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ABSTRAK 
 

Store atmosphere merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam 
pemasaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
Store atmosphere yang terdiri dari cleanliness, lighting, color, background music 
dan visual merchandising terhadap repurchase intention pada konsumen 
Carrefour wilayah Jakarta.  
Populasi penelitian adalah konsumen yang minimal berusia 18 tahun dan sudah 
melakukan transaksi pembelian di Carrefour Jakarta minimal satu kali dalam 
enam bulan terakhir. Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari hingga bulan Juni 
2017. Penelitian ini merupakan penelitian survei yang menggunakan kuesioner 
dan melibatkan 173 responden yang dihimpun menggunakan teknik convenience 
sampling. Metode penelitian menggunakan Analisis Regresi Berganda, Uji T dan 
Uji F dengan level siginifikansi sebesar 5% serta diolah dalam SPSS versi 23. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial cleanlinnes, 
background music dan visual merchandising memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap repurchase intention. Sedangkan variabel lainnya, yaitu lighting dan 
color tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase intention. 
Secara simultan, Store atmosphere yang terdiri dari cleanliness, background 
music, lighting, color dan visual merchandising secara bersama-sama mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap repurchase intention konsumen Carrefour 
Jakarta.  
Hasil penelitian ini memberikan implikasi kepada pihak manajemen Carrefour 
untuk lebih memperhatikan strategi pemasaran melalui store atmosphere dalam 
rangka meningkatkan penjualan.   
 
Kata Kunci: Store atmosphere, Cleanliness, Background Music, Lighting, Color, 
Visual merchandising, Repurchase intention, Carrefour 
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ABSTRACT 
 
Store atmosphere is essential in marketing strategies. Therefore, this study aimed 
to analyze the effect of store atmosphere consisting of cleanliness, lighting, color, 
background music, and visual merchandising on customers’ repurchase intention 
of Carrefour in Jakarta.  
Respondent of this study consisted of 173 customers who already purchased once 
at Carrefour in Jakarta. The selected sampling was convenience sampling 
technique. The analytical metode used in this research is multiple linear 
regression analyst, T test, and F test at level of significant 5% and performed 
with SPSS 23 version.  
The study has found that cleanliness, background music, and visual 
merchandising have significantly influence customers’ repurchase intetion. 
Futhermore, lighting and color have not significant effect to repurchase 
intention.  
Based on the result of this study, it is recomended that Carrefours’ management 
can considerably enrich the customers’ repurchase intention through improving 
the store atmosphere. 
 
Keywords: Store atmosphere, Cleanliness, Background Music, Lighting, Color, 
Visual merchandising, Repurchase intention, Carrefour 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang  Masalah 

Bisnis di dunia terus berkembang terutama Indonesia dalam sektor ritel. 

Pada periode enam tahun terakhir, dari tahun 2007–2012, jumlah gerai ritel 

moderen di Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 17,57% per tahun. Pada 

tahun 2007, jumlah usaha ritel di Indonesia masih sebanyak 10.365 gerai, 

kemudian pada tahun 2011 mencapai 18.152 gerai tersebar di hampir seluruh kota 

di Indonesia (www.marketing.co.id). Menurut Asosiasi Perusahaan Ritel 

Indonesia (Aprindo), pertumbuhan bisnis ritel di Indonesia antara 10%–15% per 

tahun. Penjualan ritel pada tahun 2006 masih sebesar Rp49 triliun, dan melesat 

hingga mencapai Rp120 triliun pada tahun 2011. Pada tahun 2012, pertumbuhan 

ritel diperkirakan masih sama, yaitu 10%–15%, atau mencapai Rp138 triliun. 

Jumlah pendapatan terbesar merupakan kontribusi dari hypermarket, kemudian 

disusul oleh minimarket dan supermarket. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Global Retail Development Index 

(GRDI), tahun 2014, Chile merupakan negara dengan nilai penjualan ritel nomor 

satu di dunia dengan skor GRDI 65,1, sedangkan peringkat kedua diduduki oleh 

China dengan skor GRDI 64,4. Sementara Indonesia menempati peringkat ke-15 

dengan skor GRDI sebesar 49,2.  
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Tabel  1.1 Peringkat Indonesia dalam Global Retail Development Index 

Tahun 2014 

 

 
Sumber: Global Retail Development Index (2014) 

 

Sektor ritel Indonesia terus mengalami pertumbuhan meski sempat 

terpengaruh perlambatan ekonomi nasional. Beberapa tahun terakhir peringkat 

Indonesia di Global Retail Development Index terus mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2015 Indonesia naik ke peringkat 12 dengan skor GRDI sebesar 51,8, naik 3 

peringkat dari tahun sebelumnya. 

 

 

2014 

Rank 
Country 

Market 

Attractiveness 

(%) 

Country 

Risk 

(%) 

Market 

Saturation 

(%) 

Time 

Pressure 

(%) 

GRDI 

Score 

Change In 

Rank 

Compared to 

2013 

1 Chile 100.0 100,0 13,2 47,3 65,1 +1 

2 China 60,9 52,5 44,5 100,0 64,4 +2 

3 Uruguay 93,4 57,5 70,3 32,4 63,4 - 

4 UEA 98,5 82,3 17,5 43,8 60,5 +1 

5 Brazil 99,4 59,8 48,7 33,2 60,3 -4 

6 Armenia 26,4 35,3 81,5 86,7 57,5 +4 

7 Georgia 32,4 32,8 79,6 78,8 55,9 +1 

8 Kuwait 78,8 72,6 32,9 31,7 54,0 +1 

9 Malaysia 66,7 68,7 32,2 43,5 52,8 +4 

10 Kazakhstan 45,4 38,5 72,7 54,3 52,7 +1 

11 Turkey 83,6 50,2 46,5 30,2 52,6 -5 

12 Russia 94,0 38,4 30,7 46,4 49,3 +11 

13 Peru 46,0 43,0 61,9 51,3 50,6 -1 

14 Panama 56,2 46,9 52,7 41,3 49,3 +8 

15 Indonesia 46,2 33,4 57,7 59,6 49,2 +4 
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Tabel  1.2 Peringkat Indonesia dalam Global Retail Development Index  

Tahun 2015 

 

Sumber: Global Retail Development Index (2015) 

 

Puncaknya adalah pada tahun 2016, Indonesia naik ke peringkat 5 GRDI 

dengan skor 55,6 dan nilai penjualan sebesar US$324 miliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

Rank 
Country 

Market 

Attractiveness 

(%) 

Country 

Risk 

(%) 

Market 

Saturation 

(%) 

Time 

Pressure 

(%) 

GRDI 

Score 

Change In 

Rank 

Compared 

to 2014 

Population 

(million) 

GDP per 

Capita 

(thousand) 

1 China 66,7 55,7 42,3 96,6 65,3 +1 1.364 13 

2 Uruguay 93,3 60,4 68,0 38,9 65,1 +1 3 20 

3 Chile 98,2 100,0 13,0 37,9 62,3 -2 18 23 

4 Qatar 100,0 89,4 34,3 12,8 59,1 N/A 2 144 

5 Mongolia 22,4 19,9 93,1 100,0 58,8 N/A 3 10 

6 Georgia 36,5 39,1 78,8 79,2 58,4 +1 5 8 

7 UAE 97,6 84.0 16,5 33,9 58,0 -3 9 65 

8 Brazil 98,0 60,4 45,2 28,0 57,9 -3 203 15 

9 Malaysia 75,6 68,8 29,3 52,7 56,6 - 30 25 

10 Armenia 35,4 37,1 82,1 66,3 55,2 -4 3 7 

11 Turkey 83,1 40,2 40,2 44,8 54,1 - 77 20 

12 Indonesia 50,6 35,5 55,1 65,9 51,8 +3 251 10 

13 Kazakhstan 49,6 34,2 72,5 50,7 51,8 -3 17 24 
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Tabel  1.3 Peringkat Indonesia dalam Global Retail Development Index 
Tahun 2016 

 

Sumber: Global Retail Development Index (2015) 

 

Berkembangnya industri ritel di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh 

bertumbuhnya industri ritel lokal namun juga di dukung oleh masuknya ritel-ritel 

asing ke Indonesia.  Masuknya peritel asing bukan tanpa sebab, ini karena 

keputusan pemerintah yang membuka lebar bisnis perdagangan dan eceran 

atau ritel bagi investasi asing. 

Peraturan Presiden No 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang 

Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka atau dikenal dengan aturan Daftar 

Negatif Investasi (DNI) menyebutkan bahwa pemerintah membuka gembok 

larangan investasi asing di departement store dengan luas lantai 400 m² - 2.000 

m². Apabila mengacu pada keputusan baru tersebut, investor asing boleh 

menguasai sampai dengan 67 persen saham department store. 

2016 

Rank 
Country 

Market 

Attractiveness 

(%) 

Country 

Risk 

(%) 

Market 

Saturation 

(%) 

Time 

Pressure 

(%) 

GRDI 

Score 

Population 

(million) 

GDP per 

Capita 

(thousand) 

National 

retail sales 

($ billion) 

1 China 100 61,2 36,2 92,5 72,5 1.372 14.190 3.046 

2 India 53,7 54,3 75,8 100 71 1.314 6.209 1.009 

3 Malaysia 81,2 83,4 23,5 50,4 59,6 31 26.141 93 

4 Kazakhstan 56,4 37,3 61,9 70,2 56,5 18 24.346 48 

5 Indonesia 64,3 38,9 50,2 68,9 55,6 256 11.112 324 

6 Turkey 85,9 46,4 31,9 53,1 54,3 78 20.277 241 

7 UAE 95,2 100 1,3 18,0 53,6 10 66.997 69 

8 Saudi Arabia 91,2 64,9 21,3 31,5 52,2 32 53.565 10 

9 Peru 47,3 52,8 50,4 57,2 51,9 31 12.077 70 
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Di Indonesia sendiri, industri ritel moderen berkembang sangat pesat. 

Tahun 2015, jumlah ritel moderen di Indonesia mencapai 36.000 gerai di seluruh 

Indonesia (www.sentananews.com). Berdasarkan jumlah gerai tersebut, beberapa 

diantaranya dihuni oleh peritel besar seperti, Hypermart, Lottemart, Carrefour, 

Giant dan sebagainya. Hingga akhir tahun 2015 jumlah gerai Hypermart sebanyak 

112 gerai, Lottemart 41 gerai, Carrefour 92 gerai dan Giant sebanyak 171 gerai di 

seluruh Indonesia. 

Diantara perusahaan ritel yang ada di Indonesia, hanya Carrefour yang 

merupakan perusahaan ritel dengan pendapatan penjualan tertinggi di seluruh 

dunia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Deloitte (2017) Carrefour menempati 

peringkat ke 7 di dunia sebagai perusahaan ritel terbesar pada tahun 2015.   

Di Indonesia sendiri, Carrefour telah berubah kepemilikannya. Tahun 

2012 CT Corp telah membeli seluruh saham Carrefour, yang kemudian berganti 

nama menjadi PT. Trans Retail Indonesia 

Carrefour memiliki banyak kompetitor besar di Indonesia, seperti 

Hypermart, Lottemart, Carrefour, Giant dan sebagainya. Ketatnya persaingan 

industri ritel serta besarnya peluang masuk bisnis ritel di Indonesia memancing 

perusahaan ritel baru untuk ikut meramaikan bisnis ritel di Indonesia. Baru-baru 

ini setidaknya ada dua peritel asing yang meramaikan pasar ritel Indonesia, 

mereka adalah Lulu dari Uni Emirat Arab dan GS Retail dari Korea. Lulu 

membuka gerai pertamanya di daerah Cakung, Jakarta Timur dengan target gerai 

sebanyak 10 hypermarket hingga akhir tahun 2017. Sedangkan perusahaan ritel 

terbesar di Korea, GS Retail yang berkolaborasi dengan Sinar Mas Land juga baru 
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saja membuka gerai barunya di Indonesia tepatnya di daerah Cibubur, Jakarta 

Timur.  

Ramainya persaingan industri ritel di Indonesia tentunya harus didukung 

dengan strategi pemasaran yang baik agar dapat menarik konsumen dalam 

melakukan pembelian dan dapat meningkatkan intensitas untuk melakukan 

pembelian ulang (repurchase intention). Menurut Hellier et al., (2003) repurchase 

intention merupakan penilaian individu untuk membeli kembali suatu barang dari 

perusahaan yang sama dengan mempertimbangkan situasi dan keadaan saat itu.  

Tingkat kepuasan dan kenyaman seorang konsumen sangat menentukan 

dalam meningkatkan repurchase intention. Selama pelanggan merasa nyaman di 

dalam sebuah toko, maka repurchase intention dapat langsung tercapai tanpa 

harus memperhatikan pelayanan lainnya (Kim & Moon, 2009). Tidak hanya 

konsumen, namun perusahaan juga diuntungkan dari repurchase intention. Duong 

(2013) mengatakan bahwa repurchase intention juga merupakan salah satu 

perhatian utama bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan pendapatan.  

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat repurchase intention 

pada seorang konsumen. Jika pada pemasaran konvensional terdahulu, harga 

menjadi perhatian utama dalam mempengaruhi tingkat repurchase intention, maka 

dalam perkembangan pasar yang moderen saat ini, ada faktor selain harga yang 

juga dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian ulang, salah 

satu diantaranya adalah suasana toko (store atmosphere). 
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Kenyamanan pada sebuah toko sangat erat kaitannya dengan store 

atmosphere, karena salah satu faktor yang mempengaruhi pengalaman konsumen 

berbelanja adalah store atmosphere.  Store atmosphere begitu penting karena 

dapat mempengaruhi suasana hati pelanggan, selain itu juga dapat membantu 

konsumen untuk tetap aman dan tidak bingung disaat situasi belanja (Zentes, 

Morschett & Schramm-Klein, 2007). Store atmosphere merupakan salah satu 

stimulus positif atau negatif yang dapat mempengaruhi konsumen. Pada dasarnya, 

store atmosphere mengacu kepada upaya untuk menciptakan lingkungan positif 

yang dapat mempengaruhi emosi dan perasaan konsumen, yang pada akhirnya 

akan mempengaruhi perilaku pembelian mereka (Jiang & Liu, 2014).  Beberapa 

pernyataan diatas menunjukkan bahwa dari perspektif konsumen, store 

atmosphere dianggap sebagai stimulus yang dapat mempengaruhi respon 

psikologis dan perilaku mereka dalam lingkungan belanja.  

Menurut Syalwani (2013) store atmosphere mencakup perlengkapan yang 

bertujuan untuk memperkuat lingkungan toko dengan kombinasi tanda yang 

berbeda, seperti pencahayaan, warna, musik dan aroma. Penelitian yang dilakukan 

oleh Hussain & Ali (2015) menyatakan hal yang sama bahwa aroma, 

pencahayaan, suhu, tata letak dan kebersihan memiliki peran positif terhadap 

minat beli konsumen. Berdasarkan beberapa penelitian di atas membuktikan 

bahwa banyak faktor menentukan kenyamanan konsumen dalam berbelanja selain 

uang, seperti kebersihan, pencahayaan, warna interior, musik dan visual 

merchandising.  
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Sebuah penelitian yang dilakukan oleh M/A/R/C Research & National In-

Store tahun 2011, menemukan 14% dari konsumen yang mengatakan bahwa 

mereka tidak akan mengunjungi toko yang menurut mereka tidak bersih, dan 29% 

konsumen mengatakan bahwa mereka hanya akan mengunjungi toko untuk 

mendapatkan barang yang tidak ditemukan ditoko lain. Pernyataan tersebut 

diperkuat oleh Hussain & Ali (2015) keberhasilan industri ritel dibandingkan 

dengan pasar tradisional tidak lepas dari banyaknya pilihan produk, toko yang 

besar dan tingkat kenyamanan toko.Selain itu, Mason et al., (2016) menambahkan 

bahwa, selain sensitivitas terhadap harga, konsumen juga sangat memberi 

perhatian yang tinggi pada tingkat kebersihan. 

Apabila sebuah ritel sudah bisa memenuhi semua aspek yang terdapat 

pada store atmosphere, maka kebutuhan dan keinginan konsumen pun dapat 

terpenuhi. Ketika suatu kepuasan konsumen dapat tercapai, maka itu akan 

berimbas kepada keinginan konsumen untuk melakukan pembelian ulang 

(repurchase intention).  

Beberapa alasan mengapa store atmosphere masih menarik untuk diteliti 

adalah dari objek penelitian itu sendiri. Berbeda dari negara-negara lain, Indonesia 

memiliki karakteristik yang unik dari segi penduduknya maupun dari bagaimana 

proses pengambilan keputusan dalam mengevaluasi dan membeli produk. 

Indonesia sendiri merupakan negara dengan populasi penduduk terbanyak nomor 

empat di dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai macam suku, budaya dan 

agama yang berbeda-beda. Disinilah letak perbedaan utama Indonesia dengan 
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negara yang lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul pengaruh 

eksternal unik dalam hal “group reference”.  

Pengaruh pimpinan dalam suatu kelompok (suku, ras, agama) memiliki 

peranan yang cukup besar bagi masyarakat dalam menentukan pilihan pada 

produk tertentu. Mowen (1993) mengatakan bahwa group reference (kelompok 

referensi) memiliki peranan yang penting bagi setiap individu dalam memilih 

suatu produk, dimana ketika seseorang (pimpinan kelompok) memilih produk 

yang diyakini melambangkan dirinya, maka produk tersebut juga akan menjadi 

pilihan bagi setiap individu yang berada dalam satu kelompok.  

Alasan selanjutnya mengapa penelitian ini masih perlu dilakukan di 

Indonesia adalah karena keunikan dari masyarakat Indonesia yang tidak hanya 

menjadikan pusat perbelanjaan atau toko ritel sebagai toko tempat belanja, namun 

juga ajang untuk hiburan. Fenomena ini menarik diteliti, untuk mengetahui 

mengapa masyarakat tertarik datang ke sebuah toko ritel yang kaitannya dengan 

store atmosphere. 

Setiap perusahaan akan terus memberikan pelayanan terbaiknya untuk 

meningkatkan repurchase intention. Minat yang muncul dalam melakukan 

pembelian menciptakan suatu motivasi yang terus terekam dalam benak 

konsumen dan menjadi suatu kegiatan yang sangat kuat yang pada akhirnya ketika 

seorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa 

yang ada di dalam benaknya itu (Rahma, 2007). Salah satu cara untuk 

membangun repurchase intention adalah dengan cara memahami perilakunya dan 
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mencoba memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen dengan didasarkan pada 

informasi yang tersedia. 

Setelah mengetahui fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis beberapa 

elemen-elemen store atmosphere, yang terdiri dari cleanliness (kebersihan), 

lighting (pencahayaan), color (warna), background music (latar belakang musik), 

dan visual merchandising terhadap repurchase intention pada salah satu toko ritel 

terbesar di Indonesia, yaitu Carrefour. Carrefour merupakan salah satu kelompok 

ritel terbesar di dunia yang ada di Indonesia. Carrefour sudah ada sejak tahun 

1998 di Indonesia. Pada tahun 2010, saham Carrefour sudah dimiliki 40 persen 

oleh CT Corp. Tahun 2012 CT Corp menguasai  60 persen saham Carrefour, yang 

artinya CT Corp telah membeli seluruh saham Carrefour 100 persen. Seiring 

dengan pergantian pemegang saham tersebut, PT. Carrefour Indonesia berubah 

nama menjadi PT. Trans Retail Indonesia.  

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Carrefour yang berada di 

wilayah DKI Jakarta. Pemilihan wilayah DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian 

didasari karena Jakarta merupakan wilayah yang mendominasi jumlah gerai pasar 

moderen untuk semua format (www.datacon.co.id). Carrefour sendiri telah 

memiliki jumlah gerai sebanyak 27 gerai di Jakarta, sekaligus jumlah gerai 

terbanyak diantara kota lain. Berdasarkan data tersebut penulis memilih Jakarta 

sebagai objek penelitian. 
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1.2      Ruang Lingkup Masalah 

Penelitian ini hanya memfokuskan pada analisis mengenai store 

atmosphere (cleanliness, lighting, color, background music, visual 

merchandising) terhadap repurchase intention konsumen Carrefour Jakarta. 

Terdapat beberapa elemen lain dalam store atmosphere, namun penulis memilih 

elemen-elemen yang sekiranya dianggap penting dalam penelitian ini.  

Penelitian ini menggunakan metode cross sectional, yang pengamatan dan 

pengambilan data variabel dependen maupun independennya dilakukan secara 

bersamaan dalam satu waktu, sehingga hanya dapat mengetahui hubungan 

antarvariabel.  

 

1.3      Identifikasi Masalah  

Sektor ritel Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Di tahun 2016 

Indonesia menempati peringkat ke 5 dalam Global Retail Development Index 

dengan nilai penjualan sebesar US$324 miliar. Salah satu perusahaan yang 

menyumbang pengaruh besar dalam perkembangan bisnis ritel di Indonesia adalah 

Carrefour. Satu dari sekian banyak strategi yang dilakukan oleh Carrefour  dalam 

penjualan produknya adalah dengan cara selalu memperhatikan elemen store 

atmosphere untuk meningkatkan repurchase intention. 
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1.4      Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang muncul pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah cleanliness berpengaruh terhadap repurchase intention konsumen 

Carrefour Jakarta? 

2. Apakah lighting berpengaruh terhadap repurchase intention konsumen 

Carrefour Jakarta? 

3. Apakah color berpengaruh terhadap repurchase intention konsumen 

Carrefour Jakarta? 

4. Apakah background music berpengaruh terhadap repurchase intention 

konsumen Carrefour Jakarta? 

5. Apakah visual merchandising berpengaruh terhadap repurchase intention 

konsumen Carrefour Jakarta? 

 

1.5      Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian umumnya berusaha mencari jawaban dari apa yang 

menjadi pokok permasalahan. Merujuk pada rumusan permasalahan di atas, maka 

maksud tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Menganalisis pengaruh cleanliness terhadap repurchase intention konsumen 

Carrefour Jakarta. 

2. Menganalisis pengaruh lighting terhadap repurchase intention konsumen 

Carrefour Jakarta. 
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3. Menganalisis pengaruh color terhadap repurchase intention konsumen 

Carrefour Jakarta. 

4. Menganalisis pengaruh background music terhadap repurchase intention 

konsumen Carrefour Jakarta. 

5. Menganalisis pengaruh visual merchandising terhadap repurchase intention 

konsumen Carrefour Jakarta. 

 

1.6      Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik secara 

akademis maupun secara praktis. Berikut merupakan manfaat yang diharapkan 

penulis dari penelitian ini: 

1. Secara akademik, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

melihat hubungan antara store stmosphere (cleanliness, lighting, color, 

background music, visual merchandising) terhadap repurchase intention. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk penelitian lebih lanjut dan 

memberikan informasi serta alternatif literatur yang menyajikan analisis 

berbagai hal termasuk dalam store atmosphere yang dapat mempengaruhi 

repurchase intention pada konsumen Carrefour Jakarta, sehingga dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan.  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan 

penjualan serta kepuasan konsumen pada Carrefour Jakarta.  
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1.7      Sistematika Penulisan Skripsi 

 Berikut merupakan paparan singkat atau garis besar materi yang terdapat 

dalam penelitian ini. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penulis melakukan penelitian, ruang 

lingkup masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan 

manfaat dari hasil penelitian, serta sistematika penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat tentang kerangka-kerangka teoritis yang berisi teori-teori yang 

berhubungan dengan masalah penelitian yang dijadikan sebagai acuan dasar 

dalam melakukan penelitian serta melakukan analisa terhadap hasil penelitian. 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang model penelitian yang akan diuraikan menjadi beberapa 

hipotesis penelitian dan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. 

Pada bab ini juga dimuat operasionalisasi variabel untuk memudahkan penulis 

dalam menyusun alat ukur.  

 BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini terdapat profil dan sejarah berdirinya Carrefour juga uraian tentang 

analisis data dan pembahasannya dengan mengunakan data yang ditemukan di 

lapangan. 
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 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini menguraikan tentang ringkasan hasil analisis dan evaluasi data yang akan 

menjelaskan tentang kesimpulan dan saran untuk diusulkan pada pihak 

perusahaan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 

Selain itu pada bab ini juga menjelaskan keterbatasan penulis dalam penelitian ini, 

diantaranya keterbatasan terhadap variabel penelitian, yaitu variabel store 

atmosphere yang masih belum dibahas secara keseluruhan dalam penelitian ini.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1      Pengertian Pemasaran 

Setiap perusahaan menginginkan produk yang dibuatnya laku di pasaran 

dan dapat memuaskan konsumen. Untuk mencapai itu semua, setiap perusahaan 

harus memiliki strategi pemasaran yang baik, karena pemasaran merupakan ujung 

tombak dalam suatu perusahaan untuk mendukung kegiatan dan kelangsungan 

hidup perusahaan.   

Menurut Kotler (1997) pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok yang mendapatkan 

apa yang mereka inginkan dan butuhkan dengan cara menciptakan, menawarkan 

dan menukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Menurut Johnson, E.M 

(2002) pemasaran adalah fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk 

menciptakan, berkomunikasi dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk 

mengelola hubungan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan 

stakeholders. Perusahaan dapat mencari tahu apa yang konsumen inginkan dan  

dapat memenuhi keinginan tersebut dengan melakukan pemasaran melalui produk 

yang perusahaan (Westwood, John 2011). 

 

2.2      Manajemen Pemasaran 

Kotler & Keller (2014) mendefinisikan bahwa manajemen pemasaran 

sebagai seni dan ilmu dalam memilih target pasar, mendapatkan, menjaga dan 
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memelihara konsumen dengan menciptakan, menyampaikan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Kunci untuk membangun 

hubungan jangka dengan konsumen adalah penciptaan nilai dan kepuasan 

pelanggan. Apabila hubungan ritel dengan konsumen terbangun melalui 

pelayanan yang baik dan berkelanjutan, maka perusahaan dapat menarik 

pelanggan baru serta memeliharanya untuk membangun hubungan jangka 

panjang.  

 

2.2.1 Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran merupakan cara dasar dalam menetapkan strategi 

sebuah perusahaan untuk menghadapi pasar. Menurut Johnson, E.M (2002), 

terdapat tiga pendekatan konsep pemasaran yang didasarkan pada pendekatan 

moderen: 

1). Customer focus 

Setiap manajer harus fokus kepada sudut pandang konsumen. Kesuksesan 

pemasaran membutuhkan pemahaman yang lengkap tentang konsumen dan 

kebutuhan mereka. 

2). Coordination 

Semua elemen pemasaran dikenal dengan “marketing-mix”, merupakan suatu 

sistem yang saling terkait, karena itu program harus dipantau dan 

direncanakan secara menyeluruh. 
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3). Profit orientation 

Keuntungan bukan hanya dengan meningkatkan penjualan. Kepuasan 

pelanggan merupakan jalan untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, 

fokus kepada pelanggan merupakan poin untuk merencanakan keuntungan.  

 

2.3      Perilaku Konsumen 

2.3.1 Pengertian Perilaku Konsumen  

Perilaku konsumen adalah studi tentang proses yang terlibat ketika 

individu atau kelompok, membeli, menggunakan atau membuang produk, jasa, ide 

atau pengalaman mereka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan (Solomon et 

al., 2006). Perilaku konsumen sangat penting untuk merencanakan pemasaran ke 

depan. Sikap yang ditunjukkan oleh konsumen pada saat berperilaku dalam 

transaksi pembelian suatu produk penting untuk diamati. Umumnya, sikap 

memiliki nilai hubungan dengan organisasi dan lembaga, kelompok minoritas, dan 

individu-individu tertentu terkait dengan siapa seseorang berinteraksi (Ajzen, 

1991).  

 

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Terdapat beberapa karakteristik yang dapat mempengaruhi perilaku 

konsumen menurut (Kotler, Bowen & Makens, 2005), diantaranya: 
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a. Cultural Factors 

Pada dasarnya, budaya adalah bagian dari setiap masyarakat dan merupakan 

penyebab penting mengapa orang ingin berperilaku. Pengaruh budaya pada 

perilaku pembelian bervariasi dari satu negara ke negara lain, karena itu 

pemasar harus sangat berhati-hati dalam menganalisis budaya kelompok yang 

berbeda-beda. Penting kiranya untuk memahami dan memperhitungkan faktor 

budaya yang melekat pada setiap pasar guna menyusun strategi pemasaran. 

Karena ini akan memainkan peran dalam persepsi, kebiasaan, perilaku atau 

harapan konsumen. 

1). Culture 

Budaya adalah penyebab paling mendasar atas keinginan dan perilaku 

seseorang. Setiap kelompok atau masyarakat memiliki budaya, dan 

pengaruh budaya pada perilaku pembelian dapat sangat bervariasi dari satu 

negara ke negara lain. Kegagalan untuk menyesuaikan perbedaan ini dapat 

mengakibatkan pemasaran yang tidak efektif dan dapat menjadi kesalahan 

yang serius. 

2).  Sub-cultures 

 Masyarakat terdiri dari beberapa sub-budaya dimana orang-orang dapat 

mengidentifikasi satu sama lain. Sub-budaya adalah sekelompok orang 

yang pada umumnya berbagi nilai yang sama berdasarkan pada  

pengalaman atau gaya hidup. Setiap kebudayaan terdapat subbudaya yang 

berbeda seperti agama, kebangsaan, daerah geografis, kelompok ras dan 
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lain-lain. Pemasar dapat membagi kelompok ini dengan segmentasi pasar 

ke dalam beberapa bagian yang lebih kecil. 

3).  Social Classes 

 Kelas sosial adalah kelompok heterogen yang terdiri dari orang-orang 

yang memiliki nilai, gaya hidup, minat, perilaku individu dan kelas sosial 

yang sama. Cara pemasaran terhadap kelas ini adalah dengan cara 

pembagian produk menjadi beberapa jenis sesuai kelas sosialnya. Dalam 

kelas sosial, keputusan untuk membeli suatu produk bergantung pada 

brand yang dianggapnya sesuai dengan kelasnya. 

b. Social Factors 

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok sosial, 

keluarga, dan peran dan status sosial. 

1). Groups and Social Networks 

 Reference group adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh 

langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. 

2). Family 

 Anggota keluarga sangat mempengaruhi perilaku pembelian. Keluarga 

adalah organisasi yang paling penting dalam masyarakat. Pemasar tertarik 

pada peran dan pengaruh suami, istri, dan anak-anak pada pembelian 

produk dan layanan yang berbeda. 
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3). Role and Status 

 Setiap orang memiliki beberapa kelompok, seperti keluarga, klub, 

organisasi dan komunitas yang dalam setiap kelompok tersebut dapat 

didefinisikan baik dari segi peran dan status. Seseorang akan memainkan 

peran sesuai dengan kelompok dimana mereka berada. Setiap peran 

membawa status yang mencerminkan harga diri individu dari lingkungan 

sekitar. 

c. Personal Factors 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti usia  

dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup dan 

kepribadian serta konsep diri. 

1).  Age and life-cycle stage 

 Seorang konsumen memiliki kebiasaan yang berubah semasa hidupnya. 

Usia dan siklus hidup memiliki dampak potensial pada perilaku pembelian 

konsumen. Hal ini menjelaskan bahwa konsumen dapat mengubah 

pembelian barang dan jasa sesuai waktu yang dilaluinya. 

2).  Lifestyle 

 Gaya hidup seorang individu meliputi semua kegiatan, kepentingan, nilai-

nilai dan pendapatnya. Gaya hidup konsumen akan mempengaruhi 

perilaku dan keputusan pembeliannya. 
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3).  Occupation 

 Pekerjaan setiap orang memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku 

pembeliannya. Misalnya seorang manajer pemasaran sebuah organisasi 

akan mencoba untuk membeli jas bisnis, sedangkan pekerja tingkat rendah 

di organisasi yang sama akan membeli pakaian kerja kerja biasa. Dari situ 

dapat dilihat bahwa setiap pekerjaan memiliki dampak yang berbeda bagi 

setiap orang.  

4).  Economic situation 

 Situasi ekonomi seseorang dapat mempengaruhinya dalam menentukan 

pilihan pembelian. Banyak produsen yang mengamati kondisi pasar saat 

ini, bagaimana tren pendapatan masyarakat, tabungan dan tingkat suku 

bunga. Setelah pengamatan selesai dilakukan, perusahaan menentukan 

langkah yang akan diambil untuk mendesain produk mereka sesuai kondisi 

pasar yang ada.  

d. Psychogical Factors 

Psychological factors dapat mempengaruhi keputusan pembelian yang 

meliputi, motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap. Pemasar harus 

mengetahui mana orang yang terlibat dalam keputusan pembelian dan apa 

peran masing-masing dari orang tersebut, sehingga strategi pemasaran dapat 

ditujukan pada lingkungan tersebut. 
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1).  Motivation 

 Motivasi adalah sesuatu yang mendorong konsumen untuk membangun 

perilaku pembelian. Motivasi merupakan ekspresi dari kebutuhan yang 

menekan dalam mempengaruhi konsumen untuk memuaskan kebutuhan 

tersebut. Hal ini biasanya terjadi pada tingkat bawah sadar dan seringkali 

sulit untuk mengukur. Tingkat motivasi juga mempengaruhi perilaku 

pembelian pelanggan. 

2).  Perception 

 Persepsi adalah proses dimana individu memilih, mengatur dan 

mengartikan informasi yang diterimanya untuk melakukan sesuatu yang 

masuk akal. Persepsi pada situasi tertentu dapat memutuskan apa dan 

bagaimana seseorang akan bertindak. Terdapat tiga proses persepsi yang 

berbeda, yaitu selective attention, selective distortion dan selective 

retention. 

3).  Learning 

 Belajar diperoleh melalui suatu tindakan, karena dengan bertindak 

seseorang dapat mengetahui hal baru. Dengan bertindak seseorang akan 

mendapat pengalaman yang sebelumnya tidak pernah didapatkannya. 

Begitu pun dengan proses pembelajaran konsumen terhadap suatu produk. 

Mereka akan mendapatkan suatu pembelajaran ketika membeli suatu 

produk dan akan terus belajar untuk membeli produk yang lebih baik 

dibanding sebelumnya. 
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4).  Beliefs and attitudes 

 Keyakinan merupakan kepercayaan bahwa individu memiliki sesuatu. 

Melalui pengalaman yang diperoleh seseorang dengan belajar dan 

memahami lingkungan sekitarnya, akan menambah keyakinan dalam 

memilih suatu produk dan dapat mempengaruhi sikapnya dalam 

melakukan keputusan pembelian. Pemasar dapat mengubah sikap dan 

keyakinan konsumen dengan cara mengubah atau menyesuaikan pesan 

dari produknya sesuai dengan persepsi konsumen.   

 

2.4 Ritel 

Ritel adalah pemasaran yang meliputi semua aktivitas penjualan barang 

secara langsung kepada konsumen akhir untuk pemakaian sendiri (Pillai, 

Bagavathi & Kala, 2010). Ritel merupakan industri global dengan penekanan 

yang lebih besar pada label produk. Usaha ritel tidak hanya dilakukan di tempat 

yang telah ditentukan (toko), namun ritel juga bisa dilakukan rumah atau bahkan 

lewat media telpon dan internet. Dalam perkembangan pasar saat ini, pemasaran 

ritel telah menjadi salah satu tren yang berkembang di seluruh siklus ekonomi.  

Pengecer bekerja sama dengan produsen di seluruh dunia untuk 

memperoleh barang dagangan. Selain itu, mereka juga melakukan ekspansi pasar 

ke seluruh dunia untuk membuka peluang usaha mereka. Terdapat klasifikasi ritel 

menurut Berman dan Evan (2007), sebagai berikut: 
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1. Harga 

Harga merupakan cara untuk mengklasifikasikan toko ritel, diantaranya toko 

diskon, factory outlet dan pengecer obral yang memberikan harga lebih murah 

dibanding dengan toko lain.  

2. Kepemilikan 

Ritel dapat diklasifikasikan secara luas berdasarkan bentuk kepemilikan 

independen, bagian dari toko waralaba. 

a. Pengecer independen 

Pengecer yang dimiliki oleh seseorang atau kemitraan bukan dioperasikan 

oleh lembaga pengecer yang lebih besar. 

b. Toko berantai (chain store) 

Merupakan toko yang kepemilikannya dan pengoperasian dilakukan oleh 

suatu kelompok organisasi. 

c. Waralaba (franchise) 

Pengecer yang kepemilikan dan pengoperasiannya dilakukan oleh individu 

namun mendapat izin/lisensi dari organisasi pendukung yang lebih besar.   

3. Tingkat pelayanan  

Berdasarkan tingkat pelayananya, ritel dikelompokkan menjadi suatu saluran 

pemasaran yang memiliki pelayanan penuh (full service) dari suatu rangkaian 

pelayanan hingga pelayanan sendiri (self service). 
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4. Keragaman produk 

Ritel juga dapat dibedakan berdasarkan ragam dan jenis produk yang tersedia. 

Contohnya pada toko khusus (speciality store) merupakan toko yang fokus 

terhadap jenis produk yang ditawarkan. Walaupun dalam lingkup tunggal dan 

sempit, toko ini menyediakan ragam produk yang lebih banyak.  

Menurut Levy & Weitz (2013) ritel dibagi menjadi tiga bagian utama, 

yaitu food retailer, general merchandiseretailer dan non store retailer (Wismoyo 

Ari, 2012). 

 Food Retailer 

Food Retailer merupakan ritel yang bergerak dalam bidang pemenuhan 

kebutuhan konsumsi sehari-hari dan logistik bahan baku. Contoh dari Food 

Retailer antara lain: 

a. Supermarkets 

Supermarket merupakan salah satu food retailer yang pengunjungnya 

datang untuk mencari keperluan sehari-hari, seperti daging, perlengkapan 

kesehatan, dengan mengambil barang yang diinginkannya sendiri dan 

membayarnya melalui kasir. Contoh: Hero, Superindo,Foodmart. 

b. Hypermarkets 

Hal yang paling membedakan antara Supermarket dengan Hypermarket 

adalah luas usahanya. Hypermarket merupakan food retail dengan luas 

lahan 100.000-300.000 m². Sama seperti Supermarket, Hypermarket juga 

salah satu food retail yang berkembang dengan cepat. Contoh: Hypermart, 

Giant, Carrefour, Lottemart. 
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c. Convinience Store 

Toko kebutuhan sehari-hari yang menyediakan barang kebutuhan yang 

terbatas dengan lokasi yang mudah dijangkau. Lokasi ritel ini biasanya tidak 

jauh dari pemukiman penduduk, perumahan atau lingkungan bisnis. Contoh: 

Alfamart, Indomaret, circle K. 

 General Merchandise Retailer 

Berbeda dengan Food Retailer yang menyediakan kebutuhan pangan. General 

Merchandise Retailer merupakan ritel yang bergerak dalam bidang kebutuhan 

barang-barang yang lebih luas. Beberapa kategori dari General Merchandise 

Retailer, sebagai berikut: 

 Speciality store, merupakan toko ritel yang menjual produk khusus dan 

fokus kepada penjualan suatu produk tertentu. Contoh: Gramedia, 

Sportstation, Naughty, Aquarius. 

 Category specialis, toko ritel dengan ukuran besar yang menawarkan 

barang-barang yang lengkap dengan harga yang murah, toko ini disebut 

sebagai category killers karena dapat mematikan bisnis ritel lainnya. 

 Drugstore, merupakan toko ritel yang khusus menyediakan kebutuhan 

farmasi dan perawatan, Biasanya drugstore juga menerima jasa konsultasi 

berupa pelayanan resep obat dan jasa konsultasi kesehatan dalam skala 

kecil. 
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 Extreme Value Retailers, toko ritel yang berukuran tidak terlalu besar dan 

merupakan jenis toko diskon yang menawarkan barang-barang dengan jenis 

yang terbatas, namun dengan harga yang murah dibanding dengan toko 

lainnya. 

 Department Store, toko ritel yang menaungi beberapa bagian produk 

penjualan di bawah satu atap. Department Store menawarkan variasi produk 

belanja dan produk-produk khusus secara luas, diantaranya, kosmetik, 

pakaian, peralatan rumah tangga, peralatan elektronik dan meubel. 

Pembelian barang dilakukan di tempat terpisah pada masing-masing bagian 

yang diberlakukan sebagai pusat agar ekonomis dalam promosi, pembelian, 

pelayanan dan pengawasan.   

 Non Store Retailers, kategori ritel yang bergerak dalam bidang usaha 

penyediaan barang secara lebih fokus pada satu jenis dengan varian yang lebih 

luas dan lengkap. Toko ini tidak memerlukan toko fisik dalam transaksi 

penjualannya. 

o Direct Selling, promosi penjualan secara langsung oleh salespeople dengan 

cara menawarkan produk kepada konsumen dan memberikan penjelasan 

terhadap produk yang ditawarkan. Sistem ini biasa disebut sebagai sistem 

jemput bola, karena pelaknsanaannya yang langsung tertuju kepada target 

market. 

o Catalog & Direct Mail Retailers 

 Merupakan kategori non store retail yang menggunakan katalog sebagai 

media promosi dalam pendekatan kepada konsumen.  
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o Television Home Shopping 

 Kategori non store retail yang menggunakan televisi sebagai media 

promosinya. Promosi ini ditampilkan melalui suatu program TV dan 

kemudian mengadakan demonstrasi terhadap produk yang ditawarkan, 

Biasanya kategori ini menawarkan iming-iming diskon bagi konsumen yang 

membeli produk di waktu yang ditentukan. 

o Services Retailing 

 Jenis non store retail yang bidang usahanya berfokus kepada jasa pelayanan 

dibandingkan dengan penjualan produk.Terkadang service retailing hanya 

menawarkan jasa pelayanan saja tanpa menawarkan produk yang dijual. 

o Electronic Retailer, merupakan jenis non store retail yang menggunakan 

bantuan media internet sebagai promosi penjualan barang dan jasanya 

kepada konsumen. Electronic Retailer biasa dikenal sebagai online tailing, 

e-tailing ataupun internet taling.  

 

2.5       Retailing Mix (Bauran Ritel) 

Retailing mix merupakan suatu kombinasi dari faktor-faktor yang 

digunakan dalam bisnis ritel yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen dan memuaskannya. Lamb, Hair dan McDaniel (2010) 

menyebutkan beberapa unsur retailing mix, diantaranya: 
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1. Product (Produk) 

Produk-produk yang dijual di toko ritel disebut merchandise. Merchandise 

yang disediakan disuatu toko haruslah sesuai dengan bisnis yang dijalani oleh 

seorang retailer (produk berbasis makanan, pakaian, kebutuhan rumah tangga, 

kesehatan, dan lain-lain). Tidak hanya harus sesuai dengan bisnis yang dijalani, 

namun produk juga harus diperhatikan dari sisi variasi dan banyaknya produk 

yang tersedia dalam sebuah toko. 

2. Promotion (Promosi) 

Strategi promosi ritel meliputi periklanan, public relations dan publisitas serta 

promosi penjualan. Tujuannya dari strategi promosi adalah untuk menarik 

perhatian konsumen agar mau membeli produk. Biasanya pengecer memasang 

iklan menarik berupa potongan belanja untuk mengundang datangnya 

konsumen ke toko mereka. 

3. Place (Lokasi) 

Lokasi merupakan salah satu unsur penting dalam suatu bisnis. Begitupun 

dengan bisnis ritel, faktor lokasi dapat menentukan pertumbuhan dan 

profitabilitas suatu perusahaan. Beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan 

sebelum menentukan lokasi, diantaranya potensi pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah, jumlah kompetisi, dan geografi.  
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4. Price (Harga) 

Elemen penting lainnya dalam bauran ritel adalah harga. Harga sangant penting 

dalam penjualan produk kepada konsumen. Penentuan harga harus dilakukan 

sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Dengan mengetahui kondisi pasar pada 

waktu tertentu, maka pengecer dapat merumuskan harga yang sesuai dengan 

kondisi yang sedang berlangsung dan diharapkan dapat membantu 

mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu produk.  

5. Presentation/Store Atmosphere 

Presentasi dari toko ritel membantu konsumen dalam menentukan situasi dan 

kondisi suatu toko. Unsur utama dari presentasi toko adalah store atmosphere. 

Store atmosphere terdiri dari konsdisi fisik suatu toko, dekorasi, dan 

sebagainya. Pengaturan store atmosphere yang baik dapat menambah 

pengalaman berbelanja yang memuaskam bagi konsumen dan mendorong 

munculnya niat beli konsumen. 

6. Personalia dan Customer Service 

Aspek ini sangat penting mengingat berbisnis memerlukan sebuah pelayanan. 

Meskipun banyak konsumen yang mungkin tidak terlalu suka jika waktu 

berbelanja mereka diganggu oleh aktivitas seorang salespeople, namun tidak 

sedikit juga konsumen yang membutuhkan salespeople untuk membantunya 

mencarikan produk atau sekedar bertanya. Agar kehadirannya tidak 

mengganggu konsumen yang sedang berbelanja, sebaiknya salespeople 

diberikan pelatihan tentang teknik penjualan yang efektif demi meningkatkan 

minat beli konsumen 
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2.6       Repurchase Intention 

Sebelum membeli produk, tentunya konsumen akan memikirkan terlebih 

dahulu produk apa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Jika 

mereka merasa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya, 

bukan tidak mungkin konsumen tersebut akan kembali datang mengunjungi suatu 

tempat. Repurchase intention adalah penilaian individu untuk membeli layanan 

yang sama dari sebuah perusahaan yang sama, dengan mempertimbangkan situasi 

dan keadaan saat itu (Hellier et al., 2003). Penelitian yang dilakukan oleh Chung 

dan Lee (2003) menyatakan bahwa repurchase intention merupakan status 

pelanggan (orang-orang yang membeli lebih dari satu kali) yang berniat untuk 

membeli produk secara berulang. Tingkat repurchase intention dapat membantu 

perusahaan memahami sejauh mana konsumen bersedia untuk membeli kembali 

dari mereka (Perng, Thing & Fong, 2014). Lin & Chen (2009) mengatakan bahwa 

repurchase intention biasanya menandakan bahwa suatu produk dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan seorang konsumen, dan konsumen tersebut bersedia 

untuk menggunakan produk tersebut dalam jumlah yang lebih besar. Pendapat 

yang sama juga dikemukakan oleh Cronin (2000), bahwa adanya kemungkinan 

konsumen akan membeli suatu produk dari perusahaan yang sama jika mereka 

berpikir bahwa apa yang mereka terima lebih berharga dari apa yang mereka 

berikan (Setyaputri, 2012). 
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Repurchase intention merupakan faktor yang sangat diperlukan oleh 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan lebih. Nilai lebih yang diberikan oleh 

suatu perusahan memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat repurchase 

intention dari seorang pelanggan (Chung & Lee, 2003). Pembentukan repurchase 

intention pada pelanggan tidak memerlukan proses yang rumit, untuk itu para 

manajer tertarik untuk memahami faktor apa yang dapat mempengaruhi 

repurchase intention dan bagaimana repurchase intention dapat terbentuk (He & 

Song, 2009). 

Indikator repurchase intention yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari Farisya (2012), sebagai berikut:  

1. Keinginan kembali untuk berbelanja ke suatu toko.   

2. Rekomendasi kepada keluarga atau kerabat dengan mengajak mereka ke 

sebuah toko dan merasakan apa yang konsumen rasakan 

3. Menjadikan sebuah toko pilihan pertama untuk berbelanja 

4. Lebih sering berbelanja pada sebuah toko di masa datang. 

 

2.7        Store Atmosphere 

Store Atmosphere adalah suatu desain lingkungan melalui stimulasi panca 

indera yang membangkitkan persepsi pelanggan dan tanggapan emosional serta 

mempengaruhi perilaku pembelian (Banat dan Wandebori, 2012). Sebuah toko 

harus membentuk suasana yang terencana sesuai dengan pasar sasarannya agar 

dapat menarik konsumen untuk membeli di toko tersebut. Ketika pelanggan 

mendapatkan pengalaman yang menarik dalam sebuah toko, mereka akan 
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merespon sesuatu yang positif tersebut dengan memberikan informasi kepada 

pelangggan lain. Selain itu, peluang untuk kembali ke toko tersebut juga sangat 

tinggi dikarenakan kenyamanan yang dirasakan (Syalwani, 2013). Oleh karena 

itu, pihak toko harus mendesain tokonya sekreatif mungkin agar tercipta 

atmosphere yang baik bagi pelanggan. Grewal et al., (2003) menyebutkan bahwa 

store atmosphere dapat membuat pelanggan tidak menyadari waktu tunggu 

mereka, karena terhibur, namun juga dapat mengganggu konsumen karna faktor 

suasana yang tidak menarik. Artinya penciptaan suasana toko yang menarik 

sangat penting untuk membuat konsumen agar bertahan lebih lama di suatu toko. 

