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SARI 
 

Sartono. 2009.”Analisis Sikap Konsumen Mengenai Strategi Retailing Mix            
Pada Parasite Store Di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang”. Skripsi. 
Jurusan Manajemen, Program Studi Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi,  
Universitas Negeri Semarang. 
Dr. H. Achmad Slamet, M.Si.  Dra. Suhermini, M.Si.  

Kata Kunci: Sikap Konsumen, Strategi Retailing Mix.  

Sikap merupakan konsep paling penting dalam studi perilaku konsumen. 
Suatu perusahaan ritel jika ingin tetap bertahan dan bersaing serta ingin 
mengembangkan bisnisnya harus mampu mempelajari dan menganalisis sikap 
konsumen, sehingga produk yang dihasilkan serta dipasarkan dapat diterima 
masyarakat. Parsite store sebagai salah satu usaha retail dimana dalam mengelola 
usahanya parasite store ini harus mampu menghadapi persaingan dengan 
perusahaan ritel sejenis  lainnya. Permasalahan yang timbul dalam  penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana sikap konsumen mengenai faktor- faktor 
strategi retailing mix yaitu faktor keragaman produk, layanan toko, atmosfer toko, 
harga, promosi dan lokasi yang dilakukan oleh parasite store. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor keragaman produk, 
layanan toko, atmosfer toko, harga, promosi dan lokasi pada  parasite store di 
kawasan simpang lima kota Semarang 

Subjek penelitian ini adalah konsumen parasite store di kawasan simpang 
lima kota Semarang, dimana setiap orang yang melakukan aktivitas berbelanja 
pada parasite store. Sampel yang diambil sebanyak 98 konsumen. Variabel dalam 
penelitian ini adalah sikap konsumen mengenai strategi retailing mix pada 
parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang yang terdiri dari variabel 
keragaman produk, layanan toko, atmosfer toko, harga, promosi dan lokasi. 
Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif dengan perhitungan uji distribusi frekuensi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam  variabel yang diukur untuk 
mengetahui sikap konsumen, empat diantaranya yakni variabel keragaman 
produk, layanan toko, harga, lokasi, konsumen menyatakan benar (kognisi), 
menyenangkan (afeksi), dan tertarik membeli (konasi). Dua variabel lainnya 
yakni, atmosfer toko dan promosi, yang terdiri dua sub variabel, dimana satu sub 
variabel konsumen menyatakan benar (kognisi), menyenangkan (afeksi), dan 
tertarik (konasi), dan pada sub variabel lainnya konsumen menyatakan konsumen 
menyatakan benar (kognisi), kurang menyenangkan (afeksi), dan kurang tertarik 
(konasi). Saran yang dapat diberikan untuk dua varialel tersebut antara lain 
sebaiknya penataan produk lebih ditingkatkan agar dapat menarik perhatian 
konsumen, selain itu pemberian souvenir berupa tas pembungkus yang lebih 
kreatif dan menarik. Untuk variabel lainnya, sebaiknya dipertahankan dan 
ditingkatkan lagi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perekonomian nasional di negara Indonesia, sektor perdagangan 

mempunyai pengaruh tertinggi di antara seluruh sektor perekonomian yang lain. 

Dalam perekonomian nasional, barang yang diproduksi dalam negeri maupun luar 

negeri banyak ditemui dalam sektor perdagangan ini. Sektor perdagangan terbagi 

menjadi lima jenis pedagang antara lain pedagang besar, pedagang menengah, 

pedagang eceran, importir dan eksportir. Dari kelima jenis pedagang tersebut 

pedagang eceran merupakan sektor terpenting dalam perekonomian nasional.  

Pedagang eceran adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung 

ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran 

(Organisasi komunitas dan perpustakaan online Indonesia, 2007). Sektor 

perdagangan eceran ini meliputi penjualan produk  yang dijual pada pasar 

tradisional maupun pasar modern. 

Perkembangan organisasi ritel sekarang ini sangat beragam, dari yang 

nyata hingga di dunia maya (virtual). Masyarakat Indonesia sebelumnya hanya 

mengetahui pusat perbelanjaan yang ada adalah pasar tradisional. Tapi seiring 

dengan semakin banyak dan beragamnya kebutuhan masyarakat dan semakin 

sempit waktu serta kebutuhan efisiensi dan kenyamanan, maka berkembanglah 

usaha ritel di Indonesia. Bentuk usaha ritel yang berkembang pesat dewasa ini 

adalah pusat perbelanjaan. Ada beberapa jenis organisasi ritel (Kotler,2000 : 210) 
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yaitu: swalayan; toko khusus, toko serba ada, pasar swalayan, supermarket, 

minimarket, distribution store, factory outlet, parasite store dll. 

Dalam teori roda eceran yang dikemukakan oleh Kotler (2000: 215) 

ditunjukkan adanya suatu proses evolusi tempat pembelanjaan di Amerika Serikat, 

dimana jika roda dipandang berputar perlahan searah dengan panah, maka 

departmen store ini juga ikut bergerak di sekitar tahun 1900 dan toko-toko yang 

memberi potongan harga yang tampil kemudian dapat dipandang masuk ke pasar 

dari bagian bawah roda dengan menggeser pedagang eceran pasar tradisional. 

Sementara roda ini berputar mulai tahun 1955, department store ini juga ikut 

bergerak menjadi operasi yang lebih mahal, dan mulai menggeser keberadaan 

pedagang eceran tradisional. Secara bersamaan pada saat itu department store 

mulai meninggalkan ruang untuk perusahaan yang memiliki harga yang lebih 

rendah untuk mengisi bagian bawah roda tersebut.  

Berkaitan dengan konsep teori roda eceran dan pola konsumsi masyarakat, 

memberikan fenomena beberapa periode masa yang lalu, di mana sebagian 

masyarakat Indonesia hanya mengetahui bahwa pusat perbelanjaan yang ada saat 

itu adalah pasar tradisional, yang lazimnya adalah tempat untuk menjual dan 

membeli berbagai kebutuhan rumah tangga. Pada era globalisasi saat ini, 

masyarakat mulai mengenal tempat perbelanjaan modern seperti, department 

store, supermarket, hypermarket, chainstore. 

Perkembangan ekonomi mendorong orang lebih kreatif dalam 

menjalankan usahanya, sehingga muncul jenis usaha baru diantaranya dengan 

mendirikan jenis usaha baru yaitu benalu toko (parasite store) biasanya toko ini 
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berada di sekitar pusat perbelanjaan dan memanfaatkan keramaian pengunjung. 

Munculnya parasite store di Semarang tersebut menarik untuk dikaji karena 

merupakan alternatif tempat belanja warga Semarang dan sekitarnya. Di kawasan 

simpang lima kota Semarang setiap minggu pagi akan dipenuhi parasite store 

yang menjajakan dagangannya. Jika biasanya masyarakat berbelanja di pusat 

perbelanjaan modern atau mall yang harganya akan lebih mahal, hal ini 

dimanfaatkan beberapa orang untuk mendirikan parasite store yang menjajakan 

produk yang harganya lebih terjangkau. 

