). Uji beda t-test dilakukan 

dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari 

perbedaan rata-rata dua sampel. 

Perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut : 

                =  
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3.5.5. Teknik One Sampel T-test 

Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata populasi yang digunakan 

sebagai pembanding dengan rata-rata sebuah sampel. Dari hasil uji ini akan diketahui 

apakah rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding berbeda secara signifikan 

dengan rata-rata sebuah sampel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

4.1  Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Visi dan Misi perusahaan 

o Visi dan misi Giant 

1.  Visi  

Untuk terus menjadi Pilihan Pertama Pengecer Konsumen, Giant optimis 

akan mampu bersaing untuk menjadi ritel terbaik di Indonesia. 

 2. Misi 

Untuk secara konsisten menawarkan berbagai macam produk yang 

berharga dan efektif dengan layanan terbaik dalam rangka meningkatkan 

kualitas dan gaya hidup konsumen  

 

o Visi dan misi Carrefour 

1.  Visi 

Menjadi pengecer makanan terkemuka di Indonesia dan menawarkan 

makanan segar dan bahan makanan dengan harga terjangkau. 
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 2.  Misi 

Menjadi pengecer makanan terkemuka di Indonesia dari segi penjualan 

dan laba, konsumen dengan pendapatan menengah hingga atas, merupakan 

sasaran utama mengingat mereka mempunyai daya beli yang besar. 

 

4.1.2 Profil Perusahaan 

4.1.2.1 Profil Perusahaan Carrefour  

Dalam penelitian yang saya lakukan merupakan studi kasus yang dimana obyek 

penelitiannya pada perusahaan hypermarket Carrefour dan Giant.  Pada hypermarket 

Carrefour Indonesia memulai sejarahnya di Indonesia pada bulan Oktober 1998 dengan 

membuka unit pertama di Cempaka Putih. Pada saat yang sama, Continent, juga sebuah 

paserba dari Perancis, membuka unit pertamanya di Pasar Festival. Pada penghujung 1999, 

Carrefour dan Promodes (Induk perusahaan Continent) sepakat untuk melakukan 

penggabungan atas semua usahanya di seluruh dunia. Penggabungan ini membentuk suatu 

grup usaha ritel terbesar kedua di dunia dengan memakai nama Carrefour. Dengan 

terbentuknya Carrefour baru ini, maka segala sumber daya yang dimiliki kedua group tadi 

menjadi difokuskan untuk lebih memenuhi dan memuaskan kebutuhan pelanggan kami. 

Penggabungan ini memungkinkan kami untuk meningkatkan kinerja paserba - paserba kami, 

mendapat manfaat dari keahlian karyawan - karyawan kami di Indonesia dan di dunia, dan 

mengantisipasi terjadinya evolusi ritel dalam skala nasional dan global. Fokus terhadap 

konsumen ini kami terjemahkan dalam 3 pilar utama kami, yang diyakini akan dapat 

membuat Carrefour menjadi pilihan tempat belanja bagi para konsumen Indonesia. Ketiga 

pilar utama tersebut adalah sebagai berikut :  

 Harga yang bersaing 

 Pilihan yang lengkap 

 Pelayanan yang memuaskan 
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Di bulan Januari 2008 PT.Carrefour Indonesia berhasil menyelesaikan proses akuisisi 

terhadap PT. Alfa Retailindo Tbk. Saat ini, Carrefour Indonesia memiliki lebih dari 60 

(enam puluh) gerai yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, 

Semarang, Medan, Palembang dan Makasar yang didukung lebih dari 11,000 (sebelas ribu) 

karyawan profesional yang siap untuk melayani para konsumen. Konsep paserba merupakan 

konsep perdagangan eceran yang diciptakan oleh Carrefour yang dirancang untuk 

memuaskan para konsumen. Di Indonesia, terutama di Jakarta, Carrefour, dengan cepat, 

menjadi suatu alternatif belanja pilihan bagi seluruh keluarga. Ditambah dengan adanya 

fasilitas - fasilitas pelengkap seperti snack corner, food court, parkir gratis di paserba - 

paserba tertentu, bahkan dengan adanya garansi harga dan garansi kualitas, maka paserba 

Carrefour benar - benar merupakan tempat belanja keluarga. 

 

4.1.2.2 Profil Perusahaan Giant 

 

Giant Hypermarket adalah supermarket besar franchise / waralaba dan rantai 

pengecer di Malaysia, Singapura dan Indonesia. Ini adalah anak perusahaan Dairy Farm 

International Holdings (DFI). 

Merek toko Raksasa didirikan oleh keluarga Samuel sebagai toko kelontong sederhana di 

salah satu pinggiran kota Kuala Pilah pada tahun 1954. Misinya adalah untuk menawarkan 

berbagai macam produk makanan di harga serendah mungkin. Ketika reputasinya 

berkembang, begitu juga usaha. Dairy Farm, yang diakuisisi Giant pada tahun 1999, diakui 

bahwa kunci keberhasilan Giant's telah kemampuannya untuk terus menerus menawarkan 

nilai untuk produk uang. Ia ditahan prinsip dasar ini bahkan mulai mengubah Giant menjadi 

merek nasional dan internasional. Setelah enam tahun usaha, termasuk merancang ulang 

toko-toko, pengenalan produk non-makanan ke dalam hypermarket Giant, penerapan standar 

ritel internasional yang meliputi keamanan, kebersihan, pelatihan terstruktur, dan 

lingkungan perbelanjaan yang dinamis serta membeli terpusat fungsi dan operasi 

ditingkatkan, Dairy Farm telah membuat Giant pemimpin tak terbantahkan di sektor ritel 

Malaysia. 
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Pada tahun 1999, toko Giant Hypermarket pertama dibuka di Shah Alam, Selangor. Pada 

2006, perusahaan ini telah berkembang dan mengoperasikan total 86 hipermarket / 

supermarket di Malaysia dengan ukuran outlet mulai dari hipermarket 350.000 sq ft di Shah 

Alam ke supermarket 11.000 sq ft di Bangsar, Kuala Lumpur. Rantai juga termasuk 6 toko 

di Singapura dan 17 hipermarket di Indonesia. Hipermarket Giant menawarkan berbagai 

barang lokal, seperti buah-buahan lokal yang segar, sayuran, dan makanan laut dalam 

lingkungan pasar basah. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Uji Validitas 

 

a. Uji Vaiditas pada pre-test 

Uji Validitas pada penelitian ini menggunakan analisa faktor, Analisis faktor adalah 

sebuah kelas prosedur – prosedur yang digunakan terutama untuk reduksi dan perangkuman 

data. Dalam riset pemasaran, mungkin terdapat banyak variabel, kebanyakan diantaranya 

saling berkorelasi dan harus direduksi sampai pada tingkatan yang dapat dikelola. Hubungan 

– hubungan antara himpunan – himpunan banyak variabel yang saling terkait diuji dan 

disajikan menurut beberapa faktor dasar. Analisis faktor merupakan sebuah teknik 

interdependensi dalam arti bahwa seluruh himpunan hubungan interdependen diuji 

(Malhotra, 2004). Pre-test ini dilakukan dengan membagikan kuisioner kepada 30 orang 

responden terlebih dahulu, karena menurut Umar (2005) uji validitas sangat disarankan 

dengan jumlah responden untuk uji coba minimal. Jumlah tersebut mempunyai distribusi 

nilai yang lebih mendekati kurva normal. 

Setelah kuisioner dibagikan dan dikumpulkan kembali, langkah selanjutnya adalah 

dengan melakukan pengujian validitas dengan analisa faktor. Hasil pengolahan yang 

dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Berdasarkan hasil analisis faktor terhadap data pretest, diperoleh nilai KMO (kaiser-

Meyer-Olkin) pada semua variabel adalah sama atau lebih besar dari 0.5. Location sebesar 

0.500 dan 0.500, atmosphere 0.739, merchandise 0.766, promotion 0.661, price 0.654, 

service 0.802. Sebagai kesimpulan, analisis faktor ini layak untuk dilanjutkan. Karena 

sebagai acuan, digunakan ukuran signifikansi kelayakan sebesar 0.5 sampai 1,0 (Malhotra, 

2004). 