Store atmosphere dapat mempengaruhi mood konsumen untuk melakukan 

aktivitasnya. Banyak aspek suasana toko yang dapat mempengaruhi kenyamanan 

konsumen. Menurut De Farias (2014) komponen suasana toko dapat 

menggerakkan konsumen, terkait dengan faktor sensorik dan persepsi individu 

(penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan dan rasa). Hal ini juga 

menunjukkan bahwa warna (colors), pencahayaan (lighting), aroma (scent) dan 

musik (music) adalah yang paling mungkin untuk diterapkan dalam bisnis ritel. 

Dirinya juga mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga aspek store atmosphere 

yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. 

1. Berfungsi untuk menarik perhatian konsumen. Melalui penggunaan warna, 

suara dan gerakan, untuk membedakan diri dari orang lain.  

2. Dapat menciptakan pesan. Sebuah toko menambahkan serangkaian fitur pada 

lingkungannya untuk mengekspresikan sebuah suasana yang ingin ditonjolkan.  
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3. Suasana dapat berfungsi sebagai pembentuk keadaan. Karena dalam dunia 

bisnis sangat mengutamakan kepuasan konsumen, maka seorang retailer perlu 

memperhatikan desain toko yang dapat mendukung pengalaman berbelanja 

yang menyenangkan bagi konsumen. Utami (2006) menyebutkan empat tujuan 

yang perlu diperhatikan dalam merancang desain toko (Afrida, 2012), yaitu: 

1. Desain harus sesuai dengan kesan dan strategi  

Untuk memenuhi tujuan pertama, para manajer ritel harus menentukan 

sasaran pelanggan dan kemudian merancang toko sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan.  

2. Desain harus mempengaruhi perilaku konsumen secara positif 

Untuk memenuhi tujuan kedua dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan 

untuk membeli, para peritel harus berfokus pada desain toko dan 

perencanaan ruangan.  

3. Desain harus mempertimbangkan biaya dan nilai  

Ritel mengembangkan peta yang disebut planogram yang menjelaskan 

lokasi barang berdasarkan keuntungan dan faktor-faktor lain. Apabila 

mempertimbangkan masalah suasana desain toko, peritel harus 

menimbang beberapa biaya untuk strategi tersebut dan berbagai masalah 

ketertarikan pelanggan.  

4. Desain harus fleksibel 

Fleksibel bisa memiliki dua bentuk: kemampuan untuk memnidahkan 

komponen toko secara fisik dan kemudahan pada komponen yang mudah 

dimodifikasi.  
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Store atmosphere juga merupakan salah satu elemen utama yang 

mempengaruhi kenyamanan konsumen dalam melakukan aktivitas berbelanja. 

Suasana toko dapat membuat konsumen merasa rileks, cemas, nyaman, tenteram, 

juga dapat membuat suasana hati menjadi menyenangkan atau kacau (Lamb, Hair 

& McDaniel, 2010).  Mereka juga mengemukakan faktor-faktor paling 

berpengaruh dalam menciptakan store atmosphere: 

1. Tipe karyawan dan kepadatan 

Tipe karyawan mengacu kepada kualitas seorang karyawan dalam 

menghadapi konsumen. Sebagai contoh antara lain bagaimana pelayanan dari 

karyawan yang berorientasi kepada konsumen melalui cara berpakaian, sikap 

yang ramah dan kejelasan informasi yang diberikan kepada konsumen. 

Kesesuaian antara luas toko dan daya tampung serta tidak menimbulkan 

kepadatan juga menjadi salah satu faktor dari kepuasan konsumen. 

2. Jenis barang dagangan dan kepadatan 

Pola penataan yang menarik dan rapi serta penempatan barang dagangan yang 

mudah ditemukan oleh konsumen akan membuat kemudahan tersendiri bagis 

konsumen dalam memilih barang yang akan dibeli. Pola penataan dan 

penempatan suatu barang dalam toko akan sangat menentukan suasana 

berbelanja dalam sebuah toko.  

3. Jenis perlengkapan dan kepadatan 

Pemilihan bahan dasar dari peralatan dan furniture permanen dari sebuah toko 

menunjukkan karakter dan suasana toko. Misalnya pemilihan stainless steel 
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memberikan kesan minimalis dan trendy, sehingga konsumen merasa bahwa 

toko tersebut selalu mengikuti perkembangan zaman.  

4. Musik 

Pemilihan musik dapat membuat perasaan konsumen menjadi senang atau 

bahkan tidak senang. Musik juga dapat menarik pelanggan untuk bertahan 

lebih lama pada sebuah toko dan membeli lebih banyak barang. Misalnya 

sebuah musik beraliran cepat dapat membuat konsumen menjadi lebih 

bersemangat dan musik beraliran pelan hingga santai dapat membuat 

konsumen menjadi lebih menikmati aktivitasnya di dalam toko. Pemilik toko 

dapat menyesuaikan musik yang akan dimainkan di dalam tokonya sesuai 

dengan karakteristik barang dagangannya dan situasi yang ada.  

5. Aroma 

Aroma dari sebuah toko dapat mempengaruhi konsumen untuk berbelanja 

atau bahkan tidak berbelanja. Contohnya pada sebuah toko roti yang 

menghadirkan aroma kue dan roti yang harum sehingga memancing 

konsumen untuk datang dan membeli produk tersebut. Sebaliknya, konsumen 

akan terganggu dengan aroma toko yang dinilai buruk, seperti aroma asap 

rokok, antiseptik dan pengharum ruangan yang terlalu menyengat. Penelitian 

menunjukkan bahwa dengan aroma toko yang menyenangkan, konsumen 

akan lebih banyak menghabiskan waktu mereka di dalam toko.  
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6. Faktor visual 

Tampilan warna dari sebuah toko dapat menjadi perhatian dari seorang 

konsumen dalam memilih tempat dengan suasana yang menyenangkan. 

Sebagai contoh desain dasar toko dengan warna merah, oranye dan kuning 

menggambarkan situasi yang menyenangkan, enerjik dan penuh semangat. 

Sedangkan pemliihan warna hijau, biru dan ungu menggambarkan situasi 

yang sejuk, nyaman dan asri. Beberapa konsumen akan menghindari tempat 

berbelanja dengan efek warna atau cahaya yang gelap dikarenakan dapat 

mengganggu aktivitasnya dalam memilih barang.   

Senada dengan Lamb, Hair & McDaniel, Berman & Evan (2007) juga 

menyebutkan bahwa ada elemen-elemen yang dapat mempengaruhi persepsi 

konsumen pada saat mereka berada di dalam sebuah toko (Afrida, 2012). Lampu 

terang dengan warna yang menarik dapat memberikan kontribusi positif terhadap 

suasana toko daripada menggunakan lampu yang remang. Musik dan aroma pada 

toko juga dapat mempengaruhi perasaan konsumen ketika mereka berada di dalam 

toko. Elemen-elemen tersebut terdiri dari: 

a. Flooring (Lantai) 

Penentuan jenis lantai yang digunakan dalam toko dapat mengembangkan 

persepsi konsumen berdasarkan apa yang mereka lihat. Pemilihan material 

lantai (kayu, keramik, karpet), ukuran, desain dan warna dapat mempengaruhi 

perasaan konsumen. Pemilihan lantai yang tepat dalam sebuah toko sangat 

berpengaruh dalam mendukung store atmosphere dalam toko tersebut. 
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b. Lighting (Pencahayaan) 

Pengaturan pencahayaan pada rupa untuk menarik konsumen agar mendekati 

barang-barang yang ada di dalam toko. Pencahayaan yang sesuai dengan 

desain interior toko akan menambah nilai lebih bagi persepsi konsumen, 

dimana mereka akan tertari pada setiap seluruh bagian dari toko yang sistem 

pencahayaannya baik dan itu dapat memicu mereka untuk bertahan lebih lama 

di dalam toko. 

c. Colors (Pewarnaan) 

Pemilihan warna dalam toko memberikan pengaruh tersendiri bagi setiap 

konsumen. Setiap konsumen memiliki pandangan tersendiri terhadap sebuah 

warna. Misalnya pemilihan warna yang cerah (merah, kuning, oranye) 

cenderung menstimulasi, menarik perhatian, aktif, penuh semangat dan ceria. 

Sama seperti pencahayaan, pemilihan warna juga dapat diatur sedemikian rupa 

untuk mendukung situasi yang ada di dalam sebuah toko.  

d. Music (Musik) 

Pemutaran musik yang sesuai dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Musik 

dengan tempo lambat dapat mendorong konsumen bergerak lebih santai. 

Pengaturan musik yang sesuai dengan keadaan toko dapat membuat konsumen 

bertahan lebih lama di suatu toko. 

e. Scent (Aroma) 

Aroma yang ada di suatu toko dapat menstimulasi konsumen yang berada di 

dalamnya. Dengan aroma yang menarik, konsumen akan merasa nyaman 

berada di dalam sebuah toko. 
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f. Fixture (Peralatan toko) 

Memilih peralatan pendukung di dalam toko serta penataan barang harus 

dilakukan dengan baik agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan 

konsumen. Barang tersebut memiliki bentuk, karakter dan harga yang berbeda-

beda sehingga harus diatur cara penempatannya. Peralatan pendukung disini 

diartikan sebagai suatu alat yang dapat mendukung pembentukan atmosphere 

pada sebuah toko.  

g. Wall texture (Tekstur dinding) 

Tekstur pada dinding toko dapat mengurangi atau meningkatkan atmosphere di 

dalam toko. Pemilihan tekstur pada dinding harus disesuaikan dengan jenis 

toko (lux store, department store, discount store, dan sebagainya). Pemilihan 

tekstur pada dinding toko yang sesuai dengan jenis tokonya dapat memberikan 

kesan tersendiri bagi para konsumen yang berada di dalamnya.  

h. Temperature (Suhu udara) 

Pengelola harus peka terhadap suhu di sekitar toko, suhu di dalam toko tidak 

boleh terlalu panas atau terlalu dingin. Mood seorang konsumen juga dapat 

dipengaruhi oleh temperatur di dalam sebuah toko. Jika pihak toko dapat 

menyesuaikan temperatur sesuai dengan keadaan yang ada maka konsumen 

pun akan betah berlama-lama dalam sebuah toko dan mampu mendorong minat 

pembeliannya. 
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i. Width of aisle (Lebar jalan) 

Jarak antar rak barang harus diatur dengan baik demi kenyamanan berbelanja 

seorang konsumen. Jarak yang cukup bertujuan agar pada saat konsumen 

belanja tidak berdesak-desakan dengan konsumen lain. 

j. Dead areas (Area yang janggal) 

Dead areas merupakan ruangan di dalam toko dimana display yang normal 

tidak bisa diterapkan karena akan terasa janggal, contohnya pintu masuk, toilet 

dan sudut ruangan. Pengelola harus dapat menempatkan barang-barang 

pajangan lain agar dapat memperindah ruangan, seperti tanaman dan cermin.  

k. Personnel (Karyawan) 

Karyawan yang sopan, ramah, berpenampilan menarik dan mempunyai 

pengetahuan yang cukup mengenai produk yang dijual akan meningkatkan 

citra perusahaan dan loyalitas konsumen dalam memilih toko untuk aktivitas 

berbelanja. 

l. Self-service (Pelayanan pribadi) 

Selain self-service terdapat beberapa pelayanan di antaranya: self-service, self 

selection, limited service, limited service. 

m. Merchandise (Produk yang dijual) 

Pengelola toko harus memperhatikan tentang variasi, warna, ukuran, kualitas, 

lebar dan kedalaman produk yang dijual. Produk yang di pajang dan dijual 

harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.  
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n. Prices level & display (Tingkat harga dan display label) 

Label harga serta penempatan petunjuk harga barang harus benar, lengkap dan 

jelas terlihat oleh konsumen serta sesuai dengan apa yang ada dalam petunjuk 

harga. Pengelola toko harus selalu memastikan agar label tersebut selalu jelas 

dan benar sehingga memudahkan konsumen untuk mengetahui harga prouk 

yang dijual.  

o. Cash register placement (Kasir) 

Pengelola toko setidaknya harus memutusjkan dua hal yang berkaitan dengan 

kasir. Pertama adalah penentuan jumlah kasir dalam toko yang memadai agar 

konsumen tidak terlalu lama menunggu antrian pembayaran di kasir. Kedua 

adalah penempatan kasir. Kasir harus ditempatkan di lokasi yang strategis 

untuk menghindari penumpukkan di area belanja dan pembayaran, serta 

sedapat mungkin untuk menghindari area keluar masuk konsumen di dalam 

toko.  

p. Technology/modernization (Teknologi dan Moderenisasi) 

Sebuah toko harus dapat melayani konsumen dengan peralatan secanggih 

mungkin. Misalnya pada sistem pembayaran harus dibuat secanggih mungkin 

untuk meminimalisasi waktu antrian dengan menggunakan pembayaran tunai 

maupun menggunakan cara lain seperti kartu kredit atau debet. Toko dengan 

bangunan bergaya modern dan didukung dengan teknologi yang muthakir akan 

sangat menarik perhatian konsumen untuk berkunjung ke toko tersebut.  
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q. Cleanliness (Kebersihan) 

Kebersihan toko merupakan salah satu pertimbangan utama konsumen dalam 

memilih toko untuk berbelanja. Pengelola toko harus memiliki program 

pembersihan interior dan eksterior toko secara berkala untuk mendukung 

atmosphere toko yang baik. Toko yang tidak terpelihara dengan baik 

kebersihannya (interior dan eksterior), akan menimbulkan penilaian yang 

negatif dari konsumen. 

Terdapat beberapa elemen-elemen lain yang ada pada store atmosphere, 

namun dalam penelitian ini, penulis memodifikasi beberapa variabel yang 

digunakan dalam penelitian Hussain & Ali (2015) dengan judul penelitian “Effect 

of Store Atmosphere On Consumer Purchase Intention” dan juga penelitian yang 

dilakukan oleh Syalwani (2013) , dimana dalam penelitiannya mengidentifikasi 

pengaruh dari Lighting, Background Music, Color dan Visual merchandising yang 

dimediasi oleh Customer Experience terhadap Customer Behavioral Intention. 

Oleh karna itu, penulis memutuskan untuk fokus pada beberapa elemen saja yang 

sekiranya elemen tersebut merupakan elemen yang dianggap penting dalam 

penelitian ini dan menggunakan repurchase intention sebagai variabel dependen. 

Elemen-elemen store atmosphere tersebut diantaranya:   

1. Cleanliness (Kebersihan) 

Faktor kebersihan merupakan salah satu faktor terpenting dalam segala aspek. 

Kebersihan suatu toko mencerminkan kondisi dan kualitas dari suatu barang 

yang dijual dalam toko tersebut. Hussain & Ali (2015) menyebutkan bahwa 

kebersihan merupakan suatu penampilan toko ritel yang dapat meningkatkan 
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suasana pada toko untuk mempengaruhi konsumen agar mengunjungi suatu 

toko. Pendapat tersebut didukung oleh Mortimer, Gary & Clarke, Peter (2011) 

yang mengungkapkan bahwa praktek kebersihan dan kehigienisan dalam 

sebuah toko akan menimbulkan persepsi terhadap kualitas makanan dan 

kesegaran makanan.  

Saat ini banyak konsumen yang beralih ke toko ritel moderen atas dasar 

kebersihannya, walaupun tak semua pasar tradisional kotor. Sebuah penelitian 

yang di lakukan oleh Chamhuri & Batt (2013) melakukan survei kepada 

sekelompok konsumen yang ingin membeli daging segar, ditemukan bahwa 

mayoritas konsumen lebih menyukai lingkungan toko yang menyenangkan. 

Sebanyak 53% dari responden memilih untuk berbelanja pada toko ritel 

moderen dan 27% responden memilih berbelanja pada toko ritel tradisional. 

Dari beberapa temuan di atas membuktikan bahwa faktor kebersihan sangat 

berpengaruh dalam mendukung suasana belanja yang menyenangkan bagi 

seorang konsumen. 

Dalam penelitian ini, cleanliness diukur dengan menggunakan beberapa 

indikator yang berasal penelitian sebelumnya dan disesuaikan dengan 

penelitian saat ini. Berikut adalah indikator cleanliness yang digunakan dalam 

penelitian ini menurut Hussan dan Ali (2015):  

1. Toko ritel memiliki lantai yang bersih. 

2. Rak-rak barang pada toko retail terlihat bersih.  

3. Keseluruhan toko ritel selalu dalam keadaan bersih. 

 

Analisis Pengaruh Store Atmosphere..., Ichsan Ramadhan, Ma.-IBS, 2017



45 

 

 

Indonesia Banking School 

 

2. Lighting (Pencahayaan) 

Pencahayaan adalah sesuatu yang dapat memicu atau menerangi, penataan 

cahaya yang dihasilkan oleh peralatan khusus dalam rangka mencapai berbagai 

macam efek yang berbeda (Syalwani, 2013). Pencahayaan memiliki pengaruh 

besar terhadap konsumen ketika mereka tiba di dalam sebuah toko untuk 

mendukung sebuah keputusan pembelian. Sejak pertama kali datang ke sebuah 

toko, pasti konsumen melihat sekeliling dalam toko. Dibutuhkan pencahayaan 

yang memadai untuk memberikan kejelasan maupun kebersihan pandangan 

seorang konsumen. Selain membuat kejelasan pada setiap produk yang 

ditampilkan, pencahayaan juga berguna untuk member arti pada sebuah produk 

serta menampilkan kontras dari produk yang satu dengan produk yang lainnya.  

Acuity Lighting Group (2004) mengemukakan beberapa tujuan pencahayaan 

pada toko ritel, diantaranya: 

a. Penerangan toko 

Pencahayaan harus dapat menarik pelanggan ke dalam toko. Konsumen 

harus sedapat mungkin membaca semua tanda-tanda yang terdapat dalam 

toko. Kuantitas dan kualitas pencahayaan dalam sebuah toko dapat 

memberikan kesan abadi bagi seorang konsumen dan dapat menentukan 

apakah seorang konsumen akan kembali mengunjungi toko tersebut. 

b. Keputusan pembelian 

Seorang konsumen tidak akan membuat keputusan pembelian jika mereka 

belum memiliki kesempatan untuk mengevaluasi produk dan spesifikasinya, 

seperti warna, tekstur dan kualitas. Untuk itu penerangan harus cukup agar 
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pelanggan dapat membaca tag harga dan semua label. Pada sebuah ruang 

ganti (fitting room), pencahayaan harus cukup, karena pencahayaan dalam 

proses fitting akan sangat menentukan sebuah pembelian. 

c. Memudahkan transaksi 

Pencahayaan dalam toko harus dapat memfasilitasi transaksi pelanggan. 

Setelah pelanggan melakukan keputusan akhir, pelanggan harus mampu 

menemukan kasir (dengan penerangan yang cukup) untuk melakukan 

transaksi pembayaran. Pencahayaan juga harus membantu petugas kasir 

dalam proses transaksi melayani pelanggan, seperti menelepon, proses 

transaksi dengan kartu kredit dan membungkus barang pelanggan. 

Pencahayaan yang baik akan membantu meminimalkan pengembalian 

barang (retur) karena pelanggan bisa sepenuhnya mengevaluasi barang 

langsung di toko dan dapat dengan mudah mengembalikan barang jika 

dirasa ada kerusakan pada barang. 

Tujuan dari setiap sistem pencahayaan dalam bisnis ritel adalah sama, yaitu 

untuk menarik dan mengarahkan pelanggan dalam mengevaluasi produk dan 

membantu mereka dalam aktivitas penjualan maupun pembelian. Jika 

dilakukan dengan benar, pencahayaan dapat meningkatkan penjualan suatu 

produk. 

Terdapat beberapa indikator yang digunakan Freyssinier et al., (2006) untuk 

mengukur lighting dalam penelitiannya, yaitu:  

1. Pencahayaan pada toko sangat menarik perhatian  

2. Kejelasan dalam melihat detail dari produk  
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3. Kemudahan melihat warna berbagai produk  

4. Kemudahan dalam memilih produk  

5. Secara keseluruhan pencahayaan yang ada di dalam toko baik 

3. Color (Warna) 

Selain pencahayaan yang baik, pemilihan warna dalam suatu toko juga harus 

diperhatikan. Warna adalah unsur seni yang dihasilkan ketika cahaya yg 

mencolok dari sebuah objek dipantulkan kembali ke mata (Syalwani, 2013). 

Pemilihan warna yang tepat dapat menarik pelanggan untuk datang ke dalam 

toko. Pada beberapa penelitian faktor pemilihan warna dalam sebuah toko 

membuktikan dapat menentukan minat beli konsumen (Bellizzi & Hite, 1992). 

Komunikasi dalam pemasaran biasanya melibatkan banyak simbol, bentuk 

kata, benda, suara dan warna untuk memberikan makna. Warna menghasilkan 

reaksi yang berbeda pada individu: reaksi biologis, emosional, dan dapat 

menarik perhatian pada suatu objek (De Farias, Aguiar & Sales Melo, 2014). 

Bagi sebagian individu warna merah melambangkan semangat, ceria dan 

menyenangkan, namun pada individu lain warna merah merupakan sesuatu 

yang kurang baik, seperti nilai ujian yang buruk diberikan dengan warna 

merah, lampu lalu lintas berwarna merah artinya berhenti. Untuk itu, logo dari 

suatu produk juga memiliki warna yang berbeda-beda untuk menjelaskan arti 

dari logo tersebut. Logo dari suatu produk digunakan untuk 

mengkomunikasikan keunikan suatu produk, nilai suatu produk, fungsionalitas 

produk dan keanggotaan (Kumar, Garg & Rahman, 2010). 
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Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Syalwani (2013), color diukur dengan 

memakai indikator sebagai berikut:  

1. Tema warna toko yang menarik perhatan.  

2. Warna pada toko terlihat moderen. 

3. Warna pada furnitur terlihat menarik.  

4. Kombinasi warna pada toko membangunkan emosi yang positif. 

4. Background Music (Latar Belakang Musik) 

Background music merupakan suara atau lagu yang diputar dalam suatu area 

yang memiliki irama, frekuensi dan volume tertentu (Ting, 2015). Background 

music juga sering digunakan pada sebuah toko sebagai salah satu fasilitas yang 

disediakan pihak pengelola toko. Musik yang diputar pada toko ritel digunakan 

untuk mempengaruhi sikap seorang karyawan maupun pelanggan. Background 

music dianggap dapat meningkatkan citra toko, membuat karyawan toko ceria 

dan bersemangat, mengurangi tingkat kejenuhan karyawan yang 

mengakibatkan muncul rasa ingin meninggalkan perusahaan (turnover) dan 

dapat merangsang minat pembelian pelanggan (Milliman, 1986). 

Secara tidak langsung maupun tidak langsung, alunan musik yang diputar 

dalam sebuah toko dapat membuat konsumen bersemangat atau bahkan tidak 

bersemangat. Musik tidak hanya dapat meningkatkan kesadaran akan suatu 

produk atau iklan, namun musik juga dapat membangkitkan suasana hati, 

perasaan emosi dan perilaku (Mark I. Alpert, Judy I. Alpert & Maltz, 2005). 

Sebuah toko yang memutarkan musik dengan tempo cepat, biasanya dapat 

merangsang konsumen untuk lebih semangat dalam mencari barang yang 
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dibutuhkannya, itu membuat pencarian barangnya menjadi lebih mudah dan 

cepat karena dipengaruhi oleh alunan musik. Sebaliknya alunan musik dengan 

tempo yang agak lambat membuat konsumen lebih santai dan menikmati 

aktivitas belanjanya.  