Keberadaan parasite store dikawasan simpang lima semarang ini tumbuh 

diantara pusat perbelanjaan modern di kota Semarang, dimana di sebelah selatan 

terdapat pasar Swalayan Ramayana, sebelah timur  terdapat Matahari Plaza 

sedangkan disisi utara terdapat Mall Ciputra dan Robinson sementara di sebelah 

barat terdapat ruko perbelanjaan E-plaza. Ditengah kepungan pusat perbelanjaan 

modern ini parasite store mencoba untuk memberikan alternatif lain dalam 

berbelanja. Alternatif yang ditawarkan parasite store ini antara lain variasi produk 

dan harga yang lebih terjangkau bila di bandingkan belanja di departemen store 

modern. 

Keberadaan parasite store dikawasan simpang lima kota Semarang 

bagaikan sisi mata uang yang berlainan. Disatu sisi memberikan alternatif 

berbelanja yang lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat serta menggairahkan 

perekonomian di kota Semarang, namun disisi lain bertentangan dengan peraturan 

pemerintah kota Semarang. Semestinya kawasan simpang lima bukan tempat 
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untuk berjualan. Dampak dari parasite store ini menimbulkan kemacetan yang 

luar biasa, banyak bahu jalan yang dijadikan lahan parkir konsumen.  

Parasite store yang terletak di bundaran simpang lima Semarang ini 

kondisinya cukup memprihatinkan dimana dari segi penataan kios-kios, lahan 

untuk parkir kendaraan masih terbatas, fasilitas lain seperti toilet tidak ada. Bila 

ramai pengunjung jalan di kawasan simpang lima Semarang pasti macet, karena 

banyak bahu jalan digunakan sebagai lahan parkir. Seringkali Pemkot Semarang 

memberikan teguran baik secara lisan mapun tertulis kepada parasite store karena 

melanggar peraturan daerah.  

Banyak hal yang harus diperhatikan pedagang bila ingin menjajakan 

dagangannya. Berdasarkan surat edaran pemkot Semarang pada bulan februari 

2009 telah ditetapkan waktu berjualan mulai Sabtu sore jam 16.00 WIB dan 

berakhir pada minggu pagi jam 08.00 WIB harus bersih dari parasite store.  

Dalam menyikapi keberadaan parasite store dikawasan simpang lima 

Semarang terjadi pro dan kontra di masyarakat, ada yang suka maupun tidak suka 

dengan keberadaan parasite store tersebut. Hal ini berkaitan pula dengan sikap 

konsumen mengenai parasite store. Sikap menurut Kotler (2000: 200) sikap 

menempatkan semua kedalam sebuah kerangka pemikiran yang menyukai  atau 

tidak menyukai suatu obyek, bergerak mendekati atau menjauhi obyek tersebut, 

sikap menyebabkan orang – orang berperilaku secara cukup konsisten terhadap 

obyek yang serupa. Philip dan Carolyn (dalam James F. Engel,Roger D. 

Blackwelll, dan Paul W .Miniard, 1999: 54) sikap dikonseptualkan sebagai 
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perasaaan positif atau negatif terhadap merek dan dipandang sebagai hasil dari 

penilaian merek bersama dengan kriteria atau atribut evaluatif yang penting. 

Sikap merupakan komponen penting dalam perilaku pembelian. Studi 

tentang sikap merupakan kunci untuk memahami perilaku pembelian. Sikap 

merupakan evaluasi yang mencerminkan rasa suka atau tidak suka terhadap 

produk, sehingga pemasar dapat menduga potensi pembelian dan menyusun 

strategi yang lebih efektif (Rangkuti, 2003:144). 

Sikap sebagai salah satu faktor lingkungan internal, dapat mempengaruhi 

seseorang mengambil keputusan membeli produk. Sikap konsumen merupakan 

respon atau penilaian yang diberikan konsumen secara konsisten, 

konsekuen,menguntungkan atau tidak menguntungkan, positif atau negatif, suka 

atau tidak suka, setuju atau tidak terhadap suatu obyek. Mengetahui sikap 

konsumen terhadap suatu objek merupakan informasi yang sangat berharga bagi 

pemasar, karena dengan mengetahui sikap dapat digunakan sebagai dasar dalam 

menentukan segmentasi pasar. Sikap dapat dicerminkan melalui apa yang 

konsumen pikirkan, rasakan dan apa yang dilakukan terhadap produk yaitu 

dengan mengetahui apakah konsumen bersikap positif atau negatif terhadap 

produk atau merek. 

Sikap mempunyai arti penting dalam pembuatan keputusan pemasaran dan 

ada kecenderungan yang kuat untuk menganggap bahwa sikap itu sebagai faktor 

yang paling kuat untuk memprediksi perilaku dimasa yang akan datang serta dapat 

membantu pemasar mengembangkan program pemasaran yang tepat. Sikap 

seseorang terhadap atribut produk dapat berbeda-beda karena keyakinan serta 
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evaluasi terhadap atribut yang dimiliki produk tersebut. Disamping itu masih ada 

faktor lain yang turut berpengaruh yang pada akhirnya akan menentukan minatnya 

membeli suatu produk. Dalam penelitian ini sikap merupakan faktor yang 

mendapatkan perhatian dari peneliti, karena sikap merupakan faktor yang tepat 

untuk memprediksi/meramalkan perilaku konsumen dimasa yang akan datang. 

Jadi dengan mempelajari sikap konsumen diharapkan dapat menentukan apa yang 

akan dilakukan dimasa yang akan datang. 

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan, peneliti berasumsi 

bahwa parasite store yang beroperasi setiap malam minggu dan minggu pagi ini 

selalu ramai dikunjungi pembeli. Peneliti tidak mengetahui secara pasti jumlah 

konsumen keseluruhan parasite store dalam setiap bulan atau tahunnya, namun 

berdasarkan observasi dan juga keterangan dari pihak parasite store, setiap 

minggu pagi kawasan simpang lima kota Semarang disesaki para pengunjung, hal 

ini dapat dilihat dari keramaian orang yang berdesak-desakan di kawasan simpang 

lima kota Semarang, selain itu tempat parkir yang selalu penuh di setiap sisi 

kawasan simpang lima menjadi indikator keramaian pengunjung. 

Berdasarkan pengamatan dan keterangan dari pihak parasite store selama 

observasi, meskipun terlihat ramai dikunjungi pembeli, akan tetapi selama ini 

parasite store tidak menerapkan strategi yang khusus dalam bauran ecerannya. 

Elemen-elemen retailing mix atau strategi bauran eceran yang ada di parasite 

store tergolong biasa saja dan standar, bahkan kalah jauh bila dibandingkan 

strategi usaha retail lainnya yang ada dikawasan simpang lima kota Semarang.  
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Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana sikap konsumen mengenai keragaman produk (product assortment), 

layanan dan atmosfer, harga, promosi, serta tempat (lokasi) yang dilakukan oleh 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang. 

Motivasi yang menggugah peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis sikap konsumen mengenai parasite 

store di kawasan simpang lima kota Semarang. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan gambaran secara langsung dilapangan mengenai 

teori pemasaran yang diterapkan pada konsumen parasite store di kawasan 

simpang lima kota Semarang mengenai sikap konsumen terhadap parasit store di 

kawasan simpang lima kota Semarang. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut  :  

1.  Bagaimana sikap konsumen mengenai keragaman produk yang dijual oleh 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang? 

2.  Bagaimana sikap konsumen mengenai layanan yang diberikan oleh parasite 

store di kawasan simpang lima kota Semarang? 