Untuk hasil nilai MSA (measures of sampling adequacy) Anti-image Correlation 

pada data ini menyatakan untuk variabel location sebesar 0.500, variabel atmosphere 

sebesar 0.703, 0.727, 0.738, 0.742, dan 0.853, variabel merchandise sebesar 0.807, 0.827, 

0.664, 0.781, 0.832, dan 0.691, variabel promotion sebesar 0.641, 0.776, dan 0.619, variabel 

price sebesar 0.681, 0.632, 0.736, 0.661, dan 0.569, variabel service sebesar 0.796, 0.739, 

0.887, dan 0.827. Hal ini sudah sesuai dengan persyaratan menurut Malhotra (2004) bahwa 

nilai MSA minimal 0.5. 
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Tabel 4.2.1.a Validitas pretest 

Model Component  1 

Location 1 0.925 

Location 3 0.925 

Atmosphere 1 0.889 

Atmosphere 2 0.806 

Atmosphere 3 0.774 

Atmosphere 4 0.686 

Atmosphere 7 0.655 

Merchandise 1 0.893 

Merchandise 2 0.817 

Merchandise 3 0.744 

Merchandise 4 0.890 

Merchandise 5 0.819 

Merchandise 6 0.830 

Promotion 2 0.848 

Promotion 3 0.753 

Promotion 4 0.876 

Price 1 0.794 

Price 2 0.742 

Price 3 0.831 

Price 4 0.866 

Price 5 0.773 

Service 1 0.860 

Service 3 0.913 

Service 4 0.816 

Service 5 0.829 
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Pada hasil olah data analisis faktor pertama untuk variabel location pada tabel 

loading 1 terdapat variabel location yang memiliki nilai lebih rendah dari 0.6  yaitu pada 

model location 2 dengan nilai 0.438 < 0.6. Artinya variabel tersebut tidak memiliki 

kesesuaian terhapan component 1 dan cenderung dimiliki component lain. Oleh sebab itu 

variabel location 2 terpaksa di keluarkan dari component 1 untuk tidak mempengaruhi olah 

data selanjutnya dan dapat dilihat pada tabel loading nilai variabel location 1 dan 2 menjadi 

lebih baik dan dinyatakan valid dapat dilanjutkan untuk penelitiannya.   

Dapat dilihat pada olah data analisis faktor variabel atmosphere pada tabel loading 

terdapat dua variabel atmosphere yang nilainya dibawah 0.6 dan memiliki nilai lebih besar 

pada component 2 yaitu pada model atmosphere 5 dan 6 dengan nilai 0.457 dan 0.350 < 0.6 

dan memiliki nilai component 2 lebih besar. Artinya model 5 dan 6 tidak memiliki 

kesesuaian untuk component 1 dan lebih cenderung untuk component 2 yang artinya 

dimiliki oleh faktor lain. Oleh sebab itu variabel 5 dan 6 terpaksa di keluarkan dari 

component untuk tidak mempengaruhi olah data selanjutnya dan dinyatakan untuk variabel 

atmosphere valid dan dapat dilanjutkan penelitiannya. 

Dapat dilihat pada olah data analisis faktor untuk variabel merchandise memiliki 

nilai model lebih dari 0.6, artinya tidak ada model yang memiliki ketidaksesuaian dengan 

component 1 dapat dilihat pada tabel loading. Oleh sebab itu variabel merchandise ini  

dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan untuk penelitian. 

Dapat dilihat pada olah data analisis faktor variabel promotion  terdapat 1 variabel 

yang nilainya dibawah 0.6 yaitu pada model 1 dengan nilai sebesar 0.435 < 0.6, Artinya 

variabel tersebut tidak memiliki kesesuaian terhapan component 1 dan cenderung dimiliki 

component lain. Oleh sebab itu variabel promotion 1 terpaksa di keluarkan dari component 1 

untuk tidak mempengaruhi olah data selanjutnya. Oleh sebab itu variabel promotion ini 

dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan penelitian. 

Dapat dilihat olah data analisis faktor untuk variabel price pada tabel loading 1 

semua model memiliki nilai lebih dari 0.6, artinya tidak memiliki ketidaksesuaian dengan 

component 1. Oleh sebab itu variabel price dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan 

penentian. 

Dapat dilihat olah data analisis faktor untuk variabel service terdapat 1 variabel yang 

nilainya dibawah 0.6 yaitu pada model 2 dengan nilai sebesar 0.425 < 0.6, Artinya variabel 
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tersebut tidak memiliki kesesuaian terhapan component 1 dan cenderung dimiliki 

component lain. Oleh sebab itu variabel service 2 terpaksa di keluarkan dari component 1 

untuk tidak mempengaruhi olah data selanjutnya. Oleh sebab itu variabel service dinyatakan 

valid dan dapat dilanjutkan penelitian. 

 

b. Uji Validitas pada Penelitian 

Setelah hasil pre-test dinyatakan valid, dilakukan penyebaran secara menyeluruh 

sesuai jumlah sam pel yang sudah ditentukan, yaitu sebanyak 137 responden. Pada 

penelitian ini untuk pengolahan data menggunakan metode analisis faktor yang bertujuan 

untuk membuang faktor yang kurang berhubungan dengan variabel dan hasil pengolahan 

data validitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Berdasarkan hasil analisis faktor terhadap penelitian, diperoleh nilai KMO (kaiser-

Meyer-Olkin) pada semua variabel adalah sama atau lebih besar dari 0.5. Location sebesar 

0.500 dan 0.500, atmosphere 0.801, merchandise 0.853, promotion 0.756, price 0.823, 

service 0.832. Sebagai kesimpulan, analisis faktor ini layak untuk dilanjutkan. Karena 

sebagai acuan, digunakan ukuran signifikansi kelayakan sebesar 0.5 sampai 1,0 (Malhotra, 

2004). 

Untuk hasil nilai MSA (measures of sampling adequacy)  Anti-image Correlation 

pada data ini menyatakan untuk variabel location sebesar 0.500, variabel atmosphere 

sebesar 0.744, 0.792, 0.819, 0.806, dan 0.889, variabel merchandise sebesar 0.846, 0.904, 

0.821, 0.814, 0.887, dan 0.869, variabel promotion sebesar 0.750, 0.754, 0.762, dan 0.758, 

variabel price sebesar 0.772, 0.800, 0.866, 0.855, dan 0.868, variabel service sebesar 0.793, 

0.864, 0.820, 0.835, dan 0.864. . Hal ini sudah sesuai dengan persyaratan menurut Malhotra 

(2004) bahwa nilai MSA minimal 0.5. 
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Tabel 4.2.1.b Validitas penelitian 

Model Component  1 

Location 1 0.897 

Location 3 0.897 

Atmosphere 1 0.870 

Atmosphere 2 0.811 

Atmosphere 3 0.853 

Atmosphere 4 0.660 

Atmosphere 7 0.737 

Merchandise 1 0.827 

Merchandise 2 0.803 

Merchandise 3 0.731 

Merchandise 4 0.905 

Merchandise 5 0.716 

Merchandise 6 0.787 

Promotion 1 0.788 

Promotion 2 0.768 

Promotion 3 0.759 

Promotion 4 0.782 

Price 1 0.836 

Price 2 0.811 

Price 3 0.701 

Price 4 0.758 

Service 1 0.845 

Service 2 0.759 

Service 3 0.875 

Service 4 0.729 

Service 5 0.808 
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Dapat dilihat pada olah data analisis faktor pertama untuk variabel location pada 

tabel loading 1 terdapat variabel location yang memiliki nilai lebih rendah dari 0.6  yaitu 

pada model location 2 dengan nilai 0.585 < 0.6. Artinya variabel tersebut tidak memiliki 

kesesuaian terhapan component 1 dan cenderung dimiliki component lain. Oleh sebab itu 

variabel location 2 terpaksa di keluarkan dari component 1 untuk tidak mempengaruhi olah 

data selanjutnya dan dapat dilihat pada tabel loading nilai variabel location 1 dan 2 menjadi 

lebih baik dan dinyatakan valid dapat dilanjutkan untuk penelitiannya.   