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh (Burleson, 1979) yang melakukan 

survey terhadap 560 pelanggan dari sebuah toko ritel, mendapati bahwa 

sebanyak 392 atau sebesar 70% responden lebih menyukai toko ritel yang 

memutarkan music (Milliman, 1986). 

Penelitian ini menggunakan indikator background music yang telah digunakan 

sebelumnya dalam penelitian oleh Syalwani (2013) dan disesuaikan dengan 

target penelitian saat ini. Indikator background music tersebut adalah:  

1. Irama musik. Urutan rangkaian gerak yang teratur dalam sebuah musik. 

2. Volume musik. Derajat tinggi atau rendahnya suara dalam sebuah musik.  

3. Tempo musik. Ukuran kecepatan suatu lagu dalam sebuah musik. 

4. Genre musik. Pengelompokkan musik sesuai kemiripannya dengan yang 

lain. 

 
5. Visual Merchandising (Penampilan Barang) 

Merchandising adalah sesuatu yang dapat menambah nilai produk, mendukung 

merek, meningkatkan penjualan, menambah keunikan visual dengan cara 

strategis dan diperjelas dengan tujuan fokus dalam lingkungan (Koucekian & 

Gharibpoor, 2012). Dalam bisnis ritel, keadaan sebuah toko sangat mudah 

dikenali oleh seorang konsumen. Keadaan interior maupun eksterior sebuah 

toko menjadi sebuah faktor yang dapat mempengaruhi apakah konsumen akan 
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datang ke suatu toko dan apakah mereka ingin datang kembali ke toko tersebut. 

Visual merchandising adalah sesuatu yang dilihat oleh konsumen, baik interior 

maupun eksterior (toko), yang mampu menarik perhatian, minat, keingingan 

dan tindakan dari konsumen (Bastow-Shoop, Zetocha & Passewitz, 1991).  

Keadaan suatu toko dapat dilihat dari dalam maupun luar toko. Konsumen 

berkeyakinan bahwa penampilan toko merupakan cerminan dari kualitas 

produk yang dijual pada suatu toko. Melalui visual merchandising perusahaan 

dapat menyampaikan pesan yang dikehendakinya, dengan demikian kombinasi 

penataan toko yang baik dapat menciptakan lingkungan toko yang sempurna 

(Syalwani, 2013). Peranan visual merchandising merupakan salah satu faktor 

vital dalam dunia ritel. Schimp (1990) dalam Kouchekian dan Garibpoor 

(2012) menerangkan beberapa peranan visual merchandising, yaitu: 

a. Menciptakan kesadaran di antara pelanggan tentang produk dan 

memberikan informasi yang relevan tentang suatu produk. 

b. Mengingatkan pelanggan tentang manfaat produk dan keberadaannya 

c. Mendorong pelanggan untuk membeli produk atau merek tertentu. 

d. Memaksimalkan pemanfaatan ruang dan membuat pengalaman membeli 

pelanggan menjadi mudah lebih mudah. 

e. Memperkuat kampanye komunikasi peritel 

f. Membantu pelanggan dalam menemukan, mengevaluasi dan memilih 

produk (Ruiz, et al. 2010). 
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Strategi visual merchandising menjadi yang terdepan diantara para pesaingnya 

dalam dunia industri serta dapat membantu meraih keunggulan kompetitif atas 

kompetitornya yang lain yang efektif akan membantu sebuah toko untuk 

(Faizal, Shabana & Radha, 2014).   

Visual merchandising dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

indikator yang berasal dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Syalwani (2013). Namun pada penelitian ini, dilakukan penyesuaian indikator 

sesuai dengan target penelitian. Indikator visual merchandising yang 

digunakan yaitu:  

1. Penampilan barang. Kondisi fisik barang di dalam toko.  

2. Penempatan barang. Dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi 

konsumen dalam memilih produk.  

3. Alat peraga. Alat bantu yang digunakan di dalam toko untuk 

mendukung penjualan.  

4. Dekorasi. Dilakukan untuk membuat tampilan barang menjadi menarik. 

 

2.8    Pembentukan Hipotesis 

Store Atmosphere dapat mempengaruhi perasaan dan pengalaman 

berbelanja para pelanggan (Syalwani, 2013). Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Babin & Attaway (2000) menyebutkan bahwa faktor lingkungan dapat  

mempengaruhi keputusan konsumen di dalam toko serta dapat mempengaruhi 

pengalaman berbelanja, jumlah konsumsi barang, persepsi tentang kualitas, 

kepuasan dan nilai belanja dari seorang konsumen. Pengalaman berbelanja 
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konsumen sangat menentukan apakah suatu konsumen akan datang kembali ke 

tempat tersebut atau tidak. Masih dari Syalwani (2013) yang menyebutkan bahwa 

persentase pelanggan untuk datang kembali ke sebuah tempat akan tinggi jika 

lingkungan disekitarnya nyaman. Artinya pelayanan dan keadaan sebuah toko 

dapat membuat konsumen datang kembali untuk melakukan sebuah transaksi.  

Menurut Levy & Weitz (2013), store atmosphere merupakan penciptaan 

suasana toko dengan menggunakan komunikasi visual, penataan cahaya, warna, 

musik dan aroma untuk menciptakan suasana yang dapat mempengaruhi persepsi 

dan respon konsumen serta dapat mempengaruhi keputusan pembeliannya 

(Afrida, 2012). 

Penggunaan store atmosphere yang tepat akan menimbulkan kesan 

menarik dan membantu memperbaiki citra sebuah toko dalam persepsi pelanggan, 

yang tentunya akan mendorong minat konsumen untuk kembali berkunjung ke 

toko di masa yang akan datang. Toko dengan pencahayaan, musik, warna, aroma 

dan penampilan barang yang tepat akan memotivasi pelanggan untuk berkunjung 

kembali di masa mendatang (Yoo, Park, & MacInnis, 1998).  

Store atmosphere tidak bisa dipandang sebelah mata, karena pada zaman 

yang semakin maju seperti saat ini, kepuasan konsumen bukan hanya terfokus 

pada faktor harga saja dalam mempengaruhi niat pembelian kembali (repurchase 

intention), namun saat ini faktor seperti store atmosphere juga dapat memiliki 

efek yang signifikan terhadap repurchase intention (Arviana, 2016). 
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2.8.1 Pengaruh Cleanliness terhadap Repurchase Intention  

R. Gajanayake, S. Gajanayake & Surangi (2011) menyatakan dalam 

penelitiannya bahwa kebersihan toko dapat meningkatkan store atmosphere. 

Selain itu kebersihan juga sangat mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

memilih barang di dalam toko (Wanninayake & Randiwela, 2007). Kebersihan 

dari sebuah toko juga dapat menciptakan kesan positif pada konsumen dan 

membuat mereka lebih lama berada di dalam toko (Hussain & Ali, 2015). 

Akhirnya, kebersihan dalam toko dapat memberikan kenyamanan dan kemewahan 

bagi para konsumen, yang membuat mereka rela menghabiskan waktunya di 

dalam toko dan melakukan pembelian kembali (repurchase intention) yang lebih 

banyak (Yun & Good, 2007). 

 

2.8.2 Pengaruh Lighting terhadap Repurchase Intention 

Pencahayaan dalam sebuah toko juga dapat mendukung kegiatan belanja 

para konsumen. Seperti yang dikatakan oleh (Russel & Mehrabian, 1976) bahwa 

pencahayaan di dalam toko berdampak positif karena dapat menentukan perilaku 

konsumen pada saat berbelanja. Toko yang menggunakan pencahayaan yang baik, 

membuat konsumen cenderung menyentuh barang tersebut untuk melakukan 

penilaian lebih lanjut (Areni & Kim, 1994). Sementara menurut Vaccaro et al., 

(2008) tingkat pencahayaan merupakan hal penting dalam sebuah bisnis ritel 

karena dapat meningkatkan persepsi pelanggan yang positif (Choong et al., 2011). 

Menurut Summers & Hebert (2001) toko dengan pencahayaan yang menarik 

dapat mengundang pembeli untuk mengunjungi toko tersebut, selain itu pembeli 
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juga akan menghabiskan waktunya lebih lama di dalam toko dan dapat 

meningkatkan minat belinya. Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan 

bahwa kepuasan pelanggan yang diperoleh dari pencahayaan sebuah dapat 

memungkinkan seorang pelanggan tersebut melakukan pembelian selanjutnya 

(repurchase intention).  

 

2.8.3 Pengaruh Color terhadap Repurchase Intention 

Desain pada toko ritel harus dibuat menarik agar dapat mengundang 

konsumen berbelanja di toko. Pemilihan warna yang menarik pada toko ritel 

merupakan salah satu cara dalam memberikan kenyamanan bagi konsumen agar 

mereka mau kembali berkunjung di kemudian hari. Ellis & Ficek (2001) 

mengatakan bahwa skema warna yang diterapkan dalam elemen desain interior 

pada sebuah toko terbukti memiliki efek pada perilaku berbelanja konsumen. 

Pemilihan warna yang menarik mempunyai kesan tersendiri bagi para konsumen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Cho & Lee (2016) menyatakan bahwa statistik dari 

penelitian mereka menunjukkan hasil yang mendukung pemilihan warna mewah 

pada toko ritel, dimana (a) konsumen merasakan kemewahan yang lebih tinggi 

dari toko ritel dibanding dengan toko mewah yang sebenarnya (b) dari pemilihan 

warna yang mewah, konsumen merasakan suasana yang menyenangkan dan 

bersemangat (c) menimbulkan minat untuk membeli dan memilih barang lebih 

banyak. Selain itu pewarnaan yang diterapkan di dalam toko mampu memberikan 

perbedaan yang signifikan antara toko yang satu dengan toko yang lain. 

Konsumen akan cenderung lebih terangsang untuk membeli barang dari toko yang 
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memiliki citra berbeda dari toko lain dan rela menghabiskan waktunya berada di 

dalam toko tersebut (Bellizzi & Hite, 1992).  

Kesimpulan dari berbagai penelitian di atas dapat diartikan bahwa toko 

yang memiliki kelebihan dari store atmosphere khususnya dalam pemilihan warna 

pada toko, memungkinkan tingginya minat beli konsumen dan mendukung untuk 

konsumen tersebut melakukan pembelian selanjutnya (repurchase intention). 

Kotler (1974) mengindikasikan bahwa store atmosphere seperti pemilihan warna 

pada toko dapat membantu menciptakan perhatian, menyampaikan pesan dan 

menimbulkan kesan yang dapat memicu peningkatan pembelian selanjutnya 

(Bellizzi & Hite, 1992). 

 

2.8.4 Pengaruh Background Music terhadap Repurchase Intention 

Musik juga berperan terhadap peningkatan minat beli kembali (repurchase 

intention) konsumen. Musik dapat menyampaikan pesan dari iklan, dampak dari 

kesesuaian antara pesan iklan tersebut dengan makna yang dimaksud dapat 

diwujudkan melalui pembelian produk yang terdapat di dalam iklan. Studi 

menunjukkan bahwa musik memiliki dampak pada penjualan dan waktu yang 

dihabiskan pelanggan pada suatu toko. Bruner (1990) mengatakan bahwa efek 

latar belakang musik akan menghasilkan persepsi dan preferensi yang kuat pada 

konsumen. Minat beli yang ditimbulkan dari persepsi dan preferensi konsumen 

yang kuat dari latar belakang musik, akan menentukan pembelian konsumen 

selanjutnya (repurchase intention). Penelitian oleh Burleson (1979) yang 

melakukan survei terhadap pelanggan di sebuah toko ritel, menunjukkan bahwa 
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mayoritas pelanggan akan kembali lagi ke sebuah toko karna musik yang 

dimainkan (Milliman, 1986). 

 

2.8.5 Pengaruh Visual Merchandising terhadap Repurchase Intention 

Setiap perusahaan harus memperhatikan tampilan produk (visual 

merchandising) mereka demi terciptanya kepuasan konsumen. Bhatti & Latif 

(2013) menyebutkan bahwa visual merchandising merupakan alat pemasaran 

yang paling penting karena pelanggan dapat langsung “berkomunikasi dengan 

produk” selama pelanggan tersebut melakukan kegiatan belanja. Penelitian yang 

dilakukan oleh Jain, Sharma & Narwal (2012) yang melakukan survei terhadap 

150 responden wanita yang datang ke sebuah toko ritel di India, menemukan hasil 

bahwa visual merchandising memiliki dampak yang sangat kuat terhadap perilaku 

pembelian pelanggan.  

Menurut beberapa penelitian di atas tentang visual merchandising, 

mengindikasikan bahwa pada setiap toko yang memperhatikan penampilan akan 

semua aspek yang terdapat di dalamnya, dapat mempengaruhi minat beli dari 

konsumen, dan besar kemungkinan konsumen tersebut akan melakukan pembelian 

berikutnya, karena niat pembelian kembali pada konsumen dipengaruhi oleh 

lingkungan toko, keanekaragaman barang dan kenyamanan saat berbelanja, yang 

semua itu terdapat dalam visual merchandising (Nai & Meesala, 2014). Dengan 

kata lain, strategi visual merchandising yang baik dapat memberikan seorang 

pebisnis keunggulan kompetitif serta dapat mendefinisikan bagaimana personality 

dari sebuah toko (Syalwani, 2013). 
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2.9       Rerangka Pemikiran 

Berdasarkan definisi konseptual di atas, dapat dirancang model analisis 

untuk menghubungkan variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Terdapat dua 

jenis variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel variabel independen dan variabel 

dependen. Variabel independen yang terdapat pada penelitian ini, yaitu store 

atmosphere, yang meliputi: cleanliness, lighting, color, background music dan 

visual merchandising. Sedangkan variabel dependen dari penelitian ini, yaitu 

repurchase intention, dimana nantinya variabel independen akan diukur 

pengaruhnya terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

     Sumber: Telah diolah kembali 
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2.10 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar 2.1, maka dapat 

dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

H1 

H01 : Cleanliness tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  

  repurchase intention konsumen Carrefour Jakarta. 

Ha1 : Cleanliness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase  

  intention konsumen Carrefour Jakarta. 

H2 

H02 : Lighting tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase  

  intention konsumen Carrefour Jakarta. 

Ha2 : Lighting memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase  

  intention konsumen Carrefour Jakarta. 

H3 

H03 : Color tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase  

  intention konsumen Carrefour Jakarta. 

Ha3 : Color memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase intention  

   konsumen Carrefour Jakarta. 
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H4 

H04 : Background music tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  

  repurchase intention konsumen Carrefour Jakarta. 

Ha4 : Background music memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  

  repurchase intention konsumen Carrefour Jakarta. 

 

H5 

H05 : Visual merchandising tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap   

  repurchase intention konsumen Carrefour Jakarta. 

Ha5 : Visual merchandising memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  

  repurchase intention konsumen Carrefour Jakarta. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1       Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah Carrefour Jakarta dan responden dalam 

penelitian ini dikhususkan kepada konsumen Carrefour Jakarta yang setidaknya 

pernah mengunjungi Carrefour Jakarta minimal satu kali dalam enam bulan 

terakhir. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2017, 

dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan antara store atmosphere 

(cleanliness, lighting, color, background music, visual merchandising) terhadap 

repurchase intention konsumen Carrefour Jakarta. Hasil riset pada penelitian ini 

hanya diterapkan pada permasalahan tertentu dan tidak dapat digeneralisasikan.  

 

3.2       Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menampilkan data dalam bentuk yang bermakna, dan membantu 

untuk memahami karakteristik sebuah kelompok dalam situasi tertentu, 

memikirkan secara sistematis mengenai berbagai aspek dalam situasi tertentu, 

memberikan gagasan untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut dan membuat 

keputusan tertentu yang lebih sederhana (Sekaran, 2006). Sedangkan desain yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional, yaitu desain studi untuk 

mempelajari dan melihat dinamika hubungan antara kondisi yang terjadi pada 
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objek penelitian dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan semua 

informasi diambil dalam satu waktu sekaligus (Malhotra, 2009).  

 

3.3      Metode Pengambilan Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer 

maupun data sekunder. 

a. Data primer dikumpulkan dengan cara pengisian kuesioner secara online yang 

dilakukan oleh responden. Data yang dikumpulkan yaitu berupa data pribadi 

responden seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, serta data variabel independen 

maupun dependen yang sedang diteliti, yaitu repurchase intention, cleanliness, 

background music, lighting, color, dan visual merchandising. Variabel-variabel 

tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 1-6. Dalam kuesioner 

tersebut terdapat 24 pertanyaan tertutup yang diukur dengan skala likert.  

b. Data sekunder, yaitu data yang tidak dikumpulkan secara langsung, seperti 

media internet dan surat kabar. Sedangkan pada penelitian ini, penulis 

mendapatkan data sekunder dari beberapa sumber, diantaranya website, artikel 

dan sumber kepustakaan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.  

  

3.3.2 Populasi 

Populasi bisa dikatakan sebagai gabungan dari seluruh elemen yang 

berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang 

menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah 
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semesta penelitian (Ferdinand, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah 

konsumen yang minimal berusia 18 tahun dan sudah melakukan proses transaksi 

pembelian di Carrefour Jakarta minimal satu kali dalam enam bulan terakhir.  

 

3.3.3 Sampel  

Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. 

Subset ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin kita meneliti seluruh 

anggota populasi, oleh karena itu kita membentuk sebuah perwakilan yang disebut 

sampel (Ferdinand, 2006).  

Penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan 

teknik convenience sampling, dimana teknik pengambilan sampel ini berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

sebagai sumber data (Sugiyono, 2001). Penelitian ini memang tidak diketahui 

secara jelas jumlah pasti dari populasi yang ada. Sehingga, untuk menghemat 

biaya, waktu serta tenaga, minimal besar sampel yang dibutuhkan disesuaikan 

dengan hitungan besar sampel dengan rumus sampel proporsi dari teori Cochran 

yaitu: 

 

 

Dimana: n  = jumlah sampel 

 P  = populasi dengan probabilitas 0,5 

 Z = tingkat kepercayaan 95%, Z=1,96 

 E = standar error 10% 

Maka, n (jumlah sampel) = 0,5(1-0,5) (1,96/0,1)² = 96,04 

n = p (1-p) (Z/E) 
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Dari perhitungan tersebut, maka angka yang didapatkan adalah sebesar 

96,04 yang dibulatkan menjadi 97 sampel. Dengan demikian, besar minimal 

sampel yang harus didapatkan adalah sebanyak 97 responden. 

 

3.4       Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel berisi tentang bagaimana cara peneliti 

menjelaskan suatu konsep secara spesifik dengan tujuan agar peneliti dapat 

mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan dasar variabel yang sudah 

didefinisikan konsepnya. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian 

ini, sebagai berikut: 
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                 Tabel  3.4 Operasionalisasi Variabel Repurchase Intention 

 

Variabel Definisi Alat ukur Instrumen 

Repurchase 

Intention 

(RI) 

Penilaian 

individu untuk 

membeli 

kembali suatu 

barang dari 

perusahaan 

yang sama 

dengan 

mempertimban

gkan situasi 

dan keadaan 

saat itu. 

 

Hellier et al., 

(2003) 

RI1.  Saya akan datang 

kembali ke Carrefour 

dalam waktu dekat  

RI2.  Saya memiliki 

keinginan yang kuat 

untuk mengajak teman 

dan keluarga saya 

mengunjungi Carrefour. 

RI3.  Carrefour akan menjadi 

toko pilihan pertama 

saya dibanding dengan 

toko lain 

RI4.  Untuk kedepannya saya 

akan lebih sering 

berbelanja di Carrefour 

 

(Farisya, 2012) 

 

 

 

 

Skala 

Likert 1-6 

 

 

Sumber: telah diolah kembali 
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   Tabel  3.5 Operasionalisasi Variabel Cleanliness 

 

Variabel Definisi Alat ukur Instrumen 

Cleanliness 

(CL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suatu keadaan 

yang bersih 

tanpa adanya 

zat yang 

membuatnya 

kotor serta 

terlihat rapi dan 

jelas  

 

(Tyas, 2016) 

 

 

CL1.  Carrefour memiliki 

lantai yang bersih  

CL2.  Carrefour memiliki rak-

rak barang yang bersih 

CL3.  Carrefour selalu dalam 

keadaan bersih  

 

 ( Hussain & Ali, 2015) 
Skala 

Likert 1-6 

 

Sumber: telah diolah kembali 
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Tabel  3.6 Operasionalisasi Variabel Lighting 

  

Variabel Definisi Alat ukur Instrumen 

Lighting 

(LT) 

Suatu upaya 

dalam 

menerangi 

sebuah objek 

untuk 

menciptakan 

efek tertentu. 

  

(Syalwani, 

2013) 

 

LT1.  Pencahayaan di dalam 

Carrefour sangat 

menarik perhatian  

LT2.  Pencahayaan di dalam 

Carrefour membuat saya 

dapat melihat detail 

produk dengan jelas  

LT3.  Pencahaayaan di dalam 

Carrefour memudahkan 

saya dalam melihat 

warna produk dengan 

tepat. 

LT4.  Pencahayaan pada 

Carrefour memudahkan 

saya dalam memilih 

produk 

LT5.  Secara keseluruhan 

pencahayaan di dalam 

Carrefour baik 

 

(Freyssinier et al., 2006) 

Skala 

Likert 1-6 

 

Sumber: telah diolah kembali 
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  Tabel  3.7 Operasionalisasi Variabel Color 

 

Variabel Definisi Alat ukur Instrumen 

Color 

(CR) 

Suatu unsur 

seni yang 

dihasilkan 

ketika cahaya 

yg mencolok 

dari sebuah 

objek 

dipantulkan 

kembali ke 

mata. 

 

 

(Syalwani, 

2013)  

 

CR1.  Pemilihan tema warna 

pada Carrefour berhasil 

menarik perhatian 

CR2.  Pemilihan warna di 

dalam Carrefour terlihat 

moderen 

CR3.  Pemilihan warna pada 

furnitur di dalam 

Carrefour terlihat 

menarik 

CR4.  Pemilihan kombinasi 

warna di dalam 

Carrefour dapat 

membangunkan emosi 

yang positif 

 (Syalwani, 2013) 

Skala 

Likert 1-6 

 

Sumber: telah diolah kembali 

 

Analisis Pengaruh Store Atmosphere..., Ichsan Ramadhan, Ma.-IBS, 2017



68 

 

 

Indonesia Banking School 

 

 

                     Tabel  3.8 Operasionalisasi Variabel Background Music 

 

Variabel Definisi Alat ukur Instrumen 

Background 

Music 

(BM) 

Sebuah suara 

atau lagu yang 

diputar dalam 

suatu area 

yang memiliki 

irama, 

frekuensi dan 

volume 

tertentu. 

 

 

(Ting, 2015) 

BM1.  Saya menikmati irama 

musik di dalam 

Carrefour 

BM2.  Volume musik yang 

diputar di dalam 

Carrefour sudah sesuai  

BM3.  Tempo musik yang 

diputar di dalam 

Carrefour sudah sesuai 

BM4.  Genre musik yang 

diputar di dalam 

Carrefour sesuai dengan 

keinginan saya  

 

 

 

  (Syalwani, 2013) 

 

 

 

 

 

Skala 

Likert 1-6 

 

Sumber: telah diolah kembali 
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Tabel  3.9 Operasionalisasi Variabel Visual Merchandising 

 

Variabel Definisi Alat ukur Instrumen 

Visual  

Merchandising 

(VM) 

 

Tampilan pada 

toko dan 

produknya 

yang dapat 

dilihat oleh 

pelanggan 

melalui 

penataan 

produk, 

dekorasi, 

pameran dan 

seluruh 

kerjasama tim 

dalam 

mempromosik

an barang dan 

jasa. 

 

(Pillai, 

Bagavathi & 

Kala, 2011) 

VM1.  Penampilan barang di 

dalam Carrefour  sangat 

baik  

VM2.  Penempatan barang di 

dalam Carrefour  

memudahkan saya 

dalam memilih produk 

sangat baik 

VM3.  Alat peraga yang 

digunakan di dalam 

Carrefour sangat kreatif. 

VM4.  Dekorasi di dalam 

Carrefour berhasil 

membuat tampilan 

barang menjadi menarik 

 

 

 

(Syalwani, 2013) 

Skala 

Likert 1-6 

 

Sumber: telah diolah kembali 
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3.5       Teknik Pengolahan Data 

Setelah data diperoleh, maka tahap berikutnya adalah melakukan 

pengujian terhadap data tersebut. Pengambilan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode survei dengan membagikan kuesioner kepada responden. 

Dalam proses pengolahan data, penulis menggunakan alat bantu analisis statistik, 

yaitu Software SPSS (Statistic for Product and Service Solution). 

Dalam menganalisis data-data yang diperoleh pada penelitian ini, 

diperlukan metode statistik yang relevan dengan data dan tujuan penelitian. 

Beberapa uji dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

3.5.1 Uji Validitas  

Untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, maka alat ukur 

penelitian harus diuji keakuratannya dengan uji kualitas data. Dalam melakukan 

analisis kualitas data harus melewati tahapan pengujian yaitu, uji validitas. Sebuah 

instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mampu mengukur apa yang 

akan diukur (Agusyana, 2011).  

Dalam penelitian ini uji validitas butir-butir pernyataan yang digunkan 

dalam kuesioner akan diuji dengan menggunakan uji analisis faktor. Pengukuran 

validitas dapat dilakukan dengan beberapa analisis faktor untuk melihat nilai 

Kaiser Meyen Oikin (KMO) Measures of Sampling Adequacy (MSA), Bartlett’s 

Test of Sphericity, dan Factor Loading of Component Matrix. Syarat dan 

ketentuan dari dari setiap nilai tersebut dijelaskan seperti berikut (Malhotra, 

2009). 
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1. Kaiser Meyen Oikin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 

Merupakan sebuah indeks yang digunakan untuk menguji kecocokan analisis. 

Nilai KMO antara 0,5 hingga 1 mengindikasikan bahwa analisis faktor telah 

memadai, sedangkan nilai KMO kurang dari 0,5 mengindikasikan analisis 

faktor tidak memadai. 

2. Bartlett’s Test of Sphericity 

Bartlett’s Test of Sphericity atau nilai signifikansi mengindikasikan bahwa 

matriks korelasi adalah matriks identitas yang mengidentifikasikan bahwa 

variabel-variabel dalam faktor analisis bersifat related/unrelated. Nilai 

Bartlett’s Test of Sphericity atau nilai signifikansi kurang dari 5% 

menunjukkan hubungan yang signifikan antar variabel dan merupakan nilai 

yang diharapkan. 

3. Anti Image Matrices 

Uji ini dilakukan untuk memprediksi suatu variabel memiliki kesalahan 

terhadap variabel lain. Dalam uji ini yang harus diperhatikan adalah nilai 

Measures of Sampling Adequacy (MSA) pada diagonal anti image correlation. 

Nilai MSA berkiasar antara 0 sampai dengan 1 dengan kriteria: 

a. Nilai MSA sama dengan 1 menandakan bahwa variabel dapat diprediksi 

tanpa kesalahan oleh variabel lain.  

b. Nilai MSA lebih dari 0,5 menandakan bahwa variabel masih dapat 

diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut. 

c. Nilai MSA kurang dari 0,5 menandakan bahwa variabel tidak dapat 

diprediksi dan tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Pengulangan perhitungan 

Analisis Pengaruh Store Atmosphere..., Ichsan Ramadhan, Ma.-IBS, 2017



72 

 

 

Indonesia Banking School 

 

analisis faktor dengan mengeluarkan indikator yang memiliki nilai MSA 

kurang dari 0,5. 

 Factor Loading of Component Matrix 

Merupakan besarnya korelasi suatu indikator dengan faktor yang terbentuk. 

Tujuannya untuk menentukan validitas setiap indikator dalam mengkonstruk 

seriap variabel. Persyaratan validitas suau indikator dikatakan valid 

membentuk suatu faktor apabila memiliki factor loading diatas 0,5. 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas  

Selanjutnya uji reliabilitas yaitu untuk melihat seberapa konsisten hasil 

pengukuran yang didapatkan dalam penelitian atau stabil dari waktu ke waktu. 

Reliabilitas berkaitan dengan keandalan dan konsistensi suatu indikator dengan 

mengukur tingkat akurasi dan presisi dari jawaban yang mungkin, dari beberapa 

pertanyaan (Neuman, 2003) 

Malhotra (2009) mengemukakan bahwa skala pengukuran yang reliabel 

sebaiknya memiliki nilai cronbach’s alpha minimal 0,60. Cronbach’s alpha dapat 

diinterpretasikan sebagai korelasi dari skala yang diamati dengan semua 

kemungkinan pengukur skala lain yang mengukur hal yang sama dan 

menggunakan jumlah butir pernyataan yang sama. 
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3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

3.5.3.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal. Uji normalitas hasil data dalam penelitian ini menggunakan 

metode dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi 

normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting 

data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas.  

 

3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastiditas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya (Ghozali, 2011). Jika varian residual dari suatu pengamatan 

ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda maka 

terjadi heteroskedastisitas. Untuk melakukan regresi linear ganda yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan antar variabel, maka seluruh data yang dimiliki tidak 

boleh bersifat heterogen namun harus homogen.  
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Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat plot antara nilai 

prediksi (ZPRED) dengan residual (SRESID). Deteksi ada atau tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dengan ZPRED, dimana sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y 

sesungguhnya) yang telah di-studentized (Ghozali, 2011). Jika ada pola tertentu, 

seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu teratur (bergelombang, 

melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yan g jelas, serta titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah angka  0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

 

3.5.3.3 Uji Multikolinearitas 

Dalam melakukan regresi linear berganda tidak boleh ditemukan linearitas 

atau korelasi antara variabel independen. Untuk mengetahui apakah ada hubungan 

atau tidak antar-variabel independen maka dilakukan uji multikolinearitas. Untuk 

mengetahui adanya kolinearitas dapat dilihat dari nilai koefisien relasi, bila nilai r 

lebih tinggi dari 0,8 maka model regresi diindikasikan terjadi multikolinearitas 

(Gujarati, 2007). Selain itu dapat diketahui dari nilai VIF atau tolerance, bila VIF 

> 10, atau tolerance sekitar 1 maka di dalam model terjadi multikolinearitas. 
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3.6      Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda merupakan perluasan dari regres linear 

sederhana. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar beberapa 

variabel independen dengan variabel dependen. Model persamaan regresi linier 

ganda yaitu: 

 

 

Keterangan:  

RI   : Repurchase Intention 

a   : Bilangan Konstanta 

b1,b2, b3, b4, b5 : Bilangan Koefisien 

CL   : Cleanliness 

LT   : Lighting 

CR    : Color 

BM   : Background Music 

VM   : Visual Merchandising 

e   : Standard Error 

 
Penggunaan metode statistik analisis regresi linear berganda dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui atau mengukur pengaruh variabel 

cleanliness, lighting, color, background music dan visual merchandising terhadap 

variabel repurchase intention, yang dinyatakan dengan persamaan sebagai 

berikut: 

 

    RI = a + b1CL + b2LT + b3CR + b4BM + b5VM ........... + bkXk + e 
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3.7 Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2011). Secara umum R² untuk data yang bersifat cross section nilainya 

relatif rendah, karena adanya variasi yang besar antara masing masing 

pengamatan, sedangkan untuk data time series biasanya memiliki R² yang tinggi 

(Ghozali, 2011). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Jika 

nilai R² mendekati satu, maka variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk 

mengetahui persentase sumbangan pengaruh dari variabel cleanliness, 

background music, lighting, color, visual merchandising terhadap repurchase 

intention. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variabel 

independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel 

dependen.  

 

 

 

   

  Repurchase Intention = a + b1cleanliness + b2lighting + b3color + b4 background music 

+ b5visual merchandising + e 
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3.8 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.8.1 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen, atau apakah model regresi bisa dipakai 

untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Apabila p ≤ 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya semua variabel independen secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan derajat 

keyakinan yang digunakan sebesar α = 0,05. Bila p ≥ 0,05 maka Ho diterima dan 

Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap 

variabel dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 0,05. 

 

3.8.2 Uji Parsial (Uji T) 

Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2011). Pengambilan keputusan ini dilakukan berdasarkan 

perbandingan nilai signifikansi dari nilai t hitung masing-masing koefisien regresi 

dengan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 5% (α = 0,05). 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria, yaitu apabila p ≤ 

0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh antara variabel 

dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 0,05. Sebaliknya, 

apabila p ≥ 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh 

antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan 

yang digunakan sebesar α = 0,05.  
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Berikut hipotesa uji t untuk penelitian ini: 

H1 

H01 : Cleanliness tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  

  repurchase intention konsumen Carrefour Jakarta. 

Ha1 : Cleanliness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase  

  intention konsumen Carrefour Jakarta. 

H2 

H02 : Lighting tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase  

  intention konsumen Carrefour Jakarta. 

Ha2 : Lighting memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase  

  intention konsumen Carrefour Jakarta. 

H3 

H03 : Color tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase  

  intention konsumen Carrefour Jakarta. 

Ha3 : Color memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase intention  

   konsumen Carrefour Jakarta. 

H4 

H04 : Background music tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  

  repurchase intention konsumen Carrefour Jakarta. 

Ha4 : Background music memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  

  repurchase intention konsumen Carrefour Jakarta. 
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H5 

H05 : Visual merchandising tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap   

  repurchase intention konsumen Carrefour Jakarta. 

Ha5 : Visual merchandising memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  

  repurchase intention konsumen Carrefour Jakarta. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHSAN 

 

4.1        Gambaran Umum Objek Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Singkat Carrefour 

Carrefour Indonesia memulai sejarahnya di Indonesia pada bulan 

Oktober 1998 dengan membuka unit pertama di Cempaka Putih. Pada saat yang 

sama, Continent sebuah perusahaan ritel asal Perancis, membuka gerai 

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. Sebagai bagian dari 

perusahaan global, PT. Carrefour Indonesia berusaha untuk memberikan standar 

pelayanan kelas dunia dalam industri ritel Indonesia. Carrefour Indonesia 

memperkenalkan konsep hypermarket dan menyediakan alternatif belanja baru di 

Indonesia bagi pelanggan Carrefour Indonesia. Carrefour menawarkan konsep 

“One-Stop Shopping” yang menawarkan tempat pilihan dengan produk yang 

beragam, harga murah, dan juga memberikan pelayanan terbaik sehingga melebihi 

harapan pelanggan. 

Tahun 2010, saham Carrefour dibeli oleh Chairul Tanjung melalui 

kelompok usahanya, Para Group mengakuisisi 40% saham PT Carrefour 

Indonesia senilai lebih dari Rp 3 triliun. Akuisisi itu dilakukan Trans Corp melalui 

PT Trans Ritel, sebuah anak perusahaan Trans Corp dibawah Para Group. Setelah 
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akuisisi oleh Trans Corp, maka komposisi pemegang saham PT Carrefour 

Indonesia adalah Trans Ritel (40%),  Carrefour SA 39%, Carrefour Netherland 

BV 9,5%, dan Onesia BV 11,5%. Dua tahun berselang, tepatnya pada tanggal 19 

November 2012, PT Trans Retail berhasil menguasai 60 persen saham yang 

tersisa setelah dilakukannya penandatanganan „sell and uprissing’ antara PT 

Carrefour dengan Trans Retail. Dengan demikian kepemilikan Carrefour 

sepenuhnya diambil alih oleh PT. Trans Retail Indonesia.  

Saat ini Carrefour didukung oleh kurang lebih 11.000 karyawan 

profesional untuk mengoperasikan sekitar 92 gerai (paserba) yang tersebar di 

beberapa daerah di Indonesia. Karyawan tersebut bekerja dalam lingkup tugas 

yang bervariasi di mana diperlukan kombinasi antara inisiatifdan tanggung jawab 

yang memungkinkan mereka untuk terus berkembang. Selain itu mereka juga 

diharapkan menganut nilai budaya Carrefour untuk berpandangan positif, 

berintegritas, respek pada komitmen, mempunyai rasa solidaritas, jujur dalam 

bekerja dan mempunyai jiwa untuk melayani dalam hubungannya dengan 

pelanggan (customer service).  

Carrefour juga menciptakan beberapa slogan untuk menarik konsumennya 

yang telah digunakan dari dulu hingga saat ini. Beberapa slogan tersebut, antara 

lain: 

 1998 - 2001 : Belanja Leluasa, Penuh Gembira 

 2001 - 2010 : Ke Carrefour Aja, Ahh!!! 

 2010 - 2016 : Untuk Hidup yang Lebih Baik 

 2016 – kini : Transformasi Ritel Moderen (sebagai Transmart) 
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Carrefour bermitra dengan lebih dari 4.000 pemasok dari seluruh 

Indonesia yang 70% dari jumlah tersebut termasuk dalam kategori Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM). Melalui Carrefour, para pemasok ini dapat memberikan 

akses kepada pelanggan ke puluhan ribu jenis produk yang 90% nya merupakan 

produk lokal. Carrefour juga memberikan kemudahan dan kenyamanan berbelanja 

melalui program Home Delivery. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Logo Carrefour sebelum kepemilikan PT. Trans Retail Indonesia 

Sumber: http://www.carrefour.co.id 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3 Logo Carrefour setelah kepemilikan PT. Trans Retail Indonesia 

Sumber: http://www.carrefour.co.id 
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4.1.2 Produk Carrefour (Private Label) 

Private label dihadirkan untuk menambah pilihan belanja bagi konsumen 

Carrefour. Private label Carrefour telah melalui serangkaian proses yang ketat 

sebelum ada ditangan konsumen. Carrefour melakukan seleksi kepada calon 

pemasok sebelum produknya dipasarkan. Carrefour juga melakukan pemeriksaan 

berkala yang melibatkan analis independen demi menjaga kualiatas produk agar 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Carrefour ditiap rangkaian 

produknya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Private Label Carrefour 

Sumber: http://www.carrefour.co.id 

 

Produsen yang sebagian besar UKM juga diuntungkan karena tidak perlu 

mengembangkan merek yang memakan waktu lama dan biaya yang besar. Dengan 

private label, produk langsung dikenal dan dipercaya masyarakat. Carrefour 

senantiasa memberikan pengetahuannya sehingga pemasok tersebut mampu 

membuat produk berstandar internasional untuk dipasok di gerai Carrefour lain di 

dunia. 
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4.1.3 Carrefour Voucher 

Carrefour menyediakan voucher belanja sebagai pilihan terbaik konsumen 

dalam berbelanja. Tersedia dalam beberapa pilihan desain menarik yang dapat  

digunakan sebagai persembahan hadiah ulang tahun, kado pernikahan dan 

perayaan hari besar lainnya. 

Terdapat dua tipe voucher yang disediakan oleh Carrefour, yaitu voucher 

berbentuk kartu dan kertas. Voucher kartu (voucher regular) tersedia dalam 

nominal Rp 100.000, Rp 200.000, dan Rp 500.000. Voucher ini sangat cocok 

sebagai hadiah untuk orang-orang spesial. Selain desainnya yang menarik dan 

dapat diisi ulang, voucher ini juga dapat digunakan di seluruh gerai Carrefour dan 

Transmart di seluruh Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Voucher Kartu (Voucher Regular) Carrefour 

Sumber: http://www.carrefour.co.id 
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Selain voucher kartu, Carrefour juga memiliki voucher kertas yang tersedia 

dalam pecahan nominal Rp 25.000, Rp 50.000, Rp 100.000 dan Rp 200.000. 

Voucher ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk dijadikan hadiah dalam 

berbagai acara perusahaan. Voucher ini dapat digunakan di seluruh gerai 

Carrefour dan Transmart di seluruh Indonesia. 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.6 Voucher Kertas Carrefour 

Sumber: http://www.carrefour.co.id  

 

4.1.4 Lokasi Gerai Carrefour 

Carrefour sendiri memiliki kantor pusat yang terletak di Jl.Lebak Bulus 

Raya No.8 Jakarta Selatan 12310. Saat ini Carrefour telah mengoperasikan sekitar 

92 gerai (paserba) yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. 
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Tabel  4.10 Lokasi Gerai Carrefour di Indonesia 

    

 

 

 

 

 

KOTA LOKASI 

 
JAKARTA BARAT CARREFOUR CENTRAL PARK 

Jl. Letjen S. Parman LG Floor Tanjung Duren Selatan  

CARREFOUR PURI INDAH 
Jl. Puri Kembangan Blok Q No.2 Puri Indah 

CARREFOUR SEASONS CITY 
Jl. Latumeten No.33 Tambora Jakarta Barat 11320 

CARREFOUR MERUYA 
Jl. Meruya Ilir No. 29 Jakarta Barat 11630 

CARREFOUR TAMAN PALEM 
Mall Taman Palem Cengkareng Jakarta 11730 

 
JAKARTA SELATAN CARREFOUR AMBASADOR 

ITC Kuningan, Mall Ambasador Basement I 

CARREFOUR BLOK M SQUARE 
Jl. Melawai Raya No.5 Kebayoran Baru 12610 

CARREFOUR PERMATA HIJAU 
Grand ITC Permata Hijau. Jl. Let. Jend. Supeno Jakarta 

CARREFOUR KASABLANKA 
Kota Kasablanka, JL Casablanca raya Kav 9-10 

CARREFOUR LEBAK BULUS 
Jl. Lebak Bulus Raya No. 8 
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 Tabel 4.1 Lokasi Gerai Carrefour di Indonesia (Lanjutan) 

 

 

 

KOTA LOKASI 

 CARREFOUR MT HARYONO 
Jl. Letjend. MT Haryono Cawang 12770 

CARREFOUR PASAR MINGGU 
Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 Jakarta Selatan 12510 

CARREFOUR KEBAYORAN 
Jl. Ciledug Raya No.37, Jakarta Selatan 12230 

 
JAKARTA TIMUR CARREFOUR TAMAN MINI 

Jl. Taman Mini Raya No. 15 

CARREFOUR KRAMAT JATI 
Kramat Jati Indah Plaza, Jl. Raya Bogor Km 19 

CARREFOUR BUARAN 
Plaza Buaran, Jl. Radin Inten II No. 1 

CARREFOUR CIPINANG 
Cipinang Indah Mall, Jl. Cipinang Indah Raya 2 

TRANSMART X-MALL 
Jl. Kalimalang Raya Blok D-E No.2 Jakarta Timur 

 
JAKARTA PUSAT CARREFOUR CEMPAKA MAS 

Jl. Letjend. Suprapto Jakarta Pusat 10640 

TRANSMART CEMPAKA PUTIH 
Jl. Jend. A. Yani No. 83, Cempaka Putih, Jakarta 10510 

CARREFOUR MENTENG PRADA 
Peggangsaan Timur Raya No. 15A, Jakarta 10320 

Analisis Pengaruh Store Atmosphere..., Ichsan Ramadhan, Ma.-IBS, 2017



88 

 

 

Indonesia Banking School 

 

 

     Tabel 4.1 Lokasi Gerai Carrefour di Indonesia (Lanjutan) 

 

 

 

KOTA LOKASI 

 
JAKARTA UTARA CARREFOUR MALL OF INDONESIA 

Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta  

CARREFOUR SUNTER 
Jl. Danau Sunter Utara Blok B, Papanggo, Jakarta Utara 

CARREFOUR MANGGA DUA 
Jl. Mangga Dua Raya No.10 

CARREFOUR PLUIT VILLAGE 
Jl. Pluit Indah Raya, Jakarta 14450 

CARREFOUR EMPORIUM PLUIT MALL 
Jl. Pluit Selatan Raya, Penjaringan 

 
TANGERANG & 
SERANG 

CARREFOUR CILEDUG 
Jl. HOS Cokroaminoto No. 93 

CARREFOUR BINTARO 
Sektor VII CBD No. 9, Pondok Aren Bintaro Jaya 

CARREFOUR BUMI SERPONG DAMAI 
ITC BSD, Jl. Pahlawan Seribu Tangerang 15322 

CARREFOUR SERANG 
Jl. A. Yani No.196 - 198 Serang Kota 

TRANSMART TANGERANG CENTER 
Kompleks Mahkota Mas. Jl. MH Thamrin, Cikokol  

CARREFOUR CIPUTAT 
Jl. RE Martadinata RT Kec.Ciputat, Tangerang 15411 
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 Tabel 4.1 Lokasi Gerai Carrefour di Indonesia (Lanjutan) 

KOTA LOKASI 

 CARREFOUR PAMULANG 
Jl. Siliwangi No. 9, Tangerang - Banten 15417 

CARREFOUR SUPERMALL KARAWACI 
Jl. Boulevar Diponegoro No. 105, Tangerang  

CARREFOUR TANGERANG CITY 
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Tangerang City, Tangerang  

 
DEPOK & BOGOR CARREFOUR DEPOK 

ITC Depok, Jl. Margoda Raya 

CARREFOUR DEPOK DEWI SARTIKA 
Dewi Sartika No. 9 

CARREFOUR CIBINONG 
Jl. Raya Jakarta Bogor - Km 41.5 

CARREFOUR CIBINONG CITY MALL 
Jl. Tegar Beriman No.1 Cibinong 16915 

 
BEKASI & 
KARAWANG 

CARREFOUR BEKASI TIMUR 
Blue Mall Bekasi, Jl. Chairil Anwar, Bekasi Timur  

CARREFOUR BEKASI HARAPAN 
Jl. Harapan Indah Raya Bekasi 17131 

CARREFOUR BEKASI SQUARE 
Jl. Ahmad Yani No.8 Bekasi Selatan 

CARREFOUR CIKARANG 
Jl. Raya Cikarang Cibarusah, Cikarang Selatan Bekasi 

CARREFOUR KARAWANG 
Jl. Tuparev no. 396, Karawang Timur 41314 

GROSERINDO JUANDA 
Jl. Ir. H. Djuanda No 180, Bekasi 
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      Tabel 4.1 Lokasi Gerai Carrefour di Indonesia (Lanjutan) 

 

 

 

 

KOTA LOKASI 

 
JAWA BARAT  CARREFOUR KIARA CONDONG, BANDUNG 

Jl. Soekarno Hatta No. 526, Buah Batu, Bandung 40275 

CARREFOUR SUKAJADI, BANDUNG 
Paris Van Java Mall, Jl. Sukajadi No. 139, Bandung 

TRANSMART CIMAHI 
Jl. Raya Cimahi Padasuka – Bandung 

TRANSMART CIPADUNG 
Jl. AH Nasution No 73, Ujung Berung, Bandung 40614 

CARREFOUR CIREBON 
Raya Cipto Mangunkusumo 234, Cirebon 45131 

 
JAWA TENGAH & 
YOGYAKARTA 

CARREFOUR MAGELANG ARMADA 
Armada Town Square, Jl. Mayjend. Bambang Sugeng  

CARREFOUR MAGUWO YOGYAKARTA 
Jl. Raya Solo KM 8 No. 234, Yogyakarta 

CARREFOUR PLAZA AMBARUKMO 
Plaza Ambarukmo, Jl.Laksda Adisucipto, Yogyakarta 

CARREFOUR PEKALONGAN 
Mega Center Mall, Jl. Urip Sumoharjo, Pekalongan 

CARREFOUR SEMARANG SRONDOL 
Jl. Jend. Pol Anton Sujarwo No. 119, Semarang 

CARREFOUR DP MALL SEMARANG 
DP Mall Semarang, Jl. Pemuda No. 150, Semarang 
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     Tabel 4.1 Lokasi Gerai Carrefour di Indonesia (Lanjutan) 

 

 

 

 

KOTA LOKASI 

 CARREFOUR SOLO BARU 
Palem Raya Blok DA No. 234, Perumahan Solo Baru 

CARREFOUR SOLO PABELAN 
Jl. Raya A Yani No. 234, Pabelan Kartosuro Sukoharjo 

CARREFOUR SOLO PARAGON 
Solo Paragon Mall, Jln Yosodipuro no. 133, Surakarta 

 
JAWA TIMUR TRANSMART KEDIRI 

Kediri Mall, Jl. Hayam Wuruk No. 46 

CARREFOUR AHMAD YANI 
Jl. Ahmad Yani no. 260, Surabaya  

CARREFOUR BUBUTAN JUNCTION SURABAYA 
Jl. Bubutan No. 1 - 7, Surabaya 

CARREFOUR DUKUH KUPANG 
Dukuh Kupang No. 126, Surabaya 

CARREFOUR ITC SURABAYA (PASAR ATOM) 
ITC Surabaya, Jl. Gembong No. 20-30, Surabaya 