3. Bagaimana sikap konsumen mengenai atmosfer yang dimiliki oleh parasite 

store di kawasan simpang lima kota Semarang? 

4. Bagaimana sikap konsumen mengenai keputusan harga yang ditetapkan oleh 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang? 
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5. Bagaimana sikap konsumen mengenai keputusan promosi yang dilakukan 

oleh parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang? 

6. Bagaimana sikap konsumen mengenai keputusan tempat (lokasi) yang 

ditetapkan oleh parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan diadakannya penelitian ini 

adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis sikap konsumen  mengenai keragaman 

produk yang dijual oleh parasite store di kawasan simpang lima kota 

Semarang. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis sikap konsumen  mengenai layanan yang 

diberikan oleh parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang. 

3. Mendeskripsikan dan menganalisis sikap konsumen  mengenai atmosfer yang 

dimiliki oleh parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang. 

4. Mendeskripsikan dan menganalisis sikap konsumen  mengenai keputusan 

harga yang ditetapkan oleh parasite store di kawasan simpang lima kota 

Semarang. 

5. Mendeskripsikan dan menganalisis sikap konsumen  mengenai keputusan 

promosi yang dilakukan oleh parasite store di kawasan simpang lima kota 

Semarang. 

6. Mendeskripsikan dan menganalisis sikap konsumen mengenai keputusan 

tempat (lokasi) yang ditetapkan oleh parasite store di kawasan simpang lima 

kota Semarang. 



9 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan menghasilkan suatu konsep dalam 

menentukan sikap konsumen.  

2. Untuk mengetahui sikap konsumen mengenai parasite store di kawasan 

simpang lima kota Semarang, sehingga parasite store dapat menentukan 

langkah yang tepat dalam mempertahankan eksistensinya. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi parasite store, penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan bahwa 

sikap konsumen yang terbentuk merupakan hasil dari pelaksanaan strategi 

bauran pemasaran pedagang eceran yang optimal. 

2. Bagi penulis, penelitian merupakan salah satu pelatihan berpikir secara ilmiah 

dengan menganalisa data dari obyek yang akan diteliti. 

3. Bagi para akademisi dan pembaca, diharapkan akan mendapatkan satu 

khasanah kepustakaan dan memberikan satu informasi dalam upaya 

pemenuhan harapan yang diinginkan, lebih kritis dan bijak dalam memilih 

tempat berbelanja.  
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

2.1 Kerangka Teoritis 

2.1.1 Sikap Konsumen  

Sikap merupakan konsep paling penting dalam studi perilaku konsumen, 

dengan mempengaruhi sikap konsumen, para pemasar berharap dapat 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen (Bilson Simamora, 2004:152). 

Sikap kerap terbentuk sebagai hasil dari kontak langsung dengan obyek sikap. 

Konsumen yang menikmati perjalanan belanja yang menyenangkan ke pengecer 

mungkin mengembangkan sikap yang mendukung pengecer. Sebagai kontras, 

produk yang gagal bekerja sebagaimana diharapkan dapat dengan mudah 

menimbulkan sikap negatif begitu pula sebaliknya jika produk berhasil dalam 

bekerja sebagaimana yang diharapkan maka dengan mudah menimbulkan sikap 

positif  

2.1.1.1 Pengertian Sikap    

Sikap adalah ekspresi perasaan (inner feeling), yang mencerminkan 

apakah seseorang senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, dan setuju atau 

tidak terhadap obyek. Obyek yang dimaksud dapat berupa merek, layanan, 

pengecer, perilaku tertentu, dan lain-lain menurut Schifman dan Kanuk dalam 

Simamora (2004: 152).    

Jika ahli diatas memandang sikap dari segi perasaan, maka Alport  dalam 

Simamora (2004: 152) menyatakan sikap sebagai predisposisi yang dipelajari 
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untuk berespons terhadap suatu objek atau kelas objek dalam suasana 

menyenangkan atau tidak menyenangkan secara konsisten. Sebaliknya Paul dan 

Olson. dalam Simamora (2004: 152), menyatakan sikap sebagai evaluasi konsep 

secara menyeluruh yang dilakukan oleh seseorang. Evaluasi adalah tanggapan 

pada tingkat intensitas dan gerakan yang relatif rendah. Evaluasi dapat diciptakan 

oleh sistem afektif maupun kognitif. Sistem pengaruh secara otomatis 

memproduksi tanggapan afektif, termasuk emosi, perasaan, suasana hati dan 

evaluasi terhadap sikap, yang merupakan tanggapan segera dan langsung pada 

rangsangan tertentu. Tanggapan afektif yang menyenangkan dan tidak 

menyenangkan tersebut muncul tanpa pemrosesan kognitif yang disadari terhadap 

informasi produk tertentu. Kemudian melalui proses pembentukan sikap (classical 

conditioning) evaluasi tersebut dapat dikaitkan dengan produk atau merek 

tertentu, sehingga menciptakan suatu sikap 

Definisi sikap dapat juga dikelompokkan dalam tiga kerangka pemikiran. 

Kelompok pemikir pertama diwakili oleh Luis Thurson, Rensis Likert, Charles 

Osgood, serta Icek Ajzen dan Martin Fishbein dalam Slamet (2007: 146), menurut 

mereka sikap diartikan sebagai bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap 

seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung maupun perasaan 

tidak mendukung  pada objek tertentu. Pengikut pendekatan ini memandang perlu 

untuk membatasi konsep sikap hanya pada aspek afektif saja. Untuk itu definisi 

yang mereka ajukan tentang sikap ini adalah mengenai penilaian positif atau 

negatif terhadap suatu objek.  
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Kelompok pemikir kedua diwakili oleh para ahli sepeti Chane, Bogardus, 

La Piere, Mead dan Gordon Allport. dalam Slamet (2007: 146), menurut 

kelompok pemikir ini, sikap diartikan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap 

suatu objek sebagi kecenderungan untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila 

individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. 

Kelompok pemikir ketiga adalah kelompok yang berorientasi kepada 

skema triadik atau pendekatan tri komponen, penganut aliran ini diantaranya 

Secord dan Beckman, Katz dan Stotland, Rijecki dan Breckler. dalam Slamet 

(2007: 146) kelompok pemikir ini mengartikan sikap sebagai konstelasi 

komponen-komponen kognisi, afeksi dan konasi yang saling berinteraksi dalam 

memahami, merasakan dan berperilaku terhadap objek. Untuk itu sikap 

merupakan suatu konstruk multidimensional yang terdiri dari afeksi, kognisi, dan 

konasi. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan, sikap adalah ekspresi 

perasaan yang mencerminkan senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, 

setuju atau tidak setuju yang diperoleh dari hasil evaluasi yang menyeluruh untuk 

merepon suatu obyek secara konsisten. 

2.1.1.2 Karakteristik Sikap  

Karakteristik sikap menurut Simamora (2004: 156), yaitu obyek, arah, 

ektriminitas, persistensi, serta keyakinan. 