Dapat dilihat pada olah data analisis faktor variabel atmosphere pada tabel loading 1 

terdapat dua variabel atmosphere yang nilainya dibawah 0.6 dan memiliki nilai lebih besar 

pada component 2 yaitu pada model atmosphere 5 dan 6 dengan nilai 0.543 dan 0.533 < 0.6 

dan memiliki nilai component 2 lebih besar. Artinya model 5 dan 6 tidak memiliki 

kesesuaian untuk component 1 dan lebih cenderung untuk component 2 yang artinya 

dimiliki oleh faktor lain. Oleh sebab itu variabel 5 dan 6 terpaksa di keluarkan dari 

component untuk tidak mempengaruhi olah data selanjutnya dan dinyatakan untuk variabel 

atmosphere valid dan dapat dilanjutkan penelitiannya. 

Dapat dilihat pada olah data analisis faktor untuk variabel merchandise memiliki 

nilai model lebih dari 0.6, artinya tidak ada model yang memiliki ketidaksesuaian dengan 

component 1 dapat dilihat pada tabel loading 1. Oleh sebab itu variabel merchandise ini  

dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan untuk penelitian. 

Dapat dilihat pada olah data analisis faktor variabel promotion meiliki nilai model 

semua lebih dari 0.6, artinya tidak ada model yang memiliki ketidaksesuaian dengan 

component 1 dapat dilihat pada tabel loading 1. Oleh sebab itu variabel promotion ini 

dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan penelitian. 

Dapat dilihat olah data analisis faktor untuk variabel price pada tabel loading 1 

semua model memiliki nilai lebih dari 0.6, artinya tidak memiliki ketidaksesuaian dengan 

component 1. Oleh sebab itu variabel price dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan 

penentian. 

Dapat dilihat olah data analisis faktor untuk variabel service pada tabel loading 1 

semua model memiliki nilai lebih dari 0.6, artinya tidak memiliki ketidaksesuaian dengan 

component 1. Oleh sebab itu variabel service dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan 

penelitian. 
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2. Uji Reliabilitas 

 

a. Uji Reliabilitas pada Pre-test 

 Penelitian dapat dilakukan apabila instrumen yang ada telah di uji reliabilitas pada 

Pre-test. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut 

diulang (Priyantno, 2008). Instrumen dapat dikatan reliabel apabila nilai alpha cronbach 0.6 

atau lebih besar dari 0.6. Setelah kuisioner dibagikan dan dikembalikan, maka dilakukan uji 

reliabilitas. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.2.2.a Reliabilitas pretest 

Variabel Cronbach's Alpha Kesimpulan 

Location 0.573 Unreliabel 

Atmosphere 0.769 Reliabel 

Merchandise 0.908 Reliabel 

Promotion 0.695 Reliabel 

Price 0.854 Reliabel 

Service 0.811 Reliabel 

  

 Pada pengujian reliabilitas untuk data pre-test dapat dilihat tabel Cronbach’s Alpha 

pretest hasil dari pre-test tersebut menyatakan hanya satu variabel tidak reliabel yaitu pada 

variabel location, nilai alpha 0.573 kurang dari 0.6 atau kurang dari batasan yang ditentukan 

tetapi peneliti tetap memakai sampai penyebaran menyeluruh dengan harapan akan berubah 

menjadi reliabel. Variabel lainnya menyatakan alpha 0.6 atau > 0.6 dan dapat disimpulkan 

hasil pre-test tersebut reliabel. 
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b. Uji Reliabilitas pada Penelitian 

 Setelah hasil pre-test dinyatakan reliabel, dilakukan penyebaran secara menyeluruh 

sesuai jumlah sampel yang sudah ditentukan, yaitu sebanyak 137 responden dan hasil 

pengolahan data reliability dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 4.2.2.b Reliabilitas penelitian 

Variabel Cronbach's Alpha Kesimpulan 

Location 0.618 Reliabel 

Atmosphere 0.820 Reliabel 

Merchandise 0.881 Reliabel 

Promotion 0.776 Reliabel 

Price 0.813 Reliabel 

Service 0.861 Reliabel 

  

 Pada hasil pengujian reliabilitas tabel Cronbach’s Alpha  semua variabel diatas 0.6 

atau > 0.6 maka dapat disimpulkan penelitian ini reliabel. Karena taraf signifikansi 0.05, 

artinya instrumendapat dikatakan reliabel bila nilai alpha lebih besar dari r kritis product 

moment. Atau kita bisa menggunakan batasan tertentu seperti 0.6. 

 

 

 

 

Analisis Retail..., Nisya Nabila Prininta, Ma.-Ibs, 2011



60 
 

3. Uji Normalitas 

 Dilakukannya uji normalitas karena penulis ingin mengetahui apakah dalam suatu 

model regresi variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen) terdistribusi 

secara normal atau tidak. Hasil pengolahan uji normalitas data dapat dilihat di bawah ini. 

  
Gambar 4.2.3 Normalitas 

 
Sumber : Data diolah, 2011 

 

Berdasarkan gambar diatas, titik-titik sebaran data hasil uji normalitas terlihat berada 

mengikuti garis diagonal. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi yang 

dipakai untuk penelitian ini layak untuk digunakan karena memenuhi syarat uji normalitas. 

 

4. Profil Umum Responden 

 Pada bab terdahulu yaitu bab 3 telah disebutkan bahwa responden sebanyak 137 

orang dengan kriteria yang dibagi dua yaitu responden yang berlangganan di Carrefour dan 

responden yang berlangganan di Giant. Profil responden terbagi menjadi 5 kategori yaitu, 

jenis kelamin, usia, status, pekerjaan, pengeluaran perbulan, dan datang pada hari apa. 

Berdasarkan pengamatan peneliti dapat disimpulkan pelanggan hypermarket berasal dari 

berbagai kalangan, mulai dari pelajar, eksekutf muda hingga keluarga termasuk ibu rumah 
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tangga. Namun demikian ada kendala teknis dalam penghimpunan informasi dari responden 

kalangan ibu rumah tangga berupa ketidakpahaman, ketidaktelitian, ketidakkonsistenan atau 

ketidakbersediaan mereka dalam proses pengisian kuisioner. Peneliti melakukan 

penyaringan pada jawaban responden yang dinilai mengalami permasalahan tersebut. Oleh 

karena itu profil responden akhir pada penelitian ini mayoritas berasal dari kalangan remaja. 

Data tersebut dapat mempengaruhi hasil kesimpulan penelitian ini dan hasil data yang 

menunjukan remaja mendominasi maka dapat menjadikan hasil penenelitian yang bias 

karena sebagian konsumen hypermarket adalah ibu-ibu. Berikut adalah profil umum 

responden selengkapnya. 

a. Jenis Kelamin Responden  

      
 

Berdasarkan gambar diatas , terlihat bahwa responden untuk Carrefour 61.76% 

responden adalah perempuan dan 38.24% adalah laki-laki , responden untuk Giant 73.91% 

responden adalah perempuan dan 26.09% adalah laki-laki. Dari hasil perbandingan jenis 

kelamin pria dan wanita yang berkunjung di kedua Hypermarket tersebut dapat disimpulkan 

bahwa responden kedua Hypermarket tersebut yang mendominasi untuk berbelanja adalah 

responden perempuan. 
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b. Usia Responden 

 
 

 

Dari gambar diatas, untuk responden Carrefour 51.47%  responden berusia 17-23 

tahun, 16.18% responden berusia 24-30 tahun, 14-71% responden berusia >51 tahun, 8.82% 

responden berusia 45-51 tahun, 4.41% responden berusia 38-44, dan 4.41% responden 

berusia 31-37 tahun, untuk responden Giant 81.16% responden berusia 17-23 tahun, 10.14% 

responden berusia 24-30 tahun, 4.35% responden berusia 45-51, 2.90% responden berusia 

38-44 tahun, dan 1.45% responden 24-30 tahun. Dari hasil data perbandingan usia 

responden di kedua Hypermarket tersebut yang mendominasi adalah usia remaja yaitu usia 

antara 17-23 tahun dan yang kedua adalah usia dewasa antara 23-30 tahun, sisanya dimana 

usia yang sudah mapan antara 45-51 tahun. 

 

c. Pekerjaan Responden 

 

 
 

 

Analisis Retail..., Nisya Nabila Prininta, Ma.-Ibs, 2011



63 
 

Dari gambar diatas, untuk pekerjaan responden Carrefour 45.59% responden 

berprofesi sebagai pelajar, 33.82% responden berprofesi sebagai pegawai, 8.82% responden 

berprofesi sebagai lainnya, 7.35% responden berprofesi sebagai wiraswasta, dan 4.41% 

responden berprofesi sebagai profesional. Untuk pekerjaan responden Giant 85.51% 

responden berprofesi sebagai pelajar, 5.80% responden berprofesi sebagai pegawai, 4.35% 

responden berprofesi sebagai wiraswasta, 2.90% responden berprofesi sebagai lainnya, dan 

1.45% responden berprofesi sebagai profesional. Dari data pekerjaan responden diatas dapat 

disimpulkan yang mendominasi pekerjaan responden di Kedua hypermarket tersebut adalah 

pelajar dan yang kedua adalah pegawai. Untuk status pekerjaan lainnya rata-rata responden 

menjawab adalah ibu rumah tangga, D3, S2, dan status pendidikan lainnya. 

d. Pengeluaran Responden Perbulan 

 
 

Dari gambar diatas, untuk pengeluaran biaya perbulan responden Carrefour 44.12% 

responden berpengeluaran sebesar Rp 500.000-1.000.000, 26.47%  responden 

berpengeluaran sebesar lebih dari Rp 3.000.000, 10.29% responden berpengeluaran sebesar 

Rp 2.500.000-3.000.000, 8.82% responden berpengeluaran sebesar Rp 1.000.000-1.500.000, 

7.35% responden berpengeluaran sebesar Rp 1.500.000-2.000.000, dan 2.94% responden 

berpengeluaran sebesar Rp 2.000.000-2.500.000. untuk pengeluaran biaya perbulan 

responden Giant 50.72% responden berpengeluaran sebesar Rp 500.000-1.000.000, 24.64% 

responden berpengeluaran sebesar Rp 1.500.000-2.000.000, 13.04% responden 

berpengeluaran sebesar Rp 1.000.000-1.500.000. 7.25% responden berpengeluaran sebesar 

lebih dari Rp 3.000.000, 4.35% responden berpenghasilan sebesar Rp 2.000.000-2.500.000. 
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Dari data pengeluaran perbulan responden yang mendominasi adalah pengeluaran sebesar 

Rp 500.000-1.000.000. 

 

e. Hari Kunjungan Responden Ke Hypermarket 

 
 

Dari gambar diatas, untuk responden pelanggan Carrefour 61.76% responden rata-

rata berkunjung pada akhir pekan dan 38.24% responden rata-rata berkunjung pada hari-hari 

biasa, untuk responden pelanggan Giant 65.22% responden rata-rata berkunjunga pada akhir 

pekan dan 34.78% responden berkunjung pada hari-hari biasa. Dari data kunjungan 

responden pada kedua Hypermarket tersebut dapat disimpulkan bahwa hari kunjungan yang 

paling sering adalah akhir pekan.  

 

5. Analisis Regresi 

Menurut Malhotra (2004) Regresi adalah sebuah prosedur statistik untuk 

menganalisis hubungan asosiatif antara sebuah variabel dependen dengan satu atau lebih 

variabel independen. Pada penelitian ini ingin membuktikan apakah adanya hubungan antara 

retail marketing mix (location, atmosphere, merchandise, promotion, price, service) 

terhadap frekuensi tingat kunjungan di Hypermarket.  

Penyebaran sampel dilakukan sebanyak 137 responden, dapat dilihat hasil dari 

pengolahan data penetilitan ini dari Adjusted R Square dengan angka sebesar 0.083 atau 

(8.3%.). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen 

terhadap dependen sebesar 8.3% atau tidak terjadi hubungan yang sangat kuat antara 
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variabel retail marketing mix dengan frekuensi kunjungan di Hypermarket. Sedangkan 

sisanya 91.7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak temasukkan dalam 

model variabel ini. 

Selanjutnya penelitian regresi ini menggunakan uji F atau uji koefisien regresi secara 

bersama – sama. Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

keseluruhan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Atau untuk 

mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen 

atau tidak. Dari hasil output analisis regresi pada penelitian ini dapat diketahui nilai F seperti 

pada tabel ANOVA yang menunjukkan nilai F sebesar 3.060. Nilai F tabel adalah 2.10 jadi 

dapat disimpulkan F hitung > F tabel (3.060>2.10), maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh 

secara signifikan antara retail marketing mix secara bersama-sama terhadap frekuensi 

kunjungan. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0.008. Hal ini berarti secara 

bersama-sama (simultan) variabel retail marketing mix berpengaruh terhadap frekuensi 

kunjungan di Hypermarket Carrefour dan Giant, dengan nilai sig 0.008 yang lebih kecil dari 

0.05 maka dapat dikatakan bahwa Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak sehingga 

keseluruhan variabel retail marketing mix secara simultan  memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap frekuensi kunjungan di Hypermarket Carrefour dan Giant. 

Dari hasil analisis regresi ini dapat diketahui dari uji T dilakukan pada penelitian ini 

untuk melihat berapa berpengaruh dari variabel independen secara individu (parsial) 

terhadap variabel dependen. Hasil output dapat diketahui hubungannya seperti pada tabel 

berikut ini. 
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Tabel 4.2.5 Coefficient 

Model 

Unstandardize 

Coefficients 

 B 

Standardize 

Coefficients 

Beta Sig. VIF Kesimpulan 

(Constant) 

 1.942 

    

Merchandise -0,142 -0,145 0,282 2,674 

 Tidak berpengaruh 

signifikan 

Promotion 0,22 0,226 0,05 1,927  Berpengaruh signifikan 

Price 0,005 0,005 0,965 2,044 

 Tidak berpengaruh 

signifikan 

Service -0,016 -0,016 0,874 1,526 

 Tidak berpengaruh 

signifikan 

Location 0,011 0,011 0,906 1,378 

 Tdak berpengaruh 

signifikan 

Atmosphere 0,305 0,313 0,018 2,537 Berpengaruh Signifikan 

 

 

Dari tabel Coefficient dapat dilihat nilai sig yang kurang dari 0.05 atau 5% hanya 2 

model atau hanya 2 model yang memiliki hubungan secara signifikan terhadap frekuensi 

kunjungan di Hypermarket, yaitu model Promotion dan Atmosphere dengan nilai 0.05 dan 

0.018. Dengan ini dapat kesimpulan Ho ditolak pada model Promotion dan Atmosphere, 

artinya ada pengaruh secara signifikan antara Promotion dan Atmosphere terhadap frekuensi 

kunjungan sedangakan Ho tidak dapat ditolak yaitu model Merchandise, Price, Service, dan 

Location tidak memiliki perngaruh yang signifikan terhadap frekuensi kunjungan di 

Hypermarket. 

Pada tabel Coefficient juga menunjukkan hasil nilai inflation factor (VIF) atau 

multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model 

regresi dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya penyimpangan dalam 

penelitian ini. Menurut Santoso (2001), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka 

variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. 

Dari hasil tabel Coefficient dapat diketahui nilai variance inflation factor (VIF) keenam 

variabel, yaitu merchandise, promotion, price, service, location, dan atmosphere adalah 

2,674, 1.927, 2.044, 1.526, 1.378, 2.537 lebih kecil dari 5, sehingga bisa diduga bahwa antar 

variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas. 
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Dari hasil output analisis regresi ini juga di dapat persamaan regresinya yang dapat 

dilihat pada tabel Coefficient pada kolom B. Persamaan regresinya dalam bentuk formula 

regresi sebagai berikut : 

 

     = a +                  

    frekuensi kunjungan = 1.942 - 0.142 merchandise + 0.220 promotion + 

0.005 price - 0.016 service + 0.011 location + 0.305 atmosphere 

Berdasarkan analisis regresi yang telah dilakukan hanya ada 2 variabel bebas yang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap frekuensi kunjungan yaitu promotion dan 

atmosphere. Sementara itu variabel bebas lainnya berdasarkan data yang ada tidak terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap frekuensi kunjungan.  

 

6. Perbandingan Performa hypermarket Carrefour dan Giant 

Pada pengujian ini dilakukan untuk mengukur adanya perbandingan antara performa 

Carrefour dan Giant. Hasil output dari pengolahan data menggunakan independen sampel T-

test ini dapat terlihat perbadaan yang signifikan performa antara Hypermarket Carrefour dan 

Giant yang dapat dilihat pada tabel Mean dibawah ini. 
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Tabel 4.2.6 Perbandingan Performa Dimensi Retail Marketing Mix antara 
Carrefour dan Giant 

 Model Group Mean 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

diference 

Kesimpulan 

Location 1 5,3431 
.004 0,58468 Beda 

  2 4,7585 
   

Atmosphere 1 5,8655 
.000 0,57983 Beda 

  2 5,2857 
   

Merchandise 1 5,8358 
.000 0,67153 Beda 

  2 5,1643 
   

Promotion 1 4,9816 
.000 0,70626 Beda 

  2 4,2754 
   

Price 1 5,1059 
.001 0,56675 Beda 

  2 4,5391 
   

Service 1 5,1235 
.237 0,20469 Tidak beda 

  2 4,9188 
   

   

Pada tabel Mean dapat terlihat perbedaanya yang cukup signifikan yang terbagi 

menjadi 2 kelompok yaitu group 1 (Carrefour) dan group 2 (Giant) melalui rata-ratanya atau 

mean. 

Dari tabel 4.2.6 dapat dilihat nilai P value kurang dari 0.05 atau 5% hampir semua 

variabel menyatakan Ho ditolak , artinya bahwa adanya perbedaan antara performa 

Hypermarket Carrefour dan Giant kecuali variabel service yang memiliki nilai P value > 

0.05 atau 5% maka Ho tidak dapat ditolak, artinya variabel service memiliki persamaan 

antara performa service Hypermarket di Carrefour dan Giant. 
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Perbedaan rata-rata juga dapat dilihat pada kolom mean diference sebesar 0.584, 

0.579, 0.671, 0.706,  0.566, 0.204 yang artinya menunjukan bahwa rata-rata perbedaan yang 

dimiliki setiap variabel retail marketing mix pada performa  dua Hypermarket ini memang 

memiliki perbedaan yang signifikan secara statistik, dan perbedaan untuk variabel Location  

berkisar antara 0.194 sampai 0.975, variabel atmosphere berkisar antara 0.3271 sampai 

0.832, variabel merchandise berkisar antara 0.385 sampai 0.957, variabel promotion 

berkisar antara 0.360 sampai 1.052, variabel price berkisar antara 0.240 sampai 0.893, 

variabel service berkisar antara 0.136 sampai 0.545. Dapat disimpulkan secara keseluruhan 

bahwa memang memiliki perbedaan antara performa Carrefour dan Giant, yang memiliki 

performa lebih baik adalah Carrefour jika dilihat dari hasil output tersebut, kecuali pada 

service yang tidak jauh berbeda dengan performa Giant. 

 

7. Tingkat Persepsi Pelanggan Terhadap Performa Carrefour dan Giant 

Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata populasi yang 

digunakan sebagai pembanding dengan rata-rata sebuah sampel. Dari hasil uji ini akan 

diketahui apakah rata-rata populasi pelanggan Carrefour dan Giant berbeda secara signifikan 

dengan rata-rata sebuah sampel, sebagai berikut : 

Tabel 4.2.7 Tingkat Persepsi Pelanggan Terhadap Performa Carrefour dan 

Giant 

 Carrefour 

t Sig. 

(2-

tailed)  Giant 

t Sig. 

(2-

tailed) 

Location 
9,713858 0.000 

Location 5,384776 0.000 

Atmosphere 
24,46797 0.000 

Atmosphere 12,57868 0.000 

Merchandise 
19,68136 0.000 

Merchandise 10,57079 0.000 

Promotion 
7,909981 0.000 

Promotion 2,236233 0.029 

Price 
10,24578 0.000 

Price 4,320362 0.000 

Service 8,622068 0.000 
Service 8,123651 0.000 
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Pada tabel diatas dapat dilihat hasil olah data one sampel t-test dengan nilai uji 4. 

Nilai ini merupakan nilai tengah pada skala 1 sampai 7 yang dipergunakan dalam penelitian 

ini. Nilai rata-rata persepsi retail marketing mix > 4 mengindikasikan performa yang sudah 

cukup baik. Baik pada kasus Carrefour maupun Giant mengindikasikan nilai p-value < 0.05 

pada semua dimensi retail marketing mix (Ho ditolak). Hal ini berarti secara umum 

performa retail marketing mix pada kedua hypermarket tersebut dapat dikatakan sudah 

cukup baik. 

 

8. Urutan Performa Dimensi Retail Marketing Mix pada Hypermarket Carrefour 

dan Giant 

 

 Pada penelitian ini ingin mengetahui tingkat  performa yang dilakukan kedua 

Hypermarket tersebut melalui persepsi jawaban responden melalui pernyataan-pernyataan 

yang diberikan. Hasil pengukuran tingkat performa pada kedua Hypermarket tersebut 

melalui rata-rata jawaban yang diberikan responden. Hasil output sebelumnya (one sampel t-

test) dinyatakan responden menjawab cukup baik dengan performa yang dijalankan oleh 

kedua Hypermarket tersebut dan analisis saat ini untuk mengetahui performa yang memiliki 

nilai paling baik dari enam variabel. Hasil yang didapat melalui rata-rata dari jawaban yang 

responden berikan, seperti pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.2.8 Urutan Performa Dimensi Retail Marketing Mix pada Hypermarket 

Carrefour dan Giant 

Tingkatan Carrefour Mean Giant Mean 

1 Atmosphere 5,86 Atmosphere 5,28 

2 Merchandise 5,83 Merchandise 5,16 

3 Location 5,34 Service 4,91 

4 Service 5,12 Location 4,75 

5 Price 5,1 Price 4,53 

6 Promotion 4,98 Promotion 4,27 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa menurut persepsi responden mengenai 

performa di kedua Hypermarket tersebut sama-sama memberikan penilaian tertinggi pada 

dimensi  atmosphere dan merchandise . sementara itu promotion mendapat penilaian 
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terendah dari responden baik untuk kasus Carrefour maupun Giant, padahal berdasarkan 

hasil analisis yang dilakukan promotion merupakan dimensi yang mempengaruhi secara 

signifikan terhadap frekuensi kunjungan. Oleh karena itu, perlu ditempuh upaya-upaya 

tertentu guna meningkatkan penilaian pelanggan terhadap dimensi promotion pada kedua 

hypermarket. 

 

 

4.2.1 Kesesuaian dengan Landasan Teori 

1. Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, terlihat adanya hubungan yang  

signifikan pada sebagian dimensi retail marketing mix terhadap frekuensi 

kunjungan di Hypermarket Carrefour dan Giant, yaitu promotion dan atmosphere. 

Hal ini berarti sebagian hasil penelitian sesuai dengan teori yang diajukan Ma’ruf 

(2006). Nilai adjusted   square yang masih berada jauh di bawah 0.5 (Sugiyono, 

2007) mengindikasikan adanya variabel-variabel lain yang dapat menjelaskan 

frekuensi kunjungan namun tidak tercakup dalam penelitian ini. Variasi retail 

marketing mix (location, merchandise, price, dan service) tidak cukup memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap frekuensi kunjungan, location yang 

merupakan strategi toko untuk menjangkau target pasar ternyata memang jarak 

tidak menjadi masalah bagi konsumen untuk berkunjung karena memang selain 

jarak tempat konsumen jauh dari kedua hypermarket juga jauh dengan tempat 

lainnya, merchandise merupakan kelengkapan produk yang ditawarkan kepada 

konsumen ternyata tidak mempengaruhi kunjungan karena setiap hypermarket 

menawarkan produk yang tidak jauh berbeda dari hypermarket lainnya, sehingga 

konsumen walaupun pergi berbelanja di hypermarket yang berbeda maka produk 

yang ditawarkan juga sama, price merupakan penawaran harga yang diberikan 

kedua hypermarket tersebut tidak mempengaruhi kunjungan karena sampai saat 

ini kedua hypermarket tersebut menawarkan harga yang serupa sehingga tidak 

menjadi masalah bagi konsumen, dan service merupakan pelayanan yang 

diberikan kepada konsumen agar memudahkan dalam berbelanja didalam toko 

tidak mempengaruhi kunjungan karena kedua hypermarket tersebut lebih 
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memanjakan konsumen selfservice dan pelayanan pegawainnya hanya melengkapi 

pelayanan yang kurang dan tidak berperan terlalu menonjol. 

2. Pada hasil independent sampel T-test yang menguji adakah perbedaan antara 

performa pada kedua Hypermarket tersebut menyatakan penelitian ini diketahui 

adanya perbedaan secara signifikan performa di Carrefour dan Giant yang dapat 

dilihat dari hasil jawaban responden atas pernyataan interval setuju dan tidak 

setuju terhadap performa di Carrefour dan Giant yang menyatakan performa yang 

paling banyak responden nyatakan setuju adalah Carrefour. Artinya performa 

Carrefour lebih unggul dari Giant dan ini menjawab bahwa memang Carrefour 

lebih banyak diminati oleh konsumen untuk berbelanja sesuai dengan jurnal 

Potret Bisnis Ritel di Indonesia: Pasar modern (Marina L. Pandin) yang 

menyatakan bahwa pemain utama dalam Hypermaket adalah Carrefour yang 

memiliki omzet pasar dan market share tertinggi dan Giant memiliki omzet pasar 

dan marketshare yang lebih rendah di bandingkan dengan Carrefour yang tingkat 

ketiga setelah Carrefour. Penelitian ini juga menyatakan bahwa pelanggan menilai 

performa kedua Hypermarket tersebut sudah cukup baik yang dapat disimpulkan 

berdasarkan hasil statistik one sapel t-test yang menunjukan nilai rata-rata 

jawaban responden yang melebihi rata-rata sampel yang ditentukan. 

 

4.3 Implikasi Manajerial 

 Dari hasil pengolahan data penelitian ini peneliti mendapatkan hasil dan kesimpulan 

dari hasil output yang telah di olah melalui metode-metode statistik yang berdasarkan teori 

Malhotra (2004). Kesimpulan dari hasil output sebagai berikut : 

1. Pada penelitian regresi, adjusted   square yang menyatakan variabel location, 

merchandise, price, dan service tidak cukup memiliki hubungan variasi yang 

signifikan terhadap frekuensi kunjungan berbelanja di Hypermarket (Carrefour 

dan Giant) hal ini mengindikasikan bahwa untuk konteks pemasaran ritel 

Hypermarket di Indonesia khususnya pada Carrefour dan Giant. Sebagai 

implikasinya peritel harus menitikberatkan upaya pemasarannya pada faktor lain 
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yang dapat mempengaruhi kosumen dalam frekuensi kunjungan di Hypermarket 

(Carrefour dan Giant). Pada hasil olah data uji F menyatakan adanya hubungan 

yang signifikan secara keseluruhan variabel retail marketing mix terhadap 

frekuensi kunjungan, dengan ini variabel retail marketing mix merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi terjadinya loyalitas pelanggan dari ukuran 

frekuensi kunjungan, adanya pernyataan ini perusahaan harus dapat 

mempertahankan dan meningkatkan retail marketing mix nya khususnya faktor 

promotion dan atmosphere yang merupakan faktor yang memiliki hubungan 

terhadap frekuensi kunjungan serta dengan menemukan faktor lain yang dapat 

mempengaruhi loyalitas pelanggan yang berdampak positif bagi laba perusahaan, 

jika pelanggan melakukan pembelian ulang kembali maka perusahaan tersebut 

dapat meningkatkan laba perusahaan  karena pemasukkan yang semakin tinggi 

berasal dari adanya yang melakukan pembelian ulang tersebut (Reichel dan 

Sasser,1990). 

2. Hasil yang dinyatakan faktor memiliki hubungan yang cukup signifikan terhadap 

frekuensi belanja di Carrefour dan Giant adalah faktor atmosphere. Penciptaan 

atmosphere dalam ruangan tersebut juga dapat dikatan berhasil membuat 

konsumen nyaman dan merasa betah berbelanja di dalam ruangan berlama-lama 

seperti layout yang dirancang dalam ruangan dari awal masuk sampai kasir yang 

membuat nyaman pelanggan dengan tatanan serta urutan rak produk yang sudah 

disesuaikan dengan jenis dan variasinya dan pengaturan suhu dalam ruangan dan 

pencahayaan yang baik. Kedua variabel tersebut yang membuat pelanggan tetap 

loyal untuk terus berkunjung pada kedua Hypermarket tersebut dan diharapkan 

perusahaan dapat mempertahankan serta meningkatkan faktor atmospherenya 

supaya perusahaan dapat bertahan bersaing di dunia ritel. 

3. Pada hasil perbandingan performa kerja pada kedua Hypermarket menyatakan 

memang memiliki perbedaan performa yang signifikan sesuai dengan jurnal 

Potret Bisnis Ritel di Indonesia: Pasar modern (Marina L. Pandin) yang 

menyatakan bahwa pemain utama dalam Hypermaket adalah Carrefour yang 

memiliki omset pasar dan market share tertinggi dan Giant ketiga setelah 
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Carrefour. Dengan ini dapat dikatakan bahwa Giant harus lebih banyak berusaha 

dalam persaingan dengan Carrefour untuk dapat menyamakan performanya di 

mata konsumen dan meningkatkan strategi-strategi perusahaan yang berbeda 

seperti meningkatkan awareness konsumen dengan promosi melalui iklan serta 

meningkatkan variasi produk yang lebih lengkap dan luas agar dapat menarik 

pelanggan yang lebih banyak serta memperbaiki kinerja yang belom optimal pada 

ritel pemasarannya. 

4. Dari hasil pengukuran one sample t-test menyatakan pelanggan menilai sudah 

cukup baik pada performa kedua Hypermarket tersebut melalui rata-rata jawaban 

yang diberikan responden yang dibandingkan dengan rata-rata sampel yang 

ditentukan. Tingkat performa kerja dengan nilai paling bagus adalah atmosphere 

dan merchandise, menciptakan kenyamanan dan suasana di dalam ruangan saat 

berbelanja serta memiliki merchandise kelengkapan produk yang cukup baik, dari 

hasil tersebut dapat dikatakan bahwa  selain responden menjawab setuju dengan 

performa yang dilakukan kedua perusahaan tersebut perusahaan juga harus 

memperhatikan nilai terbawah dengan tingkat performa paling kecil yaitu 

promotion yang mengartikan bahwa promosi mereka kurang banyak diketahui 

oleh konsumen dan tidak banyak kegiatan promosi dilakukan oleh perusahaan. 

Kurangnya promosi dapat mengakibatkan pengunjung tidak berkembang dengan 

minimnya informasi serta pengetahuan perusahaan dan dengan kurangnya 

kegiatan promo untuk produk dapat  membuat konsumen tidak merasa tertarik dan 

membandingkan dengan perusahaan lainnya oleh sebab itu karena faktor promosi 

dinyatakan berhubungan dengan frekuensi kunjungan dari uji regresi maka pihak 

perusahaan Carrefour dan Giant lebih diperhatikan dan ditingkatkan strategi 

promosinya, melakukan kegiatan pengiklanan produk dan informasi yang lebih 

banyak untuk menarik awareness konsumen, memperluas kegiatan humas untuk 

meningkatkan komunikasi dengan pelanggan seperti memberikan info terbaru 

mengenai produk atau promo dengan mengirimkan melalui email atau melalui 

media komukasi lainnya.  
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4.4 Perbandingan dengan Hasil Penelitian sebelumnya 

 Pada penelitian terdahulu yang menjadi inspirasi untuk penelitian ini adalah 

penelitian Analisa Perbandingan Citra toko antara Hypermarket Carrefour dan Hypermarket 

Giant di Surabaya oleh Rpbert S dan Handoko C (2005). Pada penelitian terdahulu 

membandingan store image pada Hypermarket Carrefour dan Giant di Surabaya sedangkan 

penelitian yang dilakukan sekarang adalah menganalisis faktor pendukung retail marketing 

mix terhadap frekuensi kunjungan pada Hypermarket Carrefour dan Giant yang 

menganalisis adanya hubungan  faktor retail marketing mix (location, atmosphere, 

merchandise, promotion, price, service) terhadap frekuensi kunjungan di kedua 

Hypermarket tersebut serta membandingkan performa kerja yang telah dilakukan oleh kedua 

Hypermarket tersebut. Penelitian sebelumnya menyatakan adanya perbedaan antara store 

image Carrefour dan Giant di Surabaya sedangkan penelitian ini mengidentifikasi bukti 

empiris akan adanya perbedaan performa faktor retailing marketing mix yang hampir 

menyeluruh antara kedua Hypemarket tersebut. Penelitian yang sekarang dilakukan memilih 

penelitian variabel yang berbeda dari sebelumnya tetapi tetap pada objek yang sama dan 

meneliti pada fenomena dunia ritel pemasaran yang terjadi yang didasarkan pada fakta akan 

adanya persaingan yang ketat di dunia ritel terutama di Jakarta yaitu pada Hypermarket 

Carrefour dan Giant. 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Retail..., Nisya Nabila Prininta, Ma.-Ibs, 2011



76 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada bagian ini akan diuraikan kesimpulan penelitian mengenai “Analisis Retail 

Marketing Mix sebagai Pendorong Loyalitas Pelanggan Hypermarket : Suatu Telaah Pada 

Hypermarket Carrefour dan Giant”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : bahwa 

dalam dunia ritel Hypermarket untuk mencapai loyalitas pelanggan memiliki cakupan yang 

luas, dengan semakin berkembangnya pasar maka kebutuhan konsumen akan terus 

meningkat. Salah satu faktor pendorong loyalitas yang diukur dari frekuensi kunjungan 

adalah retail marketing mix, yang dapat dijelaskan lebih detail pada sub bab jawaban atas 

permasalahan di bawah ini.  

 

5.1.1 Ringkasan dari Bab – bab terdahulu 

Pada penelitian ini terdapat bagian lima bab yang menjelaskan isi tentang penelitian 

ini secara terperinci dan pada sub bab ini terdapat ringkasan secara singkat mengenai isi dari 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

Pada Bab I ini menjelaskan latar belakang penelitian studi kasus ini yang bertemakan 

ritel pemasaran. Pada teori ritel pemasaran ini mempunyai faktor-faktor retail marketing mix  

yang menjadi pendorong dalam penelitian ini untuk melakukan  studi kasus pada 

Hypermarket terhadap frekuensi kunjungan pelanggan. Studi kasus ini juga mengangkat 

fenomena yang terjadi di dunia ritel yang terjadi persaingan yang ketat antara Carrefour dan 

Giant untuk sebagai perbandingan performa. Sebagai konsumen yang berlangganan di 

Hypermarket juga menginginkan fasilitas serta pelayanan yang baik saat berbelanja dan 
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faktor ritel pemasaran ini yang menentukan untuk dapat menarik konsumen berdatangan. 

Untuk lebih terperinci dapat dilihat pada Bab I. 

Pada Bab II penelitian ini menjabarkan teori-teori yang menjadi dasar dalam 

penelitian ini serta teori pendukung untuk dapat meneliti dalam berbagai aspek 

pengangkatan masalah yang dibahas. Landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam skripsi dan hasil penelitian yang relevan, teori sebagai berikut : 

1. Teori dasar mengenai penelitian ini adalah pemasaran  

2. Mengenai teori perilaku konsumen terhadap adanya  

  pembelian 

3. Teori menjelaskan kosep ritel pemasaran 

4. Teori menjelaskan konsep Loyalitas yang merupakan  

  frekuensi kunjungan 

5. Teori menjelaskan konsep marketing mix 

Untuk kerangka pemikiran secara singkat pada penelitian ini adalah menjelaskan 

bahwa faktor pendukung dari unsur – unsur dalam pemasaran ritel marketing mix yaitu 

Place, Atmoshphere, Merchandise, Promotion, Pricing, Service ( Hendri Ma’ruf) 

mempengaruhi adanya frekuensi tingkat kunjungan dalam minat belanja sehingga terbentuk 

loyalitas pada pelanggan tersebut terhadap ritel yang bersangkutan. Untuk penjelasan lebih 

terperinci dapat dilihat pada bagian Bab II. 

Pada Bab III penelitian ini menjabarkan metode-metode yang dipakai untuk meneliti 

studi kasus ini. Untuk objek penelitian ini memilih responden yang merupakan pelanggan 

Carrefour dan Giant yang berlokasi atau wilayah di DKI Jakarta Selatan yaitu Carrefour dan 

Giant Lebak bulus. Metode pengumpulan data yang dilakukan merupakan data primer yang 

langsung dari responden melalui observasi, angket dan wawancara. Teknik pengolahan data 

menggunakan metode statistik validitas, reabilitas dan analisis faktor untuk menentukan data 

responden akurat dan sah dapat dilanjutkan penelitannya. Pengolahan metode untuk masalah 

yaitu, regresi berganda dan independent sample T-test. Untuk penjelasan lebih terperinci 

dapat dilihat pada bagian Bab III. 
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Pada Bab IV penelitian ini membahas hasil pengolahan data yang didapat dari 

responden dengan menggunakan metode-metode yang sudah ditentukan pada Bab III 

sebelumnya. Analisis atau pembahasan hasil penelitian sebagai berikut : 

 

1. Pada penelitian ini data responden yang dikumpulan menyatakan data valid dan 

reabel dan sah untuk dilanjutkan pada metode selanjutnya. Untuk olah data 

regresi menyatakan tidak ada hubungan secara keseluruhan variabel rtel 

marketing mix terhadap frekuensi kunjungan di Carrefour dan Giant. Untuk 

hasil faktor dominan menyatakan Promotion dan Atmosphere adanya hubungan 

cukup signifikan terhadap frekuensi kunjungan.  Pada olah data independent 

sampel T-test menyatakan adanya perbedaan antara performa kerja Carrefour 

dan Giant. 

2. Alternatif pemecahan masalah dan implikasi manajerial untuk penelitian ini 

adalah adanya faktor lainya mempengaruhi frekuensi kunjungan pada belanja di 

Carrefour dan Giant sehingga perlu penemuan teori baru untuk pengaruh 

frekuensi kunjungan ini selain atmosphere dan Promotion. Dan untuk Giant 

yang menurut responden masih kurang bisa menyanyingi performa kerja perlu 

ditingkatkan dengan strategi baru dan performa kerja yang lebih baik. 

 

5.1.2 Jawaban atas Perumusan masalah 

Pada bab I telah dirumuskan bebrapa masalah yang akan dibahas lebih lanjut dalam 

penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis terhadap data empiris yang dihimpun dapat 

disimpulkan jawaban atas perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Perumusan masalah yang pertama adalah apakah faktor – faktor  retail 

marketing mix berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan di Hypermarket. 

Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor retail marketing mix diketahui 

terdapat 2 dimensi retail marketing mix memiliki dampak signifikan terhadap 
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loyalitas konsumen yang diukur dengan frekuensi kunjungan yaitu dimensi 

promotion dan atmosphere sementara sisanya tidak. 

2. Perumusan masalah yang kedua adalah faktor retail marketing mix manakah 

yang memiliki pengaruh dominan terhadap frekuensi kunjungan di 

Hypermarket. Faktor dominan yang paling mempengaruhi frekuensi kunjungan 

adalah faktor atmosphere yang merupakan kenyamanan dalam berbelanja serta 

suasana dalam ruangan yang menjadi faktor utama pelanggan butuhkan dalam 

berbelanja sedangkan variabel lainnya yaitu Location, Merchendise, price, 

service tidak memiliki hubungan terhadap frekuensi kunjungan. 

3. Perumusan masalah yang ketiga adalah bagaimanakah perbandingan persepsi 

akan performa dua Hypermarket yang dijadikan sebagai objek penelitian. Pada 

hasil yang didapat dari penelitian ini untuk perbandingan yang telah dibuktikan 

adanya perbedaan performa kerja antara Carrefour dan Giant memberikan 

kesimpulan bahwa memang Carrefour telah memberikan performa kerja yang 

baik untuk pelanggannya yang berdampak pada tingginya omzet dan market 

share yang dihasilkan  dibandingkan dengan Giant yang memiliki omzet dan 

market share yang lebih rendah. Pada kenyataannya memang Giant harus 

melakukan perubahan dan strategi baru untuk dapat menyanyingi Carrefour 

dan melakukan tindakan tindakan baru untuk dapat mencapai sasaran pasar 

yang diinginkan. 

4. Perumusan masalah yang keempat adalah bagaimanakah tingkat performa 

retail marketing mix pada Carrefour dan Giant. Pada hasil yang didapat dari 

penelitian ini menyatakan bahwa performa kerja mereka sudah cukup baik 

terhadap konsumen dan dari rata-rata tingkat performa kerja tersebut dapat 

diperoleh performa yang terbaik dan terkecil nilainya dari persepsi konsumen. 

Untuk nilai paling tinggi performa kerja di kedua Hypermarket tersebut adalah 

atmosphere dan untuk nilai paling kecil performa kerja di kedua Hypermarket 

tersebut adalah promotion. Dari hasil tersebut kedua Hypermarket Carrefour 

dan Giant harus dapat meningkatkan performa kerja promosinya untuk 
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mendapatkan daya tarik lebih untuk konsumen dan dapat mempertahankan 

variabel lainnya yang sudah baik. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran 

– saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Carrefour walaupun memiliki market share tertinggi, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan serta meningkatkan performa 

Carrefour yang sudah cukup baik di mata konsumen, contohnya yaitu : 

a. Saran untuk meningkatkan performa dimensi service, yaitu lebih di 

tingkatkan lagi komunikasi kepada pelanggan terutama pada informasi 

tentang produk yang memiliki gift hadiah 

b. Saran untuk meningkatkan performa atmosphere, yaitu lebih diatur 

ruang koridor belanja di dalam ruangan dan jangan terlalu banyak kios-

kios dalam ruangan 

c. Saran untuk menyediakan fasilitas penunjang lain di luar retail 

marketing mix sesuai dengan kebutuhan pelanggan seperti mushola 

serta adzan solat sebagai penghormatan kepada konsumen pelanggan 

muslim sebagaimana disarankan pelanggan 

2. Untuk Giant ada beberapa saran yang harus diperhatikan agar dapat 

meningkatkan performa retail marketing mix supaya dapat menambah kekuatan 

untuk bersaing dengan kompetitor, contohnya yaitu : 

a. Saran untuk memperbaiki performa dimensi service, yaitu berikan 

kenyamanan berbelanja pelanggan dengan kesesuaian harga yang sudah 

tertera di rak dengan saat di kasir sehingga tidak membuat pelanggan 

untrust 
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b. Saran untuk memperbaiki performa dimensi merchandise, yaitu lebih di 

tingkatkan kelengkapan produk di toko supaya pelanggan tidak mencari 

di toko pesaing 

c. Saran untuk memperbaiki performa dimensi atmosphere, yaitu 

tingkatkan kenyamanan dalam ruangan seperti desain layout dan flow 

shopping yang tertata akan lebih baik dan meningkatkan belanja 

pelanggan 

d. Saran untuk memperbaiki performa dimensi service, yaitu karyawan 

lebih baik di training dalam hal melayani konsumen dalam berbelanja 

sehingga dapat meningkatkan kenyamanan konsumen berbelanja dan 

citra perusahaan yang lebih baik 

e. Saran untuk memperbaiki performa dimensi promotion, yaitu informasi 

promosi yang dilakukan harus lebih tersampaikan ke masyarakat. Hal 

ini dapat dilakukan melalui peningkatan publikasi kegiatan seperti 

promo, discount, atau launching produk baru di media cetak ataupun 

elektronik. Sebagai contoh, info katalog produk yang sedang discount 

diinformasikan melalui koran hari minggu atau iklan di televisi maupun 

radio. Dengan begitu maka konsumen akan lebih aware mengenai 

Giant dan penawaran-penawaran khususnya 

f. Saran untuk memperbaiki performa dimensi location, yaitu luas 

ruangan Giant lebih baik diperluas sesuaikan dengan kapasitas produk 

yang ada, karena Giant adalah jenis hypermarket maka lebih baik luas 

ruangan diperlebar sehingga kelengkapan produk dapat ditingkatkan 

dan juga membuat konsumen merasa nyaman untuk berbelanja serta 

kebutuhan menjadi terpenuhi 

g. Saran untuk memperbaiki performa dimensi atmosphere, yaitu 

pencahayaan dan warna dalam ruangan agak redup sehingga 

mempengaruhi mood belanja konsumen, lebih dikuatkan pencahayaan 

dan pengaturan warna yang membuat konsumen menjadi senang, 

karena dapat mempengaruhi belanja konsumen dalam ruangan 
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3. Untuk penelitian lebih lanjut dapat mengintegrasikan pengukuran loyalitas 

attitudinal dan behavioral, sebab dalam penelitian ini tidak sepenuhnya dapat 

dibuktikan bahwa sikap positif terhadap performa retail marketing mix selalu 

berdampak pada loyalitas behavioral yang tinggi. 

4. Untuk penelitian lebih lanjut agar menyertakan profil responden yang lebih luas, 

misalkan dengan mencakup responden dari kalangan ibu-ibu, agar data yang 

diperoleh lebih representatif sehingga dapat mengungkapkan fakta secara lebih 

realistis. 
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