CARREFOUR KALIMAS SURABAYA 
Jl. Raya Ngagel 137 - 141, Surabaya 

CARREFOUR JEMBER 
Jl. Hayam Wuruk No. 61A, Jember 

CARREFOUR MALANG BLIMBING 
Jl. A Yani no. 2A, Malang 
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Tabel 4.1 Lokasi Gerai Carrefour di Indonesia (Lanjutan) 

 

 

KOTA LOKASI 

 CARREFOUR MALANG MITRA 
Jl. KH. Agus Salim 10-16 Sukoharjo, Klojen, Malang 

CARREFOUR MOJOKERTO 
Jl. Benteng Pancasila no.54, Magersari, Mojokerto 

CARREFOUR PASURUAN 
Jl. Seokarno Hatta , Pasuruan 

CARREFOUR RUNGKUT SURABAYA 
Jl. Raya Kalirungkut No. 25, Surabaya 

CARREFOUR MADIUN 
Jl. Let. Jend. S. Parman 31, Madiun 

 
BALI CARREFOUR SINGARAJA, BALI 

Jl. Surapati No. 121 (Hardys Plaza) , Singaraja, Bali 

CARREFOUR SUNSET ROAD DENPASAR BALI 
Sunset Road, 3rd floor, Banjar Glogor Carik, Denpasar 

GROSERINDO IMAM BONJOL, BALI 
Jl. Imam Bonjol No. 440, Denpasar 

 
SUMATERA & 
BATAM 

CARREFOUR BATAM MUKA KUNING 
Kepri Mall, Jl.Jendral Sudirman, Simpang Kabil, Batam 

CARREFOUR MEDAN CITRA GARDEN 
Kawasan Niaga Blok A1, Jl. Letj. Jamin Ginting Medan 

TRANSMART MEDAN FAIR 
Medan Fair Plaza, Jl. Gatot Subroto No. 30, Medan 

CARREFOUR PALEMBANG SQUARE 
Jl. Angkatan 45, Palembang Square, Palembang 

Analisis Pengaruh Store Atmosphere..., Ichsan Ramadhan, Ma.-IBS, 2017



93 

 

 

Indonesia Banking School 

 

Tabel 4.1 Lokasi Gerai Carrefour di Indonesia (Lanjutan) 

Sumber: http://www.carrefour.co.id 

  

 

 

 

 

 

KOTA LOKASI 

KALIMANTAN CARREFOUR PONTIANAK  
Jl. Urip Sumoharjo No.1, Pontianak 

 
SULAWESI CARREFOUR KAREBOSI, MAKASSAR 

MTC Karebosi, Jl. Jend A. Yani No. 49, Makassar 

CARREFOUR KAREBOSI LINK, MAKASSAR 
Jl. Jend Achmad Yani, Karebosi Link, Makassar 

CARREFOUR PANAKKUKANG MAKASSAR 
Panakkukang Square Jl. Adhyaksa Baru No. 1 Makassar 

CARREFOUR PANGAYOMAN, MAKASSAR 
Pangayoman Blok A9, Panakukang Mas, Makassar 

CARREFOUR TAMALANREA, MAKASSAR 
Jl. Perintis Kemerdekaan KN. 8 No. 234, Tamalanrea 

CARREFOUR TRANS STUDIO MAKASSAR 
Jl. H.M Daeng Patompo, Trans TV Studio Makassar 

TRANSMART DAYA GRAND SQUARE  
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Makassar 

TRANSMART GALARA MAll, PALU 
Jl. Moh. Hatta No.2, Palu 
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4.2      Hasil Analisis Pembahasan 

4.2.1 Profil Responden 

Peneliti berhasil mengumpulkan sampel sebanyak 173 responden, dimana 

responden dalam penelitian ini merupakan orang yang berdomisili di DKI Jakarta 

yang setidaknya pernah mengunjungi Carrefour di wilayah DKI Jakarta sebanyak 

satu kali dalam enam bulan terakhir. Profil pada penelitian ini dibagi menjadi 

enam kategori, yaitu kategori berdasarkan domisili, frekuensi kedatangan, jenis 

kelamin, usia, pekerjaan dan pengeluaran per bulan. Berikut adalah profil 

responden selengkapnya. 

 

4.2.1.1 Domisili 

 

 
Gambar 4.7 Diagram Domisili Responden 

Sumber: telah diolah kembali 

 

30% 

28% 

16% 

14% 

12% 

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Jakarta Pusat

Jakarta Barat

Jakarta Utara
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Berdasarkan gambar 4.6 diketahui bahwa data responden paling banyak 

berasal dari Jakarta Timur, yaitu sebesar 30%. Kemudian responden yang berasal 

dari Jakarta Selatan sebesar 28%, Jakarta Pusat sebanyak 16%, serta Jakarta Barat 

terdapat 14%. Sedangkan yang berasal dari Jakarta Utara hanya mencapai 12% 

saja. 

 

4.2.1.2 Frekuensi Kedatangan Carrefour 

 
Gambar 4.8 Diagram Frekuensi Berkunjung 

Sumber: telah diolah kembali 

 

Berdasarkan gambar 4.7 dilihat bahwa sebagian besar responden telah 

mengunjungi Carrefour Jakarta sebanyak lebih dari satu kali dalam waktu enam 

bulan terakhir, yaitu sebanyak 86% responden, sementara 14% dari total 

responden baru berkunjung satu kali dalam enam bulan terakhir. 

 

86% 

14% 

2 kali

1 kali
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4.2.1.3 Jenis Kelamin 

 
Gambar 4.9 Diagram Jenis Kelamin 

Sumber: telah diolah kembali 

 

Menurut diagram jenis kelamin gambar 4.8 diketahui bahwa hampir 

sebagian besar responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan 

dengan presentase sebesar 62%. Responden berjenis kelamin laki-laki hanya 

sebesar 38% saja.  

 

 

 

 

 

 

 

62% 

38% Perempuan
Laki-laki
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4.2.1.4  Usia 

 
Gambar 4.10 Diagram Usia Responden 

Sumber: telah diolah kembali 

 

Berdasarkan gambar 4.9 di atas, menunjukkan bahwa responden yang 

paling banyak dalam penelitian ini berusia antara 26-33 tahun dengan presentase 

sebesar 33%. Responden yang berusia 34-41 tahun mencapai 26%, usia 18-25 

tahun sebanyak 25%. Responden yang berusia 42-49 tahun terdapat 10%, 

sedangkan responden yang lebih dari 50 tahun adalah kelompok minoritas dengan 

presentase sebesar 6%. 
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25% 
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6% 
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4.2.1.5  Pekerjaan 

 
Gambar 4.11 Diagram Pekerjaan Responden 

Sumber: telah diolah kembali 

 

Berdasarkan kelompok responden dilihat dari pekerjaannya, diketahui 

bahwa status pekerjaan didominasi oleh pegawai swasta dengan presentasenya 

sebesar 35%. Responden yang menjadi ibu rumah tangga sebanyak 28%, pelajar 

sebesar 26%, dan sisanya pegawai negeri sipil yang mencapai 11%. 
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Ibu Rumah Tangga
Pelajar
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44% 

28% 

22% 

6% 

Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.500.000,-

Rp 2.500.000,- s/d Rp 3.500.000,-

Rp 3.500.000- s/d Rp 5.000.000,-

> Rp 5.000.000,-

4.2.1.6 Pengeluaran Per Bulan 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Diagram Pengeluaran Per Bulan 

Sumber: telah diolah kembali 

 

Gambar 4.11 menyatakan bahwa pengeluaran responden dalam satu bulan 

paling banyak didominasi pada angka Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.500.000,- yakni 

sebanyak 44%. Sementara terdapat 28% responden yang memiliki pengeluaran 

sebesar Rp 2.500.000,- s/d Rp 3.500.000,-. Untuk responden yang mengeluarkan 

biaya mencapai Rp 3.500.00,- s/d Rp 5.000.000,- hanya ada sebanyak 22% orang. 

Sedangkan responden dengan pengeluaran per bulan lebih dari Rp 5.000.000,- 

terdapat 6% orang saja. 

Berdasarkan profil responden di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden dalam penelitian ini merupakan kaum hawa yang memiliki rentang usia 

dari 26-33 tahun. Kebanyakan dari mereka merupakan pegawai swasta dengan 

pengeluaran rata-rata sebesar 1 juta hingga 2,5 juta per bulan. 
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4.2.2 Analisis Hasil Pre-test 

Pre-test dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian layak 

digunakan. Peneliti melakukan pre-test pada bulan Februari 2017 dan mengambil 

data responden sebanyak 30 orang.   

 

4.2.2.1 Uji Validitas Pre-test 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

digunakan valid. Uji ini menunjukkan tingkat kebenaran dari instrumen yang 

digunakan pada penelitian ini. Pada tabel 4.2 menunjukkan hasil uji validitas yang 

dilakukan saat pre-test pada 30 orang responden. Pada tabel tersebut, item 

pertanyaan yang nilai KMO serta analisis faktornya >0,5 dianggap memenuhi 

harapan atau valid. 

Tabel  4.11 Hasil Uji Validitas Variabel Independen Pre-test 

Variabel KMO Pertanyaan 
Factor 
loading 

Kesimpulan 

Cleanliness   
0,582 

Carrefour memiliki lantai yang bersih 0,890 Valid 

Carrefour memiliki rak-rak barang yang bersih 0,937 Valid 

Carrefour selalu dalam keadaan bersih 0,702 Valid 

Lighting    
0,859 

Pencahayaan di dalam Carrefour sangat 
menarik perhatian 

0,915 Valid 

Pencahayaan di dalam Carrefour membuat 
saya dapat melihat detail produk dengan jelas 

0,898 Valid 

Pencahaayaan di dalam Carrefour memudahkan 
saya dalam melihat warna produk dengan tepat. 

0,937 Valid 

Pencahayaan pada Carrefour memudahkan saya 
dalam memilih produk 

0,883 Valid 

Secara keseluruhan pencahayaan dalam  
Carrefour baik 

0,830 Valid 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Independen Pre-test (Lanjutan) 

 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa masing-masing variabel 

independen, yaitu cleanliness, lighting, color, music, dan visual merchandising 

memiliki nilai KMO lebih dari 0,5. Kemudian nilai factor loading yang dimiliki 

masing-masing pertanyaan juga memiliki nilai di atas 0,5. Hal ini menunjukkan 

Variabel KMO Pertanyaan 
Factor 
loading 

Kesimpulan 

Color    
0,777 

Pemilihan tema warna pada Carrefour berhasil 
menarik perhatian 

0,725 Valid 

Pemilihan warna di dalam Carrefour terlihat 
moderen 

0,781 Valid 

Pemilihan warna pada furnitur di dalam 
Carrefour terlihat menarik 

0,874 Valid 

Pemilihan kombinasi warna di dalam  
Carrefour dapat membangunkan emosi yang 
Positif 

0,842 Valid 

Background 
Music  0,653 

Saya menikmati irama musik di dalam 
Carrefour 

0,887 Valid 

Volume musik yang diputar di dalam Carrefour 
sudah sesuai  

0,916 Valid 

Tempo musik yang diputar di dalam Carrefour 
sudah sesuai 

0,914 Valid 

Genre musik yang diputar di dalam Carrefour 
sesuai dengan keinginan saya 

0,889 Valid 

Visual 
Merchandising 

   
0,649 

Penampilan barang di dalam Carrefour  sangat 
baik 

0,696 Valid 

Penempatan barang di dalam Carrefour  
memudahkan saya dalam memilih produk 
sangat baik 

0,837 Valid 

Alat peraga yang digunakan di dalam Carrefour 
sangat kreatif 

0,792 Valid 

Dekorasi di dalam Carrefour berhasil membuat 
tampilan barang menjadi menarik 

0,845 Valid 
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bahwa semua pertanyaan dari variabel bebas tersebut telah memenuhi nilai yang 

diharapkan atau valid. 

Pada variabel dependen, yaitu repurchase intention yang ditunjukkan tabel 

4.3 memiliki nilai KMO dan factor loading >0,5 yang menandakan bahwa analisis 

faktor telah memenuhi syarat yang diharapkan. 

  

Tabel  4.12 Hasil Uji Validitas Variabel Dependen Pre-test 

 

Variabel KMO Pertanyaan 
Factor 
loading 

Kesimpulan 

Repurchase 
Intention 0,812 

Saya akan datang kembali ke Carrefour 
dalam waktu dekat 

0,884 Valid 

Saya memiliki keinginan yang kuat untuk 
mengajak teman dan keluarga saya 
mengunjungi Carrefour 

0,967 Valid 

Carrefour akan menjadi toko pilihan 
pertama saya dibanding dengan toko lain 

0,923 Valid 

Untuk kedepannya saya akan lebih sering 
berbelanja di Carrefour 

0,957 Valid 

 

Sumber: telah diolah kembali 

 

 

4.2.2.2 Uji Reliabilitas Pre-test 

Setelah semua item dari masing-masing variabel terbukti valid dan benar, 

maka peneliti melakukan uji selanjutnya, yaitu uji reliabilitas. Pada uji ini, peneliti 

ingin mengetahui apakah setiap pertanyaan yang menjadi tolak ukur dari masing-

masing variabel dapat diandalkan (reliable) dan konsisten. Instrumen dapat 
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dinyatakan reliable dan dapat diandalkan jika nilai cronbach’s alpha > 0,6 

(Malhotra, 2005).  

Tabel  4.13 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-test 

 

Variabel 
Jumlah 

Pertanyaan 
Cronbach’s 

Alpha 
Kesimpulan 

Cleanliness 3 0,804 Reliable 

Lighting 5 0,933 Reliable 

Color 4 0,817 Reliable 

Background Music 4 0,921 Reliable 

Visual 
merchandising 

4 0,804 Reliable 

Repurchase 
 Intention 

4 0,950 Reliable 

 

Sumber: telah diolah kembali 

 

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh dari tabel 4.4 menunjukkan 

bahwa variabel cleanliness memiliki pertanyaan sebanyak 3 item dan lighting  

sebanyak 5 item. Variabel color, background music, visual merchandising, dan 

repurchase intention memiliki masing-masing pertanyaan sebanyak 4 item. 

Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai cronbach’s alpha dari masing-

masing variabel lebih besar dari 0,6, artinya bahwa setiap pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah konsisten dan 

variabelnya (reliable) dapat diandalkan.  
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4.2.3 Analisis Hasil Data Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti berhasil mengumpulkan responden sebanyak 

173 orang yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara online atau 

tidak langsung.      

     

4.2.3.1 Uji Validitas Data Penelitian 

Pada uji validitas yang dilakukan pada variabel cleanliness, lighting, color, 

background music, dan visual merchandising harus memiliki nilai KMO lebih dari 

0,5 untuk memenuhi syarat validitas. Sedangkan nilai component matrix factor 

loading dari masing-masing item akan dinyatakan valid jika nilainya lebih dari 

0,5. 

Tabel  4.14 Hasil Uji Validitas Data Penelitian Variabel Independen 

Variabel KMO Pertanyaan 
Factor 
loading 

Kesimpulan 

Cleanliness 0,725 

Carrefour memiliki lantai yang bersih 0,933 Valid 
Carrefour memiliki rak-rak barang yang 
bersih 

0,961 Valid 

Carrefour selalu dalam keadaan bersih 0,914 Valid 

Lighting 0,881 

Pencahayaan di dalam Carrefour sangat 
menarik perhatian 

0,847 Valid 

Pencahayaan di dalam Carrefour membuat 
saya dapat melihat detail produk dengan 
jelas 

0,932 Valid 

Pencahaayaan di dalam Carrefour 
memudahkan saya dalam melihat warna 
produk dengan tepat. 

0,942 Valid 

Pencahayaan pada Carrefour memudahkan 
saya dalam memilih produk 

0,923 Valid 

Secara keseluruhan pencahayaan dalam  
Carrefour baik 

0,873 Valid 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Data Penelitian Variabel Independen (Lanjutan) 

 
Sumber: telah diolah kembali 

 

Berdasarkan hasil uji validitas yang dapat dilihat pada tabel 4.5 

menyatakan bahwa variabel cleanliness, lighting, color, background music, dan 

visual merchandising memiliki nilai KMO di atas 0,5. Hal ini menyatakan bahwa 

Variabel KMO Pertanyaan 
Factor 
loading 

Kesimpulan 

Color 0,848 

Pemilihan tema warna pada Carrefour 
berhasil menarik perhatian 

0,867 Valid 

Pemilihan warna di dalam Carrefour 
terlihat moderen 

0,883 Valid 

Pemilihan warna pada furnitur di dalam 
Carrefour terlihat menarik 

0,886 Valid 

Pemilihan kombinasi warna di dalam  
Carrefour dapat membangunkan emosi 
yang 
Positif 

0,893 Valid 

Background 
Music 

0,817 

Saya menikmati irama musik di dalam 
Carrefour 

0,925 Valid 

Volume musik yang diputar di dalam 
Carrefour sudah sesuai  

0,925 Valid 

Tempo musik yang diputar di dalam 
Carrefour sudah sesuai 

0,956 Valid 

Genre musik yang diputar di dalam 
Carrefour sesuai dengan keinginan saya 

0,933 Valid 

Visual 
merchandising 

0,804 

Penampilan barang di dalam Carrefour  
sangat baik 

0,828 Valid 

Penempatan barang di dalam Carrefour  
memudahkan saya dalam memilih produk 
sangat baik 

0,917 Valid 

Alat peraga yang digunakan di dalam 
Carrefour sangat kreatif 

0,851 Valid 

Dekorasi di dalam Carrefour berhasil 
membuat tampilan barang menjadi menarik 

0,905 Valid 
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seluruh item dari masing-masing variabel bersifat valid sehingga kelima variabel 

tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat. 

Masing-masing item dari kelima variabel di atas juga memiliki nilai factor 

loading lebih dari 0,5. Dengan demikian hasil analisis secara keseluruhan dari 

variabel cleanliness, lighting, color, background music, dan visual merchandising 

dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan ke penelitian selanjutnya.  

 

Tabel  4.15 Hasil Uji Validitas Data Penelitian Variabel Dependen 

 

Variabel KMO Pertanyaan 
Factor 
loading 

Kesimpulan 

Repurchase 
intention 

0,822 

Saya akan datang kembali ke Carrefour 
dalam waktu dekat 

0,877 Valid 

Saya memiliki keinginan yang kuat untuk 
mengajak teman dan keluarga saya 
mengunjungi Carrefour 

0,956 Valid 

Carrefour akan menjadi toko pilihan 
pertama saya dibanding dengan toko lain 

0,907 Valid 

Untuk kedepannya saya akan lebih sering 
berbelanja di Carrefour 

0,902 Valid 

 

Sumber: telah diolah kembali 

 

Hasil uji validitas variabel dependen dapat dilihat pada tabel 4.6. Dalam 

tabel tersebut, diketahui bahwa nilai KMO variabel repurchase intention sebesar 

0,822 yang menandakan bahwa analisis faktor telah memenuhi syarat, karena 

0,822 > 0,5. Nilai factor loading dari seluruh item variabel dependen juga 

menunjukkan angka lebih besar dari 0,5. Hal ini menyatakan bahwa seluruh item 

sudah memenuhi nilai syarat dan bersifat valid. 
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4.2.3.2 Uji Reliabilitas Data Penelitian 

Sebuah variabel dinyatakan dapat diandalkan atau reliabel bila mempunyai 

nilai cronbach’s alpha > 0,6 (Malhotra, 2005). Setelah dilakukan uji reliabilitas 

dari data yang diperoleh, berikut hasilnya: 

 

Tabel  4.16 Hasil Uji Reliabilitas Data Penelitian 

 

Variabel 
Jumlah 

Pertanyaan 
Cronbach’s 

Alpha 
Kesimpulan 

Cleanliness 3 0,927 Reliable 

Lighting 5 0,942 Reliable 

Color 4 0,902 Reliable 

Background Music 4 0,951 Reliable 

Visual Merchandising 4 0,898 Reliable 

Repurchase Iintention 4 0,931 Reliable 
 

Sumber: telah diolah kembali 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa total item dari instrumen yang 

digunakan adalah sebanyak 24 item, yang terdiri atas 3 item variabel cleanliness, 

5 item variabel lighting, 4 item variabel color, 4 item variabel background music, 

4 item visual merchandising, dan 4 item repurchase intention. Masing-masing 

variabel memiliki nilai cronbach’s alpha lebih dari 0,6. Hal ini menunjukkan 

bahwa semua variabel dapat diandalkan dan reliabel untuk dijadikan instrumen 

dalam penelitian ini.  
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4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

4.2.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas penting dilakukan untuk melihat apakah data dari variabel 

independen dan variabel dependen memiliki distribusi yang normal atau tidak. 

Suatu data dapat dikatakan normal atau tidak dengan melihat normal probability 

plot, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Uji Normalitas dengan P-Plot 

Sumber: telah diolah kembali 

 

Berdasarkan gambar 4.12, menunjukkan bahwa sebaran data pada p-plot 

terlihat normal, sebab data tersebar di sekeliling garis lurus dan tidak terpencar 

jauh dari garis. Sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Ghozali (2001) yang 
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menyatakan bahwa distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal 

dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

 

4.2.4.2 Uji Multikolinearitas  

Uji yang dilakukan selanjutnya adalah uji multikolinearitas yang bertujuan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar-variabel independen. Ada atau 

tidaknya korelasi dapat dilihat dari hasil Collinearity Statistics. Bila nilai VIF 

lebih dari 10 berarti terdapat multikolinearitas, sebaliknya jika kurang dari 10 

maka tida ditemukan korelasi. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas pada 

penelitian ini. 

Tabel  4.17 Hasil Uji Multikolinearitas 
 

Coefficients
a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Dependent Variable: Repurchase intention 

 

Sumber: telah diolah kembali 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa variabel cleanliness, lighting, 

color, music, dan visual merchandising memiliki nilai VIF kurang dari 10. Hal ini 

Model 
Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 

Cleanliness 0,302 3,313 

Lighting 0,345 2,897 

Color 0,401 2,494 

Background Music 0,383 2,614 

Visual Merchandising 0,250 3,998 
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dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas 

yang terjadi antar variabel independennya.  

 

4.2.4.3 Uji Heterokesdastisitas 

Uji heterokesdasitisitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian data yang digunakan dalam 

model regresi. Untuk memperoleh model regresi yang baik, maka tidak boleh ada 

data yang bersifat heterogen, atau semua harus homogen. Cara pengujian uji ini 

adalah dengan cara menggunakan grafik plot yang terbentuk antara nilai prediksi 

ZPRED dengan nilai residualnya SRESID (Ghlozali, 2001). Berikut merupakan 

hasil analisis data yang diolah: 

 

 

Gambar 4.14 Uji Heterokesdasitisitas dengan Scatter Plot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: telah diolah kembali 

 

Analisis Pengaruh Store Atmosphere..., Ichsan Ramadhan, Ma.-IBS, 2017



111 

 

 

Indonesia Banking School 

 

Berdasarkan gambar 4.13 di atas dapat disimpulkan bahwa terlihat titik-

titik (plot) yang menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada model regresi, sehingga model regresi tersebut layak untuk digunakan. 

 

4.2.5 Analisis Hasil Regresi Linear Berganda  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen 

yang terdiri dari cleanliness, lighting, color, background music, dan visual 

merchandising memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu repurchase 

intention. Adapun hasil pengolahan data dapat dilihat di bawah ini. 

 

Tabel  4.18 Analisis Regresi Berganda 

 

Variabel 

 

Koefisien 

B 

 

Standard  

Error 

 

Koefisien 

 Beta 

Sig. 