1. Objek: sikap memang harus memiliki objek. Objek sikap bisa abstrak dan bisa 

pula nyata, objek sikap juga bisa individual atau sekumpulan intensitas. Objek 

sikap dapat bersifat spesifik atau umum. 
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2. Arah: dimensi ini berkaitan dengan kecenderungan sikap, apakah positif, netral 

atau negatif 

3. Ekstriminitas: adalah intensitas kearah positif atau negatif. Dimensi ini didasari 

oleh perasaan suka atau tidak suka memiliki tingkatan-tingkatan. Adanya 

ektriminitas memungkinkan konsumen untuk membandingkan sikap. 

Resistensi: yaitu tingkat kekuatan sikap untuk tidak berubah. Sikap 

memiliki perbedaan konsistensi. Sikap ada yang mudah berubah (tidak konsisten) 

seperti sikap tren dan ada yang sulit berubah (konsisten) seperti sikap terhadap 

keyakinan 

2.1.1.3 Model Sikap dan Perilaku  

Model sikap menurut Rosenberg dan Hovland dalam Slamet (2007: 146), 

yaitu model ini menempatkan ketiga komponen afeksi, kognisi dan konasi tidak 

menyatu langsung ke dalam konsep mengenai sikap. Pandangannya dinamakan 

tripartite model.  

 



14 

 

 Variabel                                                       Variabel  
  independen yang  Variabel intervening dependen yang 
  dapat diukur  dapat diukur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Gambar 2.1 

Tripartite model mengenai sikap 
Dari Rosenberg dan Hovland (Slamet 2007: 146) 

 
Pada gambar  di atas menunjukkan adanya sikap seseorang terhadap suatu 

objek selalu berperan sebagai perantara antara responnya yang bersangkutan. 

Respon diklasifikasikan dalam tiga macam, yaitu respon afeksi (respon syaraf 

simpatik dan pernyataan mengenai apa yang diayakini), respon kognisi (respon 

perseptual dan pernyataan mengenai apa yang diyakini), serta respon perilaku atau 

konasi (respon berupa tindakan dan pernyataan mengenai perilaku). Masing-

masing klasifikasi respon ini berhubungan dengan ketiga komponen sikapnya, 

sehingga diskripsi lengkap mengenai sikap individu dapat diperoleh dengan 

melihat ketiga respon secara lengkap.  
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Para ahli psikologi sosial dalam Simamora (2004: 155), menganggap 

bahwa sikap terdiri dari tiga komponen. Komponen pertama adalah komponen 

kognisi, yaitu pengetahuan dan keyakinan seseorang mengenai sesuatu yang 

menjadi obyek sikap. Komponen kedua adalah komponen afeksi, ini berisikan 

perasaan terhadap objek sikap. Sedangkan komponen ketiga adalah komponen 

konasi, yaitu kecenderungan melakukan terhadap objek sikap. Ketiga komponen 

tersebut berada dalam suatu hubungan yang konsisten. Sebelum suka atau tidak 

suka (komponen afeksi) terhadap suatu objek, tentu seseorang harus tahu dan 

yakin lebih dahulu (komponen kognisi). Seseorang membeli suatu produk 

(komponen konatif), tentu karena suka (komponen afeksi), kecuali dalam keadaan 

terpaksa. 

Ketiga elemen di atas yaitu kognisi , afeksi, konasi akan saling berkaitan 

dalam menentukan strategi pengecer yang tepat guna menjangkau konsumen. 

Kognisi dan afeksi menunjukkan dua jenis tanggapan intern diri dan peristiwa 

lingkungan. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa kognisi itu melibatkan 

pemikiran dan afeksi melibatkan perasaan seperti diungkap oleh Mueller (1990) 

maupun Saifudin (1995). (dalam Slamet 2007: 26). 

Aspek-aspek kognisi  lebih banyak sebagai proses berfikir secara sadar 

meskipun ada juga sebagian kecil yang merupakan proses bersifat tidak disadari. 

Tanggapan-tanggapan yang bersifat afeksi bervariasi dalam evaluasi (positif atau 

negatif, baik atau buruk) dan dalam intensitas. Misalnya, afeksi mencakup emosi 

yang relatif intens seperti suka atau tidak suka, kondisi perasaan yang kurang 
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begitu kuat seperti kepuasan atau frustasi, kata hati seperti rileks atau bosan, dan 

evaluasi yang agak sedikit menyeluruh. 

Basu Swasta (1993). dalam Slamet (2007: 27), menyatakan bahwa 

perilaku (konasi) merupakan aksi bermaksud dari konsumen yang dapat diamati 

secara langsung. Contoh perilaku mencakup mengunjungi tempat perbelanjaan 

tertentu, atau membeli suatu produk tertentu. Kalau kognisi dan afeksi berkaitan 

dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan konsumen, maka perilaku berkaitan 

dengan apa yang sesungguhnya dilakukan oleh konsumen.  

Selain model tripartite yang dikemukakan oleh Rosenberg dan Hovland, 

ada salah satu model sikap lain yaitu model sikap multiatribut dari Fishbein dalam 

Umar (1999: 179-181), model sikap Fishbein ini berfokus pada prediksi sikap 

yang dibentuk seseorang tehadap obyek tertentu. Model ini mengidentifikasikan 

tiga faktor utama untuk memprediksi sikap. Faktor pertama yaitu keyakinan 

seseorang terhadap atribut yang menonjol dari obyek. Faktor kedua adalah 

kekuatan keyakinan seseorang bahwa atribut memilki atribut khas, biasanya 

diketahui dalam bentuk pertanyaan. Dan faktor ketiga adalah evaluasi dari 

masing-masing keyakinan akan atribut yang menonjol, dimana diukur seberapa 

baik atau tidak baik keyakinan mereka terhadap atribut-atribut itu.  

Model ini digunakan dengan maksud agar diperoleh konsistensi antara 

sikap dan perilakunya, sehingga model Fishbein ini memilki dua komponen, yaitu 

komponen sikap dan komponen norma subyektif, sebagai berikut:  
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1. Komponen sikap  

Komponen ini bersifat internal individu, berkaitan langsung dengan obyek 

penelitian dan atribut-atribut langsungnya yang memiliki peranan penting 

dalam pengukuran perilaku, karena akan menentukan tindakan apa yang akan 

dilakukan, dengan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. 

2. Komponen norma subyektif  

Komponen ini bersifat eksternal individu yang mempunyai pengaruh terhadap 

individu. Komponen ini dapat dihitung dengan cara mengkalikan antara nilai 

kepercayaan normatif individu terhadap atribut dengan motivasi setuju terhadap 

atribut tersebut. 

2.1.1.4 Fungsi Sikap 

Sikap memiliki empat fungsi untuk seseorang, fungsi – fungsi tersebut 

mendorong orang-orang untuk mempertahankan dan meningkatkan citra (image) 

yang mereka bentuk sendiri. Dalam konteks yang lebih luas, fungsi-fungsi 

tersebut merupakan dasar memotivasi pembentukan dan penguatan sikap positif 

terhadap objek yang memuaskan kebutuhan atau sikap negatif terhadap objek 

yang mendatangkan kerugian, hukuman ataupun ancaman. Bilson Simamora 

(2004: 157) Fungsi-fungsi tersebut antara lain :  

1) Fungsi penyesuaian  

Fungsi penyesuaian mengarahkan kepada objek yang menyenangkan atau 

mendatangkan manfaat serta menjauhkan orang-orang dari objek yang tidak 

menarik atau yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini berlaku konsep 

memaksimalkan peruntungan dan meminimalkan kerugian. 
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2) Fungsi pertahanan ego 

Sikap yang terbentuk untuk melindungi ego merupakan wujud dari fungsi 

pertahanan ego. Pada kenyataannya, banyak ekspresi sikap yang mencerminkan 

kebalikan dari apa yang dipersepsikan orang-orang semata-mata untuk 

mempertahankan ego. 

3) Fungsi ekspresi nilai  

Sikap  untuk mengekspresikan nilai-nilai yang diyakininya. Artinya, setiap 

orang akan berusaha untuk menerjemahkan nilai-nilai yang diyakini kedalam 

konteks sikap yang lebih nyata. 

4) Fungsi pengetahuan 

Manusia memiliki kecenderungan untuk memandang dunianya dari sudut 

pandang keteraturan. Kecenderungan ini memaksa manusia untuk berpegang pada 

konsistensi, definisi, stabilitas, dan pengertian tentang dunianya. Kecenderungan 

itu pula yang menentukan apa yang perlu dipelajari dan apa yang ingin diketahui. 

 

2.1.2 Retailing Mix 

Pemasaran menurut Phillips Kotler (2000:9) adalah proses sosial dan 

manajerial dengan mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. 

Pemasaran ritel adalah penjualan eceran yang meliputi semua kegiatan yang 

melibatkan penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir 

untuk penggunaan yang bersifat pribadi, bukan bisnis (Kotler, 2000:210). 

Menurut Hendri Ma’ruf (2005:7), pemasaran ritel adalah kegiatan usaha dalam 
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menjual barang atau jasa kepada perseorangan untuk keperluan diri sendiri, 

keluarga dan rumah tangga. Pengecer adalah segala usaha bisnis yang volume 

penjualannya terutama berasal dari penjualan eceran.  

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan, pemasaran ritel adalah 

kegiatan usaha dalam menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen 

akhir untuk keperluan diri sendiri, keluarga dan rumah tangga. 

Retailing mix menurut Lamb, et al (2001) (dalam Widya Utami 2006: 57) 

adalah kombinasi elemen-elemen produk, layanan, atmosfer toko, harga, promosi, 

lokasi untuk menjual barang dan jasa pada konsumen akhir yang menjadi pasar 

sasaran. Kotler (2000: 220-225), menyatakan bahwa keputusan-keputusan 

pemasaran pengecer dalam bidang pasar sasaran akan mendorong pedagang 

eceran kearah kemajuan antara lain adalah: 

1) Keragaman produk  

2) Layanan  

3) Atmosfer toko 

4) Keputusan harga 

5) Keputusan promosi 

6) Keputusan tempat  atau lokasi.  

2.1.2.1 Keragaman Produk (Product Assortment) 

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kesuatu pasar 

untuk memenuhi keinginan dan tujuan (Purnama,2002:109). Sammeng (2001,184) 

produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk menarik perhatian 
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(agar konsumen/pasar) memesan, menggunakan atau mengkonsumsi (guna) 

memenuhi keinginan atau kebutuhan. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan produk merupakan segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, 

dibeli, atau dikonsumsi pasar yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia.     

Keragaman produk (product assortment) pengecer harus sesuai dengan 

harapan belanja dari pasar sasarannya. Pengecer tersebut harus memutuskan 

keluasan dan kedalaman keragaman produk.  

Menurut Hendri Ma’ruf (2005: 144) kata assortment merujuk pada 

keanekaragaman produk. Keanekaragaman atau keragaman produk terdiri atas dua 

hal : 

1) Wide/lebar, yaitu banyaknya variasi kategori produk yang dijual. 

• Lebar : banyak ragam kategori produk. 

• Sempit : sedikit ragam kategori produk. 

2) Deep/dalam, yaitu banyaknya item pilihan dalam masing-masing kategori 

produk. 

• Dalam : banyak pilihan (warna, ukuran, bahan, dan lain-lain) dalam setiap 

kategori produk. 

• Dangkal : sedikit pilihan dalam setiap kategori produk. 

Ritel mengatur arah barang dagangan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Melakukan analisis pasar dan segmentasi. 
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 Analisis pasar dilakukan dengan meneliti pasar, konsumen dan pesaing. 

2) Menentukan target pasar. 

3) Menetapkan tujuan dan memutuskan. 

 Berdasarkan tren secara umum dalam pasar, kelompok barang dagangan 

mana yang patut mendapat perhatian lebih. 

4) Rencana keragaman barang (assortment  plan). 

Merupakan aktivitas untuk melakukan perencanaan terhadap kategori barang 

dagangan dan bauran margin. Kategori barang dagangan 

(merchandisecategory) adalah kelompok barang dalam persepsi konsumen 

yang saling berhubungan dan atau pemakaiannya dapat saling menggantikan. 

Bauran margin (margin mix) adalah komposisi margin yang terbaik yang 

ditentukan berdasarkan peranan dari masing-masing kategori barang 

(category role). 

Setelah mengimplementasikan semua langkah di atas dalam melakukan 

evaluasi barang dagangan, ritel dapat melakukan beberapa pilihan berikut ini: 

1) Variasi 

Variasi adalah sejumlah kategori barang-barang yang berbeda di dalam toko 

atau departement. Istilah jenis (variety) dan keleluasan (breadth) sering 

digunakan (saling menggantikan) untuk menunjukkan keluasan barang 

dagangan. 

2) Keberagaman 

Keberagaman (assortment) merupakan sejumlah unit penyimpanan 

persediaan dalam kategori. Toko dengan keberagaman yang luas (large 
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assortment) dapat dikatakan mempunyai kedalaman (depth) yang baik 

keberagaman dan kedalaman juga dapat digunakan untuk menunjukkan 

kedalaman barang dagangan. 

3) Ketersediaan produk 

Ketersediaan produk (product avaibility) dapat didefinisikan sebagai 

presentase permintaan untuk beberapa jumlah unit penyimpanan persediaan 

yang memuaskan (C. Widya Utami, 2006: 166) 

2.1.2.2 Layanan  

Pelayanan menurut Kotler (2000: 83), adalah tindakan atau unjuk kerja 

yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Salah satu faktor yang 

menentukan tingkat keberhasilan perusahaan adalah kemampuan perusahaan 

dalam memberikan kualitas pelayanan jasa kepada konsumen untuk mencapai 

kepuasan 

Berman dan Evans (2004:65) mengatakan bahwa pelayanan konsumen, 

berkaitan dengan karyawan dalam strategi bauran pedagang eceran yang dapat 

meningkatkan nilai dari barang dagangannya.  

Prinsip roda ritel (the wheel of retailing) mengatakan antara lain bahwa 

suatu bisnis ritel yang bermula dari sebuah gerai kecil ketika tumbuh berkembang 

akan menjadi gerai besar dengan kualitas baik sehingga membutuhkan staff 

seperti pramuniaga untuk memberikan nilai tambah berupa pelayanan. Ada 

beberapa tingkatan pelayanan sebagai berikut : 

1) Swalayan (self-service). 



23 

 

2) Bisa memilih sendiri walau disediakan pramuniaga disebut self-selection. 

3) Pelayanan terbatas yaitu banyak barang disediakan sehingga pembeli 

memerlukan jasa pramuniaga. 

4) Pelayanan penuh (full service) yaitu pramuniaga yang mendampingi pembeli 

dalam semua proses belanjanya datang,  mencari, membandingkan dan 

memilih (Hendri Ma’ruf, 2005: 221) 

Menurut Hendri Ma’ruf (2005: 219) pelayanan eceran (retail service) 

bertujuan memfasilitasi para pembeli saat mereka berbelanja di gerai, retail 

service bersama unsur-unsur bauran pemasaran lainnya mempunyai fungsi 

memenuhi kebutuhan pembeli dalam berbelanja, jenis-jenis pelayanan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1) Pelayanan konsumen (customer service): 

a. Pramuniaga yang terampil dengan cara pelayanan dan kesigapan 

membantu. 

b. Penampilan wiraniaga yang menarik 

c. Kecepatan pramuniaga dalam melayani konsumen. 

d. Keramahan wiraniaga dalam melayani konsumen 

e. Kemudahan serta kecepatan dalam pembayaran 

f. Personal shopper, yaitu pramuniaga melayani pembeli dengan 

menyiapkan barang pesanan yang nantinya tinggal diambil oleh 

pelanggan.  

2) Terkait Fasilitas gerai: 

a. Jasa penitipan barang 
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b. Jasa pengantaran untuk pemesanan tertentu 

c. Fasilitas tempat makan  

d. Fasilitas pemesanan produk jauh hari. 

e. Penyediaan tong sampah setiap gerai 

f. Fasilitas jalan batako 

3) Terkait operasional toko: 

a. Jam buka 

4) Fasilitas-fasilitas lain: 

a. lahan parkir. 

b. Arena bermain anak 

2.1.2.3 Atmosfer Toko   

Suasana atau atmosfer dalam gerai merupakan salah satu dari berbagai 

unsur dalam retail marketing mix. Gerai kecil yag tertata rapi dan menarik akan 

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

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

diatur sama sekali dan tampak kotor. 

 Atmosfer dapat tercipta melalui aspek-aspek berikut ini : 

1) Visual, yang berkaitan dengan pandangan: warna, brightness (terang 

tidaknya), ukuran, bentuk.  

2) Tactile, yang berkaitan dengan sentuhan tangan atau kulit: softness, 

smoothness, temperatur. 

3) Olfactory, yang berkaitan dengan bebauan/aroma: scent, freshness. 
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4) Aural, yang berkaitan dengan suara: volume, pitch, tempo (Hendri Ma’ruf, 

2005: 206-207) 

Menurut C. Widya Utami (2006) penciptaan suasana (atmospherics) 

berarti  desain lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, 

wangi-wangian untuk merancang respons emosional dan persepsi pelanggan dan 

untuk mempengaruhi pelanggan dalam membeli barang. Penciptaan suasana dapat 

dilakukan melalui: 

1) Komunikasi visual 

Komunikasi visual terdiri atas grafik, papan tanda, efek panggung, baik di 

toko dan jendela toko membantu meningkatkan penjualan dengan memberikan 

informasi tentang produk dan menyarankan pembeli barang. 

2) Pencahayaan 

Pencahayaan digunakan untuk memberikan sorotan (highlight) pada barang 

dagangan. Pencahayaan toko yang baik akan mempengaruhi keinginan 

pelanggan untuk berbelanja. 

3) Warna 

Penggunaan warna yang kreatif bisa meningkatkan kesan ritel dan membantu 

menciptakan suasana hati. 

4) Musik 

Banyak keputusan membeli yang didasarkan pada emosi konsumen. 

2.1.2.4 Harga 

Harga dapat diartikan sebagai jumlah uang (satuan moneter) dan atau 

aspek lain (non moneter) yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu yang 
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diperlukan untuk mendapatkan suatu produk (Gregorius Chandra, 2002: 149). 

Harga menurut Fandy Tjiptono (2003 : 151) adalah satuan moneter atau ukuran 

lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak 

kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Berdasarkan pendapat diatas 

dapat disimpulkan bahwa harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya yang 

mempunyai utilitas untuk mendapatkan hak kepemilikan dan penggunaan suatu 

produk. 

Berman dan Evans (2004:415) yang mengatakan bahwa Strategi harga 

merupakan hal yang paling utama dan dapat mempengaruhi kegiatan lain yang 

ada dalam strategi bauran pedagang eceran. Penetapan harga adalah yang paling 

krusial dan sulit di antara unsur-unsur dalam bauran pemasaran ritel 

(merchandise, promosi, atmosfer dalam gerai, harga, dan retail service). Harga 

adalah satu-satunya unsur dalam berbagai unsur bauran pemasaran ritel itu yang 

mendatangkan laba bagi peritel, sedangkan unsur-unsur lain dalam bauran 

pemasaran menghabiskan biaya (Hendri Ma’ruf, 2005: 155). Aspek-aspek yang 

berkaitan dengan penetapan harga adalah : 

1) Berkaitan dengan tujuan maksimalisasi laba 

Setiap peritel atau perusahaan perdagangan eceran, seperti halnya semua 

perusahaan, ingin memaksimalkan laba. 

2) Berkaitan dengan pelanggan  

Maksimalisasi laba adalah salah satu sisi dari selembar mata uang. Sisi lainnya 

adalah kepuasan pembeli. Tujuan pemasaran adalah kepuasan pelanggan 
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melalui operasional perusahaan yang akan memberi laba yang patut. Itu berarti 

kedua pihak sama-sama mendapatkan manfaat dari interaksi penjual-pembeli. 

3) Berkaitan dengan pasar dan persaingan  

Faktor pasar dan persaingan merupakan faktor penting yang sangat 

mempengaruhi penetapan harga. Untuk suatu peritel yang hendak memperluas 

pembeli dalam suatu wilayah atau suatu segmen disebut sebagai penetrasi 

pasar, penetapan harga rendah atau harga bersaing dilakukan. 

4) Berkaitan dengan pengadaan barang  

Barang persediaan yang masih banyak dan agak lambat penjualannya dengan  

tempo kadaluwarsa yang dekat memungkinkan penjualan segera dengan 

penetapan harga diskon. 

5) Berkaitan dengan citra kualitas 

Harga berkaitan dengan citra kualitas. Sebagian besar masyarakat mempunyai 

anggapan bahwa terdapat korelasi erat antara harga dan kualitas. 

 

6) Berkaitan dengan merek yang berbeda 

Label harga disesuaikan keunggulan masing-masing merek. 

7) Berkaitan dengan hukum dan peraturan 

Minimnya peraturan yang mengikat dalam penetapan harga sehingga peritel 

cukup memiliki ruang yang luas menetapkan harga (Hendri Ma’ruf, 2005: 

159-162).  

Faktor-faktor dalam  penetapan strategi harga menurut Ma’ruf (2005: 

163),  adalah : 
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1) Tujuan penetapan harga 

Tujuan untuk mencapai laba adalah tujuan yang berlaku secara universal. 

Peritel kecil di Indonesia umumnya berada dalam situasi survival mempunyai 

dua tujuan, yaitu menmdapatkan laba dan memperbesar penjualan dengan cara 

memperkecil marjin laba. Sementara, peritel besar tidak cukup mempunyai 

tolok ukur laba dan penjualan, melainkan juga return on investment, dan 

perolehan secepatnya pada saat-saat tertentu. 

2) Kebijakan 

Kebijakan harga harus ada, peritel kecil cukup memiliki kebijakan yang 

sederhana seperti mengikuti harga umum atau memakai harga umum sebagai 

patokan tetapi untuk produk tertentu akan dijual dengan harga lebih murah, 

dengan dasar kebijakan harga, penetapan harga disusun agar terkoordinasi 

untuk mencapai tujuan penetapan harga. 

3) Strategi harga 

Menurut Hendri Ma’ruf (2005) strategi harga dapat digolongkan pada tiga 

orientasi : 

a. Orientasi demand (permintaan) 

Penetapan harga berdasarkan permintaan konsumen, yaitu dengan melihat 

pada perubahan belanja mereka pada harga-harga yang berbeda kemudian 

dipilih harga yang merujuk pada tingkat belanja yang ingin dicapai peritel. 

b. Orientasi biaya 

Penetapa harga berdasarkan biaya yang paling banyak dianut oleh peritel 

adalah markup pricing. Peritel menetapkan harga dengan cara menambah 
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biaya perolehan produk (harga pokok produk) per unitnya dengan semua 

biaya operasional, dan besaran laba yang diinginkan. 

c. Orientasi persaingan  

Penetapan harga berdasarkan pesaing dilakukan peritel dengan mengikuti 

harga yang ditetapkan oleh pesaing (Hendri Ma’ruf, 2005: 163). 

4) Implementasi Strategi Harga 

Implementasi strategi harga yang digunakan oleh peritel adalah sebagai 

berikut :  

a. Penetapan harga secara customary dan variable 

Customary price adalah harga yang tetap tidak akan diubah untuk periode 

tertentu, sedangkan variable pricing adalah harga yang ditetapkan dengan 

fluktuasi tingkat permintaan konsumen. 

b. Penetapan harga paket adalah harga yang didiskon untuk penjualan lebih 

dari satu item. 

c. Leader Pricing adalah penetapan harga dimana profit marginnya lebih 

rendah dari tingkat yang biasanya diraih, diterapkan dengan tujuan 

menarik konsumen lebih banyak. 

2.1.2.5 Promosi   

 Promosi menurut Kotler (2000: 127), adalah kegiatan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan produknya pada pasar sasaran. Bisnis ritel berkenaan dengan 

pemasaran barang-barang atau jasa yang dibutuhkan perorangan dan rumah 

tangga. Pembahasan mengenai orang banyak berarti berbicara tentang pikiran dan 

emosi mereka. Promosi menurut (Basu Swasta, 2000:249) adalah arus informasi 
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atau persepsi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi 

kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 

 Promosi menurut (Tjiptono, 2000:6) adalah alat fundamental yang 

direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan 

keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki 

program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar atau sasaran tersebut. 

Lupiyoadi (2001:61) mengatakan bahwa lokasi sangat mempengaruhi motivasi 

seseorang untuk melakukan pembelian. Lokasi berhubungan dengan perusahaan 

bermarkas dan melakukan kegiatan operasional. 

 Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat di simpulkan, promosi adalah 

suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau 

pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk 

barang atau jasa yang dipasarkannya. 

Pengecer menggunakan berbagai macam alat promosi untuk 

menghasilkan lalu lintas pengunjung dan pembelian. Promotion mix menurut 

Ma’ruf  (2005: 183), merupakan kombinasi dari beberapa unsur promosi, yang 

lazimnya adalah iklan, sales promotion, personal selling, publisitas dan atmosfer 

dalam gerai untuk meningkatkan target penjualan mereka atau untuk membentuk 

image atau citra.  

Ritel berkomunikasi dengan pelanggan melalui beberapa sarana salah 

satunya adalah dengan menggunakan media promosi periklanan. Ma’ruf (2005: 

186), menyatakan bahwa iklan menempati urutan pertama dan berperan prima di 
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antara semua alat dalam promotion mix bagi peritel besar. Periklanan mempunyai 

tujuan-tujuan seperti berikut ini: 

1. Memberi informasi, yaitu untuk memberitahu adanya produk baru, adanya 

program sales promotion, adanya pelayanan baru, atau untuk memperbaiki 

kesalahpahaman, atau untuk membangun citra perusahaan. Tujuan praktisnya 

adalah: 

a. Menginformasikan konsumen tentang produk dan jasa dan atribut toko 

b. Menumbuhkan atau memperkuat citra 

c. Memperlancar tugas pramuniaga. 

2. Membujuk, yaitu untuk membangun rasa suka konsumen kepada perusahaan, 

membujuk untuk datang ke gerai, membujuk untuk mencoba produk baru. 

Tujuan praktisnya adalah: 

a. Meningkatkan lalu lintas konsumen 

b. Meningkatkan penjualan dalam jangka pendek 

c. Mengingatkan, yaitu untuk mengingatkan pelanggan bahwa perusahaan 

”kami” selalu menjual produk berkualitas, mengingatkan konsumen dari 

waktu ke waktu untuk berbelanja di gerai ”kami”. 

Teori Komunikasi merupakan landasan keberhasilan strategi promosi 

yang dilakukan peritel, termasuk jenis perusahaan lain di industri apa saja, teori 

ini menjelaskan siapa yang mengirim, pesan apa, dengan cara apa, kepada siapa 

dan bagaimana hasilnya.  

Unsur promosi lain yang sering dilakukan oleh perusahaan ritel yaitu 

dengan sales promotion. Sales promotion menurut Ma’ruf (2005: 187), yaitu 
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program promosi ritel dalam rangka mendorong terjadinya penjualan atau untuk 

meningkatkan penjualan atau dalam rangka mempertahankan minat pelanggan 

untuk tetap berbelanja. Selain itu sales promotion juga dimaksudkan untuk 

mengenalkan suatu produk baru atau gerai baru. Ma’ruf (2005: 188), menjelaskan 

tentang jenis-jenis sales promotion adalah sebagai berikut:  

1. Point of purchase  

Display di counter, lantai, atau jendela display yang memungkinkan peritel 

mengingatkan para pelanggan menstimulasi belanja impulsif. Kadangkala 

display disiapkan oleh pemasok atau produsen. 

2. Kupon  

 Peritel mengiklankan diskon khusus bagi para pembeli yang memanfaatkan 

kupon yang diiklankan, biasanya dalam koran atau disediakan dalam counter 

berbelanja. 

3. Program pelanggan setia  

Para pelanggan diberi poin atau diskon berdasarkan banyaknya barang belanja 

mereka. 

4. Hadiah langsung 

Mirip dengan program diatas berupa poin, yaitu jumlah belanja menjadi faktor 

untuk memperoleh hadiah, bedanya hadiah diberikan langsung tanpa menunggu 

jumlah poin tertentu. 

5. Souvenir 

 Barang-barang souvenir dapat menjadi alat sales promotion yang menunjukkan 

nama logo peritel. 
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6. Acara-acara khusus  

 Dibuat untuk lebih memperkenalkan gerai baru atau peluncuran produk baru  

7.  Kontes 

Peritel mengiklankan diskon khusus bagi para pembeli yang memanfaatkan 

kupon yang diiklankan, biasanya Koran. 

8.  Sample 

Sample adalah contoh produk yang diberikan secara cuma-cuma yang 

tujuannya adalah memberikan gambaran baik dalam manfaat maupun bentuk 

dari produk yang dipromosikan. 

9. Demontrasi 

Memberi peragaan langsung mengenai keunggulan suatu produk. 

10. Hadiah untuk rujukan 

Hadiah yang diberikan pada pelanggan jika dia membawa calon pelanggan 

baru, ini dengan menggunakan member club.  

Selain iklan dan sales promotion ada bauran promosi yang digunakan 

oleh peritel dalam mengkomunikasikan produknya kepada masyarakat, yaitu 

Publisitas. Widya Utami (2006:215), menyatakan publisitas adalah komunikasi 

yang membangun citra positif bagi para ritel di mata publik. Publik bagi para ritel 

adalah pemegang saham, pelanggan, pemerintah, masyarakat luas, media masa, 

para opinion leader khususnya tokoh masyarakat baik yang berskala nasional 

maupun skala lokal, para karyawan dan keluarga mereka, serikat pekerja, serta 

para pemasok. 
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Kombinasi dari beberapa unsur promosi mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan target penjualan ritel atau untuk membentuk image atau citra. 

Ma’ruf (2005: 181), manyatakan bahwa image atau citra dibangun dengan 

program promosi. Citra atau gerai atau perusahaan juga dibangun didasarkan 

unique selling proposition (USP) yang disesuaikan menjadi retail value 

proposition (RVP). Masing-masing proposition berkenaan dengan value driver. 

Value driver adalah hal-hal yang menciptakan nilai dari suatu gerai atau 

perusahaan ritel. menurut Ma’ruf (2005: 182-185), value driver tercipta  dari 

adanya aspek-aspek lain seperti berikut ini: 

1. Merchandise: 

a. Harga 

b. Kualitas 

c. Keragaman kategori 

d. Ketersediaan item. 

2. Lokasi yang mudah dijangkau, aman, dan berada dalam pusat perbelanjaan atau 

dekat dengan gerai ritel lainnya. 

3. Mengutamakan pelayanan pada segmen tertentu yang sesuai dengan 

karakteristik demografi calon pembeli: 

a. Kebanyakan pembeli adalah remaja dan dewasa muda 

b. Kebanyakan pembeli adalah para keluarga 

c. Kebanyakan pembeli adalah ibu rumah tangga kalangan tertentu 

4. Pelayanan: 

a. Pilihan cara bayar 
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b. Tersedia food corner 

c. Jasa antaran ke rumah untuk produk tertentu. 

5. Pramuniaga: 

a. Perilaku dalam melayani (ramah, sopan, sigap, efisien) 

b. Pengetahuan produk 

c. Jumlah tenaga yang memadai. 

6. Citra kepribadian perusahaan atau toko: 

a. Tulus 

b. Menarik 

c. Kompoten 

d. Canggih 

e. Lengkap atau serba ada. 

7. Fasilitas: 

a. Gift wriping 

b. Food court 

c. Toilet 

d. Parkir 

e. Pelayanan antar ke rumah. 

8. Store ambience 

a. Dekorasi eksterior yang modern, anggun dan menarik 

b. Dekorasi interior yang menarik 

c. Atmosfer yang membuat betah berlam-lama (tata warna, musik,pencahayaan) 

d. Sirkulasi dalam toko yang memudahkan bergerak 
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e. Penataan merchandise yang memudahkan pencarian 

f. Display yang menarik 

g. Program undian berhadiah 

9. Promosi  

a. Secara langsung melakukan promosi hadiah barang 

b. Mengadakan penjualan dengan diskon 

c. Event khusus 

d. Program kupon 

e. Program undian berhadiah  

2.1.2.6 Keputusan Tempat (Lokasi) 

Kadariyah (2001: 84) mendefinisikan lokasi sebagai suatu tempat 

kegiatan usaha untuk rumah tinggal yang dipilih untuk memperoleh keuntungan 

yang lebih dari tempat lainnya. Lokasi menurut Lupiyoadi (2001: 61) 

berhubungan dengan perusahaan dimana harus bermarkas dan melakukan operasi. 

Lokasi yaitu keputusan yang dibuat perusahaan berkaitan dengan dimana operasi 

dan staffnya akan ditempatkan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa lokasi 

merupakan suatu tempat dimana perusahaan melakukan kegiatan operasional guna 

pencapaian tujuan yang diinginkan perusahaan. 

Ma’ruf (2005: 124), menjelaskan bahwa lokasi adalah faktor yang sangat 

penting dalam retailing mix, pada lokasi yang tepat, sebuah gerai akan lebih 

sukses dibanding gerai lainnya yang berlokasi kurang strategis, meskipun sama-

sama menjual produk yang sama, pramuniaga yang sama banyak dan terampilnya, 
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dan sama-sama punya selling atau ambience yang bagus. Keputusan mendirikan 

gerai besar atau kecil tergantung pada keadaan trading area yang dilayani. Suatu 

wilayah yang berpenduduk banyak yang berpenghasilan cukup besar adalah 

trading area yang menarik bagi pengecer.  

Faktor-faktor dalam mengevaluasi area perdagangan ritel menurut Ma’ruf 

(2005: 126-128), adalah sebagai berikut : 

1) Besarnya populasi dan karateristiknya 

Jumlah penduduk dan kepadatan pada suatu wilayah menjadi faktor dalam 

mempertimbangkan suatu area perdagangan ritel. Jumlah peritel yang sama di 

dua wilayah tetapi kepadatan penduduknya berbeda akan menyebabkan omzet 

yang rendah pada peritel yang kurang padat penduduknya. 

2) Kedekatan dengan sumber pemasok 

Pemasok mempunyai pengaruh pada peritel  dalam hal kecepatan penyediaan 

produk, kualitas produk yang terjaga, biaya pengiriman, dan lain-lain. 

3) Basis ekonomi 

Basis ekonomi yang dimaksud di sini adalah industri daerah setempat, potensi 

pertumbuhan, fluktuasi karena faktor musiman, dan fasilitas keuangan. 

Fasilitas keuangan seperti kredit konsumen akan meningkatkan potensi 

perdagangan ritel. 

4) Ketersediaan tenaga kerja 

Tenaga kerja yang perlu diperhatikan adalah pada semua tingkat, yaitu dari 

tingkat administratif dan lapangan hingga management trainee dan manajerial. 
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5) Situasi persaingan 

Penting mengenali jumlah dan ukuran para peritel di suatu wilayah. Potensi 

pertumbuhan perusahaan ritel perlu diperhatikan sejalan dengan potensi besar 

omzet total pasar. 

6) Fasilitas promosi 

Adanya media massa seperti surat kabar dan radio akan memfasilitasi kegiatan 

promosi peritel. 

7) Ketersediaan lokasi toko 

Faktor bagi suatu area perdagangan dan hal-hal yang terkait dengan lokasi 

adalah: jumlah lokasi serta jenisnya, akses pada masing-masing lokasi, 

peluang kepemilikan atau leasing, pembatasan zona perdagangan, dan biaya-

biaya terkait. 

8) Hukum dan peraturan 

Hukum dan peraturan perlu diperhatikan khususnya jika terdapat Perda 

(Peraturan Daerah) yang tidak terdapat di daerah (Hendri Ma’ruf, 2005: 124-

126). 

Beberapa faktor dalam mempertimbangkan pilihan letak atau tempat gerai 

yang akan didirikan atau dibuka, yaitu: 

1) Lalu lintas pejalan kaki 

Untuk mengetahui dan mendapatkan informasi  mