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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. 

 

 

1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar belakang  

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. Puncaknya adalah 
pada tahun 2016, Indonesia naik ke peringkat 5 GRDI dengan skor 55,6 dan nilai penjualan 
sebesar US$324 miliar. 

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.   

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). 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. 

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). 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). 
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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 
negara yang lainnya. Selain itu masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan yang unik, salah 
satunya adalah bukan 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. 

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, lighting, color, background music, 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.  

 
2. LANDASAN TEORI 
2.1 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).  

 
2.2 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.  

 
2.3 Bauran Ritel (Retailing Mix) 

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: 

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. 
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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.  

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. 
 

2.4 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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2.5 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 
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.  

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 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. 

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. 
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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). 

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). 

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 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). 
 

2.6 Pembentukan Hipotesis 
2.6.1 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). 
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2.6.2 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 yan/g 
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 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). 

 
2.6.3 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. 

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). 
 
2.6.4 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 
mayoritas pelanggan akan kembali lagi ke sebuah toko karna musik yang dimainkan (Milliman, 
1986). 

 
2.6.5 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. 
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2.7 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 
 
 

2.8 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. 
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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. 

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. 
 

3. 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. 

 
3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sedangkan desain yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah cross sectional, yaitu desain studi untuk mempelajari dan melihat dinamika 
hubungan antara kondisi yang terjadi pada objek penelitian dengan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya dan semua informasi diambil dalam satu waktu sekaligus (Malhotra, 2009).  

 
3.3 Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer maupun data 
sekunder. 

1. Data primer dikumpulkan dengan cara pengisian kuesioner secara online yang dilakukan 
oleh responden. 

2. Data sekunder, yaitu data yang tidak dikumpulkan secara langsung, seperti media 
internet dan surat kabar. 
 

3. 4 Populasi dan Sampel 
1. 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. 

2. 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: 
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 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 

Dalam penelitian ini, peneliti berhasil menghimpun responden sebanyak 173 orang. 

 

3. 5 Operasionalisasi Variabel 
 

Tabel  3.1 Operasionalisasi Variabel Repurchase Intention 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Sumber: telah diolah kembali 
 
 

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 

 

n = p (1-p) (Z/E)
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Tabel  3.2 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 

 

Tabel  3.3 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  3.4 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 

 
 

                     Tabel  3.5 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  3.6 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 

 
 
 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Profil Responden 

Penelitian ini berhasil menghimpun responden sebanyak 173 orang. Mayoritas responden 
dalam penelitian ini merupakan perempuan, yaitu sebanyak 62% dengan rentang usia antara 26 – 
33 tahun atau sebesar 33% yang bertempat tinggal di Jakarta Timur atau sebanyak 30%. 
Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai pegawai swasta sebesar 35%. Responden dalam 
penelitian ini merupakan konsumen Carrefour yang kebanyakan telah mengunjungi Carrefour lebih 
dari sekali atau sebesar 86% dan memiliki pengeluaran per bulan sekitar 1 juta - 2,5 juta atau 
sebanyak 44%. 

 
4.2 Hasil Analisis Data 

Hasil dari uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh 
variabel maupun indikator penelitian memenuhi kriteria yang telah ditentukan (Loading Factor ≥ 
0,5; KMO ≥ 0,5; cronbach’s alpha ≥ 0,6). 
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Tabel 4.1 Hasil Output Analisis Regresi Linear Berganda 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

 (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 

 
Sumber: telah diolah kembali 

 
Hasil output analisis regresi linear berganda didapatkan persamaan sebagai berikut: 

Repurchase Intention = -0,794 + 0,345Cleanliness + 0,131Lighting + 0,105Color + 
0,189Background Music + 0,306Visual Merchandising + e 

Artinya bahwa: 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 
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4.3 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. 
 

Tabel  4.2 ANOVA 

ANOVAa 

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. 

4.4 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  4.3 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) Berdasarkan tabel 4.3 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. 

2) Berdasarkan hasil uji T yang tertera pada tabel 4.3, 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. 
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3) Berdasarkan hasil uji t yang tertera pada tabel 4.3, 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. 

4) Berdasarkan tabel 4.3 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. 

5) Berdasarkan tabel 4.3 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. 

 
4.5 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran berdasarkan customer oriented melalui 
penciptaan store atmosphere yang dilakukan oleh Carrefour Jakarta secara signifikan mampu 
mempengaruhi minat konsumen untuk berkunjung kembali ke Carrefour Jakarta. Responden cukup 
merasakan suguhan yang ditawarkan oleh Carrefour Jakarta, terutama pada aspek cleanliness, 
background music serta visual merchandising. Aspek tersebut dianggap signifikan dalam 
menciptakan repurchase intention bagi para konsumen. 

Visual merchandising merupakan variabel yang paling memiliki pengaruh terhadap repurchase 
intention. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan mampu mempertahankan kenyamanan konsumen 
dengan pengadaaan maupun penataan barang-barang yang memudahkan konsumen dalam 
pencariannya. Hal lain yang dapat ditambahkan adalah dengan memberikan petunjuk berupa sign 
agar pengunjung dapat menemukan barang dengan lebih mudah.  

Selain visual merchandising, variabel lainnya yang memiliki pengaruh paling besar di bawanya 
adalah cleanliness dan background music. Mayoritas responden dalam penelitian ini mengakui 
bahwa Carrefour selalu berada dalam keadaan yang bersih. Tentunya keadaan tersebut harus 
selalu dipertahankan oleh Carrefour agar kepuasan konsumen dapat terjaga. Agar kebersihan 
dalam Carrefour tetap terjaga, perlu kiranya perhatian khusus pada area yang sering dilalui oleh 
pengunjung, atau pada area yang sekiranya terdapat produk basah. Sama seperti cleanliness, 
aspek background music pun mendapat respon positif dari para responden dalam penelitian ini. 
Agar konsumen lebih sering datang ke ke toko, sebaiknya Carrefour terus memperbaharui daftar 
putar (playlist) musik di dalam toko serta melakukan pemutaran musik secara acak berdasarkan 
genre agar setiap pengunjung yang datang dapat menemukan genre mereka masing-masing. 

Hasil dari penelitian ini juga menemukan dua variabel yang belum memiliki pengaruh terhadap 
repurchase intention, yaitu color dan lighting. Responden menganggap sesuatu yang ditawarkan 
oleh Carrefour adalah produk kebutuhan sehari-hari, sehingga konsumen akan tetap datang tanpa 
memperhatikan aspek color maupun lighting karena setiap orang memiliki kebutuhan diri yang harus 
dipenuhi. Hal ini yang menjadi alasan mengapa color dan lighting belum terlalu memiliki pengaruh 
terhadap repurchase intention dan mengapa visual merchandising menjadi aspek yang paling 
berpengaruh terhadap repurchase intention. 

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 sebuah cafe atau restoran, mungkin 
hasilnya 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. 
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5. 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. 

 
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: 

1. Bagi Manajemen Carrefour  
a. 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. 

b. 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. 

c. 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. 

d. 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 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. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Penelitian ini menemukan dua varianbel yang tidak signifikan terhadap 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 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. 
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b. 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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