(Konstanta)      - 0,794 1,348       0,557 

Cleanliness       0,345 0,131       0,233      0,009 

Lighting       0,131 0,089       0,123      0,140 

Color       0,105 0,096       0,085      0,273 

Background Music       0,189 0,073       0,205      0,010 

Visual Merchandising       0,306 0,120       0,249      0,012 
 

Sumber: telah diolah kembali 
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Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dibuat persamaan regresi berganda 

sebagai berikut: 

Repurchase Intention = -0,794 + 0,345Cleanliness + 0,131Lighting + 

0,105Color + 0,189Background Music + 0,306Visual Merchandising + e 

 
Hasil regresi dapat disimpulkan bahwa variabel cleanliness memiliki nilai 

sebesar 0,345, artinya jika variabel independen lainnya (lighting, color, 

background music dan visual merchandising) nilainya tetap, sedangkan variabel 

cleanliness mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka repurchase intention 

akan meningkat sebesar 0,345. Koefisien bernilai positif, artinya terdapat 

hubungan yang berbanding lurus antara cleanliness dengan repurchase intention. 

Koefisien regresi variabel lighting sebesar 0,131, artinya jika variabel 

independen lainnya (cleanliness, color, background music dan visual 

merchandising) nilainya tetap, sedangkan variabel lighting mengalami kenaikan 

sebesar satu satuan, maka repurchase intention akan meningkat sebesar 0,131. 

Koefisien bernilai positif, artinya terdapat hubungan yang berbanding lurus antara 

lighting dengan repurchase intention. 

Koefisien regresi variabel color sebesar 0,105, artinya jika variabel 

independen lainnya (cleanliness, lighting, background music dan visual 

merchandising) nilainya tetap, sedangkan variabel color mengalami kenaikan 

sebesar satu satuan, maka repurchase intention akan meningkat sebesar 0,105. 

Koefisien bernilai positif, artinya terdapat hubungan yang berbanding lurus antara 

color dengan repurchase intention. 
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Koefisien regresi variabel background music sebesar 0,189, artinya jika 

variabel independen lainnya (cleanliness, lighting, color dan visual 

merchandising) nilainya tetap, sedangkan variabel background music mengalami 

kenaikan sebesar satu satuan, maka repurchase intention akan meningkat sebesar 

0,189. Koefisien bernilai positif, artinya terdapat hubungan yang berbanding lurus 

antara background music dengan repurchase intention. 

Koefisien regresi variabel visual merchandising sebesar 0,306, artinya jika 

variabel independen lainnya (cleanliness, lighting, color dan background music) 

nilainya tetap, sedangkan variabel visual merchandising mengalami kenaikan 

sebesar satu satuan, maka repurchase intention akan meningkat sebesar 0,306. 

Koefisien bernilai positif, artinya terdapat hubungan yang berbanding lurus antara 

visual merchandising dengan repurchase intention. 

 

4.2.5.1 Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen, dapat 

dilihat dari tabel 4.10.  
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Tabel  4.19 Model Summary 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,777a ,604 ,592 2,5320 

a. Predictors: (Constant), Cleanliness, Lighting, Color, Music, Visual 

merchandising 

b. Dependent Variable: Repurchase intention 

 

Sumber: telah diolah kembali 

 

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah 

0.592. Nilai tersebut dapat digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh 

cleanliness, lighting, color, music, dan visual merchandising terhadap repurchase 

intention. Berikut adalah cara menghitung koefisien determinasi:  

KD = Adjusted R Square x 100% 

KD = 0,592 x 100% 

KD = 59,2% 

 
Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan nilai koefisien determinasi 

sebesar 59,2%. Nilai ini menandakan bahwa variabel cleanliness, lighting, color, 

music, dan visual merchandising memengaruhi rupurchase intention pada 

konsumen sebesar 59,2%. Sedangkan 40,8% lainnya dipengaruhi oleh variabel 

lain.  
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4.2.6 Pengujian Hipotesis 

4.2.6.1 Uji Simultan (Uji F)  

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen, atau apakah model regresi bisa dipakai 

untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Pengujian ini dapat dilihat pada 

tabel ANOVA. Jika nilai p ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, sedangkan 

jika p ≥ 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Berikut adalah hasil uji F yang 

dilakukan pada penelitian ini.  

 

Tabel  4.20 ANOVA 

ANOVA
a 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1632,878 5 326,576 50,938 ,000b 

Residual 1070,671 167 6,411   

Total 2703,549 172    

a. Dependent Variable: Repurchase intention 

b. Predictors: (Constant), Cleanliness, Lighting, Color, Music, Visual merchandising  
 

Sumber: telah diolah kembali 

 

Berdasarkan tabel 4.11, maka diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,000 

atau (0,000 ≤ 0,05) yang menandakan bahwa variabel cleanliness, lighting, color, 

background music, dan visual merchandising secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap repurchase intention konsumen Carrefour 

Jakarta.  
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4.2.6.2 Uji Parsial (Uji T) 

Uji t dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut merupakan 

hasil dari uji t dalam penelitian ini.  

 

Tabel  4.21 Uji T 

 

No Variabel Sig. Hipotesis 

1 Cleanliness ,009 Diterima 

2 Lighting ,140 Ditolak 

3 Color ,273 Ditolak 

4 Background Music ,010 Diterima 

5 Visual Merchandising ,012 Diterima 
 

Sumber: telah diolah kembali 

 

1. Cleanliness 

Ho1 : Cleanliness tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  

  repurchase intention konsumen Carrefour Jakarta. 

Ha1 : Cleanliness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase  

 intention konsumen Carrefour Jakarta. 
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Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai Sig. untuk variabel 

cleanliness adalah sebesar 0,009 yang artinya (0,009 ≤ 0,05). Hal ini menandakan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa cleanliness 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase intention konsumen 

Carefour Jakarta.  

Hasil hipotesis ini konsisen dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Arviana (2016) dan Choong et al., (2011) bahwa konsumen tidak hanya melihat 

produk yang dijual, namun juga kebersihan sekitar toko. Kondisi toko yang kotor 

mempengaruhi keinginan konsumen untuk kembali datang ke suatu toko. 

Diketahui Carrefour memang sangat memperhatikan kebersihan lantainya. 

Terdapat tim yang selalu siaga mengontrol kebersihan toko setiap waktu. Setiap 

tim dibagi untuk menjaga kebersihan di beberapa area toko. Mereka senantiasa 

siaga dalam menjaga kebersihan di sekitar toko demi memberikan kenyamanan 

bagi konsumen yang berbelanja. 

 

2. Lighting 

Ho2 : Lighting tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase    

 intention konsumen Carrefour cabang Jakarta. 

Ha2 : Lighting memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase   

 intention konsumen Carrefour cabang Jakarta. 
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Berdasarkan hasil uji T yang tertera pada tabel 4.12, variabel lighting 

memiliki nilai Sig. sebesar 0,140, yang artinya (0,140 ≥ 0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa Ho diterima, sedangkan Ha ditolak. Kesimpulannya adalah 

lighting tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase intention 

konsumen Carefour Jakarta.  

Aspek lighting di dalam Carrefour bukan merupakan alasan mengapa 

konsumen kembali berbelanja di Carrefour.  Dilihat dari profil responden dalam 

penelitian ini, mayoritas responden merupakan kaum hawa dengan rentang usia 

antara 26-33 tahun dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta. Kesibukan sehari-

hari membuat konsumen merasa ingin mempersingkat waktu dalam segala hal, 

termasuk dalam berbelanja. Mereka lebih mementingkan lingkungan belanja yang 

simpel, sehingga mudah untuk mencari barang yang diperlukan. Hal ini senada 

dengan penelitian dari Ahmed et al., (2016) yang menyebutkan bahwa konsumen 

dengan kesibukannya sehari-hari lebih menyukai toko ritel yang dapat membantu 

mereka dalam memilih barang dengan mudah dan tidak menyukai tata letak toko 

yang berantakan karena menyulitkan mereka dalam memilih barang.    

 

3. Color 

Ho3 : Color tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase   

   intention konsumen Carrefour cabang Jakarta. 

Ha3 : Color memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase intention    

   konsumen Carrefour cabang Jakarta. 
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Berdasarkan hasil uji t yang tertera pada tabel 4.12, variabel color 

memiliki nilai Sig. sebesar 0,273, yang artinya (0,273 ≥ 0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa Ho diterima, sedangkan Ha ditolak. Kesimpulannya adalah 

color tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase intention 

konsumen Carefour Jakarta.  

Hasil uji t di atas menunjukkan bahwa aspek pemilihan warna di dalam 

toko belum mampu mempengaruhi konsumen Carrefour Jakarta untuk melakukan 

pembelian ulang. Hal tersebut dikarenakan color bukan merupakan value yang 

diutamakan oleh konsumen Carrefour Jakarta. Carrefour sendiri merupakan toko 

ritel yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari, khususnya 

kebutuhan primer, dimana konsumen yang datang pun adalah orang-orang yang 

memiliki kepentingan untuk membeli keperluan sehari-hari. Berdasarkan hal 

tersebut, mereka tidak mementingkan aspek selain  produk. Artinya, jika merujuk 

pada kebutuhan dasar setiap individu, maka aspek visual merchandising lebih 

berpengaruh disini, dibandingkan dengan color karena menyangkut ketersediaan 

barang, penampilan barang, serta kualitas barang yang terdapat di dalam toko.  

 

4. Background Music 

Ho4 : Background music tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap    

  repurchase  intention konsumen Carrefour cabang Jakarta. 

Ha4 : Background music memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  

  repurchase intention konsumen Carrefour cabang Jakarta. 
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Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai Sig. untuk variabel 

background music adalah sebesar 0,010 yang artinya (0,010 ≤ 0,05). Hal ini 

menandakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa background music memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase 

intention konsumen Carefour Jakarta.  

Hasil hipotesis ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Arviana (2016) bahwa background music secara signifikan dapat mempengaruhi 

repurchase intention seorang konsumen, sehingga dapat memberikan keuntungan 

bagi perusahaan.  Pendapat tersebut dibenarkan juga oleh Milliman (1986) yang 

menyebutkan dalam penelitiannya bahwa background music yang terdapat pada 

sebuah toko dapat meningkatkan volume penjualan secara signifikan. Artinya 

latar belakang musik yang terdapat pada sebuah toko dapat merangsang konsumen 

untuk melakukan pembelian yang pada akhirnya dapat membantu perusahaan 

untuk memperoleh keuntungan lebih. 

Selain memainkan musik yang sedang populer saat itu, Carrefour juga 

sering memainkan musik dari beberapa produk yang di jual. Musik tersebut tidak 

lain merupakan jingle dari salah satu vendor yang terdapat di Carrefour. Dengan 

memutar jingle suatu produk secara intens, konsumen akan merasa familiar 

dengan produk tersebut sehingga dapat membantu merangsang pembelian. 
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5. Visual Merchandising 

Ho5 : Visual merchandising tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap   

   repurchase intention konsumen Carrefour cabang Jakarta. 

Ha5 : Visual merchandising  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap   

   repurchase intention konsumen Carrefour cabang Jakarta. 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai Sig. untuk variabel 

visual merchandising adalah sebesar 0,012 yang artinya (0,012 ≤ 0,05). Hal ini 

menandakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa visual merchandising memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

repurchase intention konsumen Carefour Jakarta.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nai & Meesala (2014) juga menunjukkan 

bahwa penataan barang yang menarik dapat mempengaruhi konsumen untuk 

melakukan pembelian ulang. Jain, Sharma & Narwal (2012) dalam penelitiannya, 

menyatakan bahwa visual merchandising memiliki pengaruh yang sangat tinggi 

pada perilaku pembelian konsumen. Sebagian wanita mengaku mendapatkan 

inspirasi tentang barang yang ingin mereka beli setelah melihat alat peraga yang 

di tampilkan oleh pihak toko. 

Carrefour dirasa sudah cukup baik dalam menerapkan strategi penjualan 

dengan menggunakan alat bantu. Seperti pada area fashion, Carrefour 

menyediakan beberapa manekin sebagai contoh penerapan visual merchandising. 

Tujuan dari pengadaan manekin tersebut adalah untuk membantu konsumen 

menemukan item busana yang sesuai dengan dirinya. Carrefour juga menyediakan 

barang dummy atau barang tiruan yang menyerupai barang aslinya untuk 
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memperagakan cara kerja produk yang dimaksud. Pada akhirnya, alat bantu 

tersebutlah yang dapat mendorong konsumen untuk membeli suatu produk dan 

mengulanginya di lain waktu. 

 

4.3      Implikasi Manajerial 

Setelah melakukan proses pengolahan data dan mendapatkan hasil serta 

kesimpulan, peneliti juga ingin memberikan gambaran lebih jelas tentang manfaat 

penelitian ini kepada perusahaan terkait, dalam hal ini Carrefour. Hasil penelitian 

yang terdapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa store atmosphere 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase intention. Tiga variabel 

yang memiliki pengaruh terhadap repurchase intention, antara lain, cleanliness, 

background music serta visual merchandising. 

Peneliti mencoba memberikan analisis tambahan untuk memberikan 

gambaran yang lebih jelas agar pihak manajemen Carrefour dapat menggunakan 

penelitian ini sebagai acuan untuk meningkatkan penjualan mereka melalui 

pemanfaatan strategi store atmosphere. Pada analisa tambahan ini peneliti 

menggunakan average value dari tiap indikator penelilaian pada variabel yang 

terbukti signifikan atau terbukti memiliki pengaruh terhadap repurchase intention. 

Penggunaan average value bertujuan untuk mengetahui rata-rata jawaban dari tiap 

indikator sehingga didapat gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

Adapun hasil dari analisis average value adalah sebagai berikut: 
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Tabel  4.22 Average Value Variabel Cleanliness 

 

Sumber: telah diolah kembali 

 

Berdasarkan hasil analisis tabel 4. 13 menunjukkan bahwa average value 

dari variabel cleanliness secara garis besar sudah cukup baik. Hasil tersebut 

dibuktikan dengan nilai rata-rata penilaian responden sebesar 4,68, sehingga dapat 

diartikan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memberikan tanggapan 

bahwa variabel cleanliness mempengaruhi repurchase intention konsumen 

Carrefour Jakarta.  

Dari ketiga indikator yang terdapat pada variabel cleanliness, terdapat satu 

indikator yang nilainya paling kecil dari indikator lainnya, yaitu  mengenai 

Carrefour selalu dalam keadaan bersih, dengan nilai sebesar 4,61, yang berarti 

konsumen beranggapan bahwa secara umum Carrefour selalu dalam keadaan 

bersih. Sebaiknya Carrefour dapat memperhatikan area lain yang memungkinkan 

dilewati oleh konsumen, karena konsumen beranggapan walaupun sudah bersih, 

namun belum sempurna. Indikator yang paling tinggi yaitu, Carrefour memiliki 

lantai yang bersih, dengan nilai sebesar 4,75. Diketahui Carrefour memang sangat 

Variabel Indikator Average 

 Cleanliness 

Carrefour memiliki lantai yang 
bersih 

4,75 

Carrefour memiliki rak-rak 
barang yang bersih 

4,68 

Carrefour selalu dalam 
keadaan bersih 

4,61 

Average Value 4,68 
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memperhatikan kebersihan lantainya. Terdapat tim yang selalu siaga mengontrol 

kebersihan lantai mereka setiap waktu. 

 

Tabel  4.23  Average Value Variabel Visual Merchandising 

 

Sumber: telah diolah kembali 

 

Berdasarkan hasil analisis dari tabel 4.15 menunjukkan bahwa average 

value dari variabel visual merchandising secara garis besar sudah cukup baik. 

Hasil tersebut dibuktikan dengan nilai rata-rata penilaian responden sebesar 4,50. 

Namun demikian, terdapat satu dari empat indikator pada variabel visual 

merchandising yang nilainya paling kecil di antara indikator lain, yaitu pada 

indikator alat peraga yang digunakan di dalam Carrefour sangat kreatif, dengan 

nilai sebesar 4,38. Hal ini menunjukkan bahwa alat peraga yang digunakan di 

dalam Carrefour cukup kreatif, namun perlu ditingkatkan. Alat peraga dibutuhkan 

untuk membantu menjelaskan produk. Alat peraga diharapkan  dapat menarik 

Variabel Indikator Average 

 Visual Merchandising 

Penampilan barang di dalam 
Carrefour sangat baik 

4,64 

Penempatan barang di dalam 
Carrefour memudahkan saya 
dalam memilih produk  

4,43 

Alat peraga yang digunakan di 
dalam Carrefour sangat kreatif 

4,38 

Dekorasi di dalam Carrefour 
berhasil membuat tampilan 
barang menjadi menarik 

4,56 

Average Value 4,50 
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konsumen untuk membeli suatu produk karena telah mengetahui keunggulan dari 

produk tersebut. Carrefour sebaiknya lebih memaksimalkan kreatifitas pada fungsi 

alat peraga dalam memberikan informasi mengenai produk yang dijual melalui 

cara-cara yang lebih unik dibanding dengan ritel lain. Indikator yang paling tinggi 

nilainya adalah, penampilan barang di dalam Carrefour sangat meyakinkan, 

dengan nilai sebesar 4,64. Ini menandakan bahwa setiap barang yang dijual di 

Carrefour memiliki nilai tambah dalam segi penampilan, termasuk dalam 

penataan dan penempatan barang-barang tersebut. 

 
 

Tabel  4.24  Average Value Variabel Background Music 

 

Sumber: telah diolah kembali 

 

Berdasarkan hasil analisis dari tabel 4.14 menunjukkan bahwa average 

value dari variabel background music secara garis besar sudah cukup baik. Hasil 

tersebut dibuktikan dengan nilai rata-rata penilaian responden sebesar 4,17, 

Variabel Indikator Average 

 Background Music 

Saya menikmati irama musik di dalam 
Carrefour 

4,34 

Volume musik yang diputar di dalam 
Carrefour sudah sesuai  

4,17 

Tempo musik yang diputar di dalam 
Carrefour sudah sesuai  

4,09 

Genre musik yang diputar di dalam 
Carrefour sesuai dengan keinginan saya 

4,10 

Average Value 4,17 
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sehingga dapat diartikan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini 

memberikan tanggapan bahwa background music mempengaruhi repurchase 

intention konsumen Carrefour Jakarta.  

Terdapat satu indikator yang paling kecil diantara empat indikator yang 

terdapat pada variabel background music, yaitu mengenai tempo musik yang 

diputar di dalam Carrefour sesuai dengan keinginan konsumen, dengan nilai 

sebesar 4,09. Nilai ini menunjukkan bahwa tempo musik yang dimainkan di 

dalam Carrefour belum sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga Carrefour 

harus memikirkan tempo musik seperti apa yang diinginkan oleh konsumen, agar 

konsumen dapat menikmatinya sewaktu mereka melakukan kegiatan belanja. 

Sedangkan indikator yang paling tinggi yaitu, mengenai konsumen yang 

menikmati irama musik di dalam Carrefour, dengan nilai sebesar 4,34. Ini 

menandakan bahwa setiap musik yang diputar di dalam Carrefour memiliki nada 

yang dapat dinikmati oleh konsumen sehingga konsumen merasa puas. 

Peneliti menilai bahwa secara general penelitian ini tidak hanya berlaku 

untuk Carrefour saja, namun bukan berarti juga aspek-aspek di dalamnya cocok 

untuk industri ritel lainnya. Contohnya seperti color dan lighting, pada industri 

ritel yang memiliki spesifikasi khusus dalam penjualan kebutuhan sehari-hari 

seperti Carrefour, mungkin aspek tersebut kurang mendapat perhatian dari 

konsumennya. Seperti yang telah disebutkan di atas, konsumen lebih 

mementingkan aspek visual merchandising yang lebih mengutamakan produk, 

karena ini menyangkut beberapa kebutuhan dasar individu. Namun, jika color dan 

lighting diuji pada jenis ritel lain, seperti cafe atau restoran, mungkin hasilnya 
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akan berbeda. Alasannya karena cafe atau restoran merupakan tempat yang 

didesain secara khusus untuk kegiatan yang sifatnya hiburan, sehingga di 

dalamnya lebih mementingkan aspek yang menyangkut estetika, seperti 

penggunaan color dan lighting sebagai pendukung kegiatan konsumennya. Seperti 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Singh (2006) dan Doorn, Wuillemin & 

Spence (2014) yang mengemukakan bahwa penggunaan color dan lighting pada 

cafe maupun restoran dapat meningkatkan customer experience ketika berada di 

suatu toko dan dapat meningkatkan keuntungan dari sebuah perusahaan.  

   Store atmosphere menjadi salah satu strategi dalam pemasaran yang 

patut diperhitungkan dalam dunia bisnis. Terbukti, dalam penelitian ini store 

atmosphere memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase intention 

konsumen Carrefour Jakarta. Hasil dari penelitian ini juga membuktikan bahwa 

store atmosphere dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan penjualan 

produknya, efek dari repurchase intention. Selain itu, perusahaan juga dapat 

menggunakan store atmosphere sebagai tolak ukur dalam melihat hasil evaluasi 

yang diberikan oleh konsumen terhadap produk serta layanannya untuk 

menciptakan repurchase intention pada diri konsumen. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh store 

atmosphere (cleanliness, background music, lighting, color, visual 

merchandising) terhadap repurchase intention konsumen Carrefour Jakarta, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil dari analisis, variabel cleanliness memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap repurchase intention konsumen Carrefour 

Jakarta. 

2. Berdasarkan hasil dari analisis, variabel lighting tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap repurchase intention konsumen 

Carrefour Jakarta. 

3.  Berdasarkan hasil dari analisis, variabel color tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap repurchase intention konsumen Carrefour 

Jakarta. 

4. Berdasarkan hasil dari analisis, variabel background music memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap repurchase intention konsumen 

Carrefour Jakarta. 

5. Berdasarkan hasil dari analisis, variabel visual merchandising memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap repurchase intention konsumen 

Carrefour Jakarta. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah 

dikemukakan, berikut ini adalah beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi 

masukan dan bahan pertimbangan sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian, 

yaitu: 

a. Bagi Manajemen Carrefour  

1. Carrefour harus memperhatikan kebersihan area-area yang mungkin dilewati 

oleh konsumen, dalam rangka memberikan pelayanan dan perhatian pada 

konsumen, karena konsumen beranggapan walaupun Carrefour sudah bersih, 

namun masih belum sempurna untuk beberapa area. 

2. Carrefour sebaiknya lebih memaksimalkan lagi fungsi alat peraga melalui 

cara-cara yang lebih unik dibanding dengan ritel lain. Diharapkan alat peraga 

dapat memberikan informasi mengenai produk yang dijual dan mendorong 

minat konsumen untuk datang kembali ke Carrefour dimasa yang akan datang. 

3. Carrefour juga harus memperhatikan tempo musik seperti apa yang diinginkan 

oleh konsumen, agar konsumen dapat menikmatinya sewaktu mereka 

melakukan kegiatan belanja. Pemutaran musik dengan tempo tertentu dapat 

dilakukan sesuai dengan hari-hari yang dirasa cocok. Diharapkan konsumen 

akan menghabiskan waktu yang lama dalam berbelanja dan akan kembali di 

masa yang akan datang karena kenyamanan di dalam Carrefour. 

4. Terkait dengan banyaknya responden wanita yang berusia antara 26-33 tahun 

dalam penelitian ini, peneliti menyarankan kepada pihak Carrefour untuk 

memberikan pelayanan lebih kepada mereka. Diketahui bahwa kecenderungan 
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wanita akan hal yang berbau dengan diskon cukup tinggi, maka tidak ada 

salahnya untuk memberikan label diskon atau potongan harga pada produk 

tertentu, serta memasang petunjuk atau tanda yang menarik terkait dengan 

diskon tersebut. Strategi ini berkaitan dengan penerapan aspek visual 

merchandising yang tujuannya untuk meningkatkan repurchase intention. 

Cara tersebut diharapkan mampu menjaga kesetiaan pelanggan Carrefour 

Jakarta untuk tetap berkunjung di kemudian hari. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Hasil dari penelitian ini menemukan tiga variabel yang terbukti dapat 

mempengaruhi repurchase intention secara signifikan, yaitu cleanliness, 

background music dan visual merchandising. Ketiganya dirasa 

memberikan pengaruh secara langsung bagi konsumen melalui repurchase 

intention. Namun, bukan berarti variabel color dan lighting tidak memiliki 

pengaruh terhadap repurchase intention, kedua variabel tersebut memiliki 

pengaruh terhadap repurchase intention, hanya saja pengaruhnya tidak 

terlalu besar seperti variabel cleanliness, background music dan visual 

merchandising. Secara tidak langsung, mungkin color dan lighting 

memberikan efek kenyamanan bagi konsumen terhadap aktivitas 

berbelanjanya, namun untuk kembali lagi ke suatu toko, konsumen lebih 

mementingkan aspek cleanliness, background music dan visual 

merchandising. Tetapi, bukan tidak mungkin variabel color dan lighting 

dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase intention 

jika didesain dengan cara yang lebih kreatif. Oleh karena itu, peneliti 
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menyarankan agar pada penelitian selanjutnya, kedua variabel yang belum 

berpengaruh dalam penelitian ini dapat diuji kembali pada objek yang 

berbeda, sehingga dapat memperkaya ilmu pengetahuan. 

 Bagi penelitian selanjutnya mungkin juga bisa lebih memperluas cakupan 

wilayah penelitian, tidak hanya di wilayah Jakarta saja, namun seluruh 

Indonesia. Selain itu, masih banyak elemen lain dari store atmosphere. 

Disarankan, untuk peneliti selanjutnya agar menambah jumlah elemen 

pada store atmosphere, seperti temperature, scent, fixtures, personnel dan 

lain sebagainya. Penambahan atau pengembangan peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih luas. 
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LAMPIRAN 1 

 

KUESIONER PENELITIAN 
 

Responden yang terhormat, 

Saya adalah mahasiswa tingkat akhir dari Program Studi Manajemen Indonesia Banking 

School (IBS) angkatan 2015. Saat ini saya sedang melaksanakan pengumpulan data dalam 

rangka penyusunan skripsi. Daftar pertanyaan yang saya buat dimaksudkan untuk 

menumpulkan informasi serta mendapatkan gambaran dan data mengenai “Analisis Pengaruh 

Store Atmosphere Terhadap Repurchase Intention (Studi Pada Carrefour Cabang Jakarta)”. 

Berkaitan dengan hal tersebut, mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner di bawah ini. 

Saya selaku peneliti mengucapkan terimakasih atas partisipasinya. 

 

Jakarta, Januari 2017 

 

 

Ichsan Ramadhan 

 

 

I. Screening Questions 

1. Di manakah domisili anda ? 

a. Jakarta Timur 

b. Jakarta Barat 

c. Jakarta Selatan 

d. Jakarta Pusat  

e. Jakarta Utara 

f. Luar Jakarta (hentikan menjawab) 
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2. Dalam jangka waktu  6 bulan terakhir, sudah berapa kali anda mengunjungi Carrefour 

cabang Jakarta ? 

a. Belum pernah (hentikan menjawab) 

b. 1 kali 

c. >1 kali 

Catatan :  Jika Anda belum memenuhi kriteria di atas, saya ucapkan terimakasih atas waktu  

yang telah diberikan. Bagi Anda yang memenuhi kriteria di atas dimohon untuk  

melanjutkan menjawab. 

 

II. Profil Responden 

1. Apa jenis kelamin anda ? 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

2. Berapakah usia anda saat ini ? 

a. 18-25 tahun 

b. 26-33 tahun 

c. 34-41 tahun 

d. 42-49 tahun 

e. >50 tahun 

 

3. Apa pekerjaan anda ? 

a. Pelajar (SMA/sederajat/Mahasiswa/Mahasiswi) 

b. Pegawai Negeri 

c. Pegawai Swasta 

d. Ibu Rumah Tangga 

e. Lainnya… 

 

4. Berapakah pengeluaran rata-rata anda per bulan ? 

a. Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.500.000,- 

b. Rp 2.500.001,- s/d Rp 3.500.000,- 

c. Rp 3.500.001,- s/d Rp 5.000.000,- 

d. >Rp 5.000.000,- 
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III. Jawablah setiap pernyataan di bawah ini sesuai dengan instruksi berikut. 

Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan. Berilah tanda ceklis (√) pada pernyataan 

yang paling sesuai dengan penilaian Anda pribadi. Tidak ada jawaban benar ataupun 

salah. Anda dapat memberi nilai berdasarkan pedoman berikut. 

1 =   STS  = Sangat Tidak Setuju 

2 =    TS     = Tidak Setuju 

3 =   ATS  = Agak Tidak Setuju 

4 =    AS    = Agak Setuju 

5 =     S  = Setuju 

6 =    SS  = Sangat Setuju   

 

No.                        Pernyataan  STS   TS ATS   AS    S   SS 
 Menurut penilaian saya…       

1. Carrefour memiliki lantai yang bersih       

2. Carrefour memiliki rak-rak barang yang bersih       

3. Carrefour selalu dalam keadaan bersih       

4. Pencahayaan di dalam Carrefour sangat 
menarik perhatian  

      

5. Pencahayaan di dalam Carrefour 
membuat saya dapat melihat detail 
produk dengan jelas  

      

6. Pencahaayaan di dalam Carrefour 
memudahkan saya dalam melihat warna 
produk dengan tepat. 

      

7. Pencahayaan pada Carrefour 
memudahkan saya dalam memilih produk 

      

8. Secara keseluruhan pencahayaan di 
dalam Carrefour baik 

      

9. Pemilihan tema warna pada Carrefour 
berhasil menarik perhatian 

      

10. Pemilihan warna di dalam Carrefour 
terlihat modern 

      

11. Pemilihan warna pada furnitur di dalam 
Carrefour terlihat menarik 

      

12. Pemilihan kombinasi warna di dalam 
Carrefour dapat membangunkan emosi 
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yang positif 
13. Saya menikmati irama musik di dalam 

Carrefour 
      

14. Volume musik yang diputar di dalam 
Carrefour sudah sesuai  

      

15. Tempo musik yang diputar di dalam 
Carrefour sudah sesuai 

      

16. Genre musik yang diputar di dalam 
Carrefour sesuai dengan keinginan saya  

      

17. Penampilan barang di dalam Carrefour  
sangat baik  

      

18. Penempatan barang di dalam Carrefour  
memudahkan saya dalam memilih produk 
sangat baik 

      

19. Alat peraga yang digunakan di dalam 
Carrefour sangat kreatif. 

      

20. Dekorasi di dalam Carrefour berhasil 
membuat tampilan barang menjadi 
menarik 

      

21. Saya akan datang kembali ke Carrefour 
dalam waktu dekat  

      

22. Saya memiliki keinginan yang kuat untuk 
mengajak teman dan keluarga saya 
mengunjungi Carrefour. 

      

23. Carrefour akan menjadi toko pilihan 
pertama saya dibanding dengan toko lain 

      

24. Untuk kedepannya saya akan lebih sering 
berbelanja di Carrefour. 

      

 

Terimakasih atas partisipasinya 
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Lampiran 2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Pre-Test 

 

Uji Validitas 

 

1. Uji Validitas: Cleanliness 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,582 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 38,752 

df 3 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

 cleanlines1 cleanliness2 cleanliness3 

Anti-image Covariance Cleanlines1 ,325 -,238 ,041 

Cleanliness2 -,238 ,280 -,172 

Cleanliness3 ,041 -,172 ,733 

Anti-image Correlation Ceanlines1 ,565a -,788 ,084 

Cleanliness2 -,788 ,550a -,381 

Cleanliness3 ,084 -,381 ,727a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Cleanlines1 1,000 ,791 

Ceanliness2 1,000 ,878 

Cleanliness3 1,000 ,493 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,162 72,071 72,071 2,162 72,071 72,071 

2 ,673 22,426 94,497    
3 ,165 5,503 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a 

 
Component 

1 

Cleanlines1 ,890 

Ceanliness2 ,937 

Cleanliness3 ,702 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

 
2. Uji Validitas: Lighting 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,859 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 122,922 

df 10 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

 lighting1 lighting2 lighting3 lighting4 lighting5 

Anti-image Covariance Lighting1 ,239 -,010 -,042 -,094 -,138 

Lighting2 -,010 ,224 -,120 -,006 -,033 

Lighting3 -,042 -,120 ,156 -,075 -,018 

Lighting4 -,094 -,006 -,075 ,299 ,008 

Lighting5 -,138 -,033 -,018 ,008 ,401 

Anti-image Correlation Lighting1 ,864a -,045 -,219 -,352 -,446 

Lighting2 -,045 ,842a -,642 -,021 -,112 

Lighting3 -,219 -,642 ,812a -,347 -,072 

Lighting4 -,352 -,021 -,347 ,899a ,024 

Lighting5 -,446 -,112 -,072 ,024 ,896a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

Lighting1 1,000 ,838 

Lighting2 1,000 ,806 

Lighting3 1,000 ,879 

Lighting4 1,000 ,780 

Lighting5 1,000 ,689 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,992 79,833 79,833 3,992 79,833 79,833 

2 ,421 8,420 88,253    
3 ,303 6,056 94,309    
4 ,177 3,549 97,858    
5 ,107 2,142 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Component Matrix

a 

 
Component 

1 

Lighting1 ,915 

Lighting2 ,898 

Lighting3 ,937 

Lighting4 ,883 

Lighting5 ,830 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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3. Uji Validitas: Color 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,777 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 39,598 

df 6 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

 color1 color2 color3 color4 

Anti-image Covariance Color1 ,703 -,103 -,091 -,121 

Color2 -,103 ,611 -,183 -,066 

Color3 -,091 -,183 ,426 -,232 

Color4 -,121 -,066 -,232 ,484 

Anti-image Correlation Color1 ,872a -,157 -,167 -,208 

Color2 -,157 ,824a -,360 -,122 

Color3 -,167 -,360 ,721a -,510 

Color4 -,208 -,122 -,510 ,753a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Color1 1,000 ,526 

Color2 1,000 ,610 

Color3 1,000 ,763 

Color4 1,000 ,708 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,607 65,183 65,183 2,607 65,183 65,183 

2 ,599 14,975 80,158    
3 ,502 12,555 92,713    
4 ,291 7,287 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Matrix
a 
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Component 

1 

Color1 ,725 

Color2 ,781 

Color3 ,874 

Color4 ,842 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

 
4. Uji Validitas: Background Music 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,653 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 96,882 

df 6 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

 
Background 

music1 

Backrground 

music2 

Background 

music3 

Background 

music4 

Anti-image Covariance Background music1 ,258 -,116 ,069 -,163 

Backrground music2 -,116 ,170 -,130 ,067 

Background music3 ,069 -,130 ,170 -,116 

Background music4 -,163 ,067 -,116 ,257 

Anti-image Correlation Background music1 ,667a -,553 ,329 -,631 

Backrground music2 -,553 ,641a -,767 ,319 

Background music3 ,329 -,767 ,639a -,552 

Background music4 -,631 ,319 -,552 ,671a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

Background music1 1,000 ,787 

Backrground music2 1,000 ,838 

Background music3 1,000 ,836 

Background music4 1,000 ,791 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,252 81,304 81,304 3,252 81,304 81,304 

2 ,401 10,033 91,337    
3 ,270 6,742 98,080    
4 ,077 1,920 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Component Matrix

a 

 
Component 

1 

Background music1 ,887 

Backrground music2 ,916 

Background music3 ,914 

Background music4 ,889 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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5. Uji Validitas: Visual Merchandising 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,649 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 39,944 

Df 6 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

 

Visual 

merchandising

1 

Visual 

merchandising

2 

Visual 

merchandising

3 

Visual 

merchandising

4 

Anti-image Covariance Visual merchandising1 ,614 -,227 ,141 -,218 

Visual merchandising2 -,227 ,502 -,227 -,019 

Visual merchandising3 ,141 -,227 ,474 -,242 

Visual merchandising4 -,218 -,019 -,242 ,481 

Anti-image Correlation Visual merchandising1 ,596a -,409 ,261 -,402 

Visual merchandising2 -,409 ,700a -,466 -,040 

Visual merchandising3 ,261 -,466 ,601a -,506 

Visual merchandising4 -,402 -,040 -,506 ,688a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Visual merchandising1 1,000 ,484 

Visual merchandising2 1,000 ,701 

Visual merchandising3 1,000 ,628 

Visual merchandising4 1,000 ,713 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,525 63,137 63,137 2,525 63,137 63,137 

2 ,750 18,743 81,880    
3 ,473 11,815 93,694    
4 ,252 6,306 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a 

 
Component 

1 

Visual merchandising1 ,696 

Visual merchandising2 ,837 

Visual merchandising3 ,792 

Visual merchandising4 ,845 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 
6. Uji Validitas: Repurchase Intention 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,812 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 123,853 

Df 6 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

 
Repurchase 

intention1 

Repurchase 

intention2 

Repurchase 

intention3 

Repurchase 

intention4 

Anti-image 

Covariance 

Repurchase intention1 ,271 -,101 ,050 -,036 

Repurchase intention2 -,101 ,119 -,056 -,046 

Repurchase intention3 ,050 -,056 ,180 -,084 

Repurchase intention4 -,036 -,046 -,084 ,137 

Anti-image Correlation Repurchase intention1 ,817a -,560 ,225 -,188 

Repurchase intention2 -,560 ,794a -,380 -,358 

Repurchase intention3 ,225 -,380 ,806a -,534 

Repurchase intention4 -,188 -,358 -,534 ,831a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Repurchase intention1 1,000 ,781 

Repurchase intention2 1,000 ,935 

Repurchase intention3 1,000 ,851 

Repurchase intention4 1,000 ,916 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,483 87,069 87,069 3,483 87,069 87,069 

2 ,332 8,299 95,367    
3 ,098 2,439 97,807    
4 ,088 2,193 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Component Matrix

a 

 
Component 

1 

Repurchase intention1 ,884 

Repurchase intention2 ,967 

Repurchase intention3 ,923 

Repurchase intention4 ,957 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 
 

Uji Reliabilitas 

1. Uji Reliabilitas: Cleanliness 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 96,8 

Excludeda 1 3,2 

Total 31 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,804 3 
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2. Uji Reliabilitas: Lighting 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 96,8 

Excludeda 1 3,2 

Total 31 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,933 5 

 

 
3. Uji Reliabilitas: Color 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 96,8 

Excludeda 1 3,2 

Total 31 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,817 4 

 

 
4. Uji Reliabilitas: Background Music 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 96,8 

Excludeda 1 3,2 

Total 31 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,921 4 

 

 
5. Uji Reliabilitas: Visual Merchandising 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 96,8 

Excludeda 1 3,2 

Total 31 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,804 4 

 

 
6. Uji Reliabilitas: Repurchase Intention 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 96,8 

Excludeda 1 3,2 

Total 31 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,950 4 
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Lampiran 3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  Data Penelitian 

 

Uji Validitas 

1. Uji Validitas: Cleanliness 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,725 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 438,628 

Df 3 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

 Cleanliess1 Cleanliness2 Cleanliness3 

Anti-image Covariance Cleanliess1 ,239 -,137 -,027 

Cleanliness2 -,137 ,172 -,125 

Cleanliness3 -,027 -,125 ,315 

Anti-image Correlation Cleanliess1 ,737a -,678 -,099 

Cleanliness2 -,678 ,658a -,536 

Cleanliness3 -,099 -,536 ,806a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Cleanliess1 1,000 ,870 

Cleanliness2 1,000 ,924 

Cleanliness3 1,000 ,836 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,630 87,674 87,674 2,630 87,674 87,674 

2 ,258 8,592 96,266    
3 ,112 3,734 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a 

 
Component 

1 

Cleanliess1 ,933 

Cleanliness2 ,961 

Cleanliness3 ,914 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

 
2. Uji Validitas: Lighting 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,881 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 853,804 

Df 10 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

 lighting1 lighting2 lighting3 lighting4 lighting5 

Anti-image Covariance Lighting1 ,384 ,024 -,055 -,067 -,112 

Lighting2 ,024 ,150 -,087 -,074 -,036 

Lighting3 -,055 -,087 ,152 -,035 -,038 

Lighting4 -,067 -,074 -,035 ,211 -,022 

Lighting5 -,112 -,036 -,038 -,022 ,349 

Anti-image Correlation Lighting1 ,906a ,099 -,228 -,236 -,306 

Lighting2 ,099 ,828a -,574 -,415 -,156 

Lighting3 -,228 -,574 ,856a -,193 -,165 

Lighting4 -,236 -,415 -,193 ,902a -,080 

Lighting5 -,306 -,156 -,165 -,080 ,935a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

Lighting1 1,000 ,718 

Lighting2 1,000 ,868 

Lighting3 1,000 ,887 

Lighting4 1,000 ,852 

Lighting5 1,000 ,762 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,087 81,737 81,737 4,087 81,737 81,737 

2 ,377 7,535 89,272    
3 ,284 5,685 94,957    
4 ,159 3,174 98,131    
5 ,093 1,869 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Component Matrix

a 

 
Component 

1 

Lighting1 ,847 

Lighting2 ,932 

Lighting3 ,942 

Lighting4 ,923 

Lighting5 ,873 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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3. Uji Validitas: Color 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,848 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 430,319 

Df 6 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

 Color1 Color2 Color3 Color4 

Anti-image Covariance Color1 ,415 -,072 -,112 -,125 

Color2 -,072 ,375 -,129 -,128 

Color3 -,112 -,129 ,373 -,096 

Color4 -,125 -,128 -,096 ,356 

Anti-image Correlation Color1 ,865a -,183 -,286 -,326 

Color2 -,183 ,845a -,344 -,350 

Color3 -,286 -,344 ,848a -,264 

Color4 -,326 -,350 -,264 ,837a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Color1 1,000 ,751 

Color2 1,000 ,780 

Color3 1,000 ,784 

Color4 1,000 ,797 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,112 77,790 77,790 3,112 77,790 77,790 

2 ,339 8,482 86,272    
3 ,289 7,229 93,501    
4 ,260 6,499 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a 

 
Component 

1 

Color1 ,867 

Color2 ,883 

Color3 ,886 

Color4 ,893 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

 

4. Uji Validitas: Background Music 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,817 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 735,395 

Df 6 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

 
Background 

music1 

Background 

music2 

Background 

music3 

Background 

music4 

Anti-image Covariance Background music1 ,243 -,076 -,014 -,088 

Background music2 -,076 ,210 -,096 ,019 

Background music3 -,014 -,096 ,137 -,090 

Background music4 -,088 ,019 -,090 ,190 

Anti-image Correlation Background music1 ,876a -,338 -,074 -,408 

Background music2 -,338 ,820a -,566 ,093 

Background music3 -,074 -,566 ,775a -,561 

Background music4 -,408 ,093 -,561 ,809a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

Background music1 1,000 ,855 

Background music2 1,000 ,856 

Background music3 1,000 ,914 

Background music4 1,000 ,871 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,495 87,383 87,383 3,495 87,383 87,383 

2 ,226 5,649 93,031    
3 ,192 4,796 97,827    
4 ,087 2,173 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Component Matrix

a 

 
Component 

1 

Background music1 ,925 

Background music2 ,925 

Background music3 ,956 

Background music4 ,933 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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5. Uji Validitas: Visual Merchandising 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,804 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 439,919 

Df 6 

Sig. ,000 

Anti-image Matrices 

 

Visual 

merchandisin

g1 

Visual 

merchandisin

g2 

Visual 

merchandisin

g3 

Visual 

merchandisin

g4 

Anti-image Covariance Visual merchandising1 ,446 -,130 ,047 -,145 

Visual merchandising2 -,130 ,290 -,159 -,088 

Visual merchandising3 ,047 -,159 ,391 -,119 

Visual merchandising4 -,145 -,088 -,119 ,328 

Anti-image Correlation Visual merchandising1 ,812a -,360 ,113 -,380 

Visual merchandising2 -,360 ,788a -,471 -,286 

Visual merchandising3 ,113 -,471 ,794a -,333 

Visual merchandising4 -,380 -,286 -,333 ,822a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Visual merchandising1 1,000 ,686 

Visual merchandising2 1,000 ,840 

Visual merchandising3 1,000 ,723 

Visual merchandising4 1,000 ,818 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,068 76,695 76,695 3,068 76,695 76,695 

2 ,478 11,950 88,645    
3 ,248 6,197 94,842    
4 ,206 5,158 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a 

 
Component 

1 

Visual merchandising1 ,828 

Visual merchandising2 ,917 

Visual merchandising3 ,851 

Visual merchandising4 ,905 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

 

6. Uji Validitas: Repurchase Intention 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,822 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 599,456 

Df 6 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

 
Repurchase 

intention1 

Repurchase 

intention2 

Repurchase 

intention3 

Repurchase 

intention4 

Anti-image Covariance Repurchase intention1 ,325 -,121 -,050 ,025 

repurchaseintention2 -,121 ,159 -,072 -,110 

Repurchase intention3 -,050 -,072 ,299 -,078 

Repurchase intention4 ,025 -,110 -,078 ,271 

Anti-image Correlation Repurchase intention1 ,838a -,531 -,160 ,085 

Repurchase intention2 -,531 ,753a -,329 -,528 

Repurchase intention3 -,160 -,329 ,894a -,275 

Repurchase intention4 ,085 -,528 -,275 ,829a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

Repurchase intention1 1,000 ,770 

Repurchase intention2 1,000 ,913 

Repurchase intention3 1,000 ,823 

Repurchase intention4 1,000 ,813 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,319 82,984 82,984 3,319 82,984 82,984 

2 ,337 8,432 91,417    
3 ,229 5,725 97,142    
4 ,114 2,858 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Component Matrix

a 

 
Component 

1 

Repurchase intention1 ,877 

Repurchase intention2 ,956 

Repurchase intention3 ,907 

Repurchase intention4 ,902 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Uji Reliablitas 

1. Uji Reliabilitas: Cleanliness 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 173 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 173 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,927 3 

 

 

2. Uji Reliabilitas: Lighting 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 173 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 173 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,942 5 
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3. Uji Reliabilitas: Color 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 173 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 173 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,902 4 

 
 

4. Uji Reliabilitas: Backgorund Music 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 173 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 173 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,951 4 

 

5. Uji Reliabilitas: Visual Merchandising 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 173 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 173 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,898 4 

 

6. Uji Reliabilitas: Repurchase Intention 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 173 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 173 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,931 4 
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Lampiran 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 
Variables Entered/Removed

a 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1  Cleanliness, 

lighting, color, 

background 

music, visual 

merchandisingb 

. Enter 

a. Dependent Variable: repurchase intention 

b. All requested variables entered. 

 
Model Summary

b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,777a ,604 ,592 2,5320 1,991 

a. Predictors: (Constant), cleanliness, lighting, color, background music,  visual merchandising 

b. Dependent Variable: repurchase intention 

 
ANOVA

a 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1632,878 5 326,576 50,938 ,000b 

Residual 1070,671 167 6,411   

Total 2703,549 172    

a. Dependent Variable: repurchase intention 

b. Predictors: (Constant), cleanliness, lighting, color, background music,  visual merchandising 
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Coefficients

a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -,794 1,348  -,589 ,557   

Cleanliness ,345 ,131 ,233 2,626 ,009 ,302 3,313 

Lighting ,131 ,089 ,123 1,483 ,140 ,345 2,897 

Color ,105 ,096 ,085 1,100 ,273 ,401 2,494 

Background music ,189 ,073 ,205 2,608 ,010 ,383 2,614 

Visual 

Merchandising 
,306 ,120 ,249 2,553 ,012 ,250 3,998 

a. Dependent Variable: repurchase intention 

 
Collinearity Diagnostics

a 

Model Dimension Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) cleanliness Lighting color 

background 

music 

visual 

merchandising 

1 1 5,926 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 ,034 13,181 ,18 ,01 ,02 ,00 ,42 ,00 

3 ,018 18,208 ,44 ,23 ,03 ,04 ,06 ,02 

4 ,010 24,379 ,20 ,00 ,01 ,92 ,35 ,00 

5 ,006 30,486 ,03 ,00 ,43 ,02 ,13 ,74 

6 ,006 32,348 ,15 ,76 ,52 ,01 ,05 ,24 

a. Dependent Variable: repurchase intention 

 
Residuals Statistics

a 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 10,588 23,762 17,711 3,0811 173 

Residual -6,6431 9,1025 ,0000 2,4950 173 

Std. Predicted Value -2,312 1,964 ,000 1,000 173 

Std. Residual -2,624 3,595 ,000 ,985 173 

a. Dependent Variable: repurchase intention 
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Bagan 
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RIWAYAT HIDUP PENULIS 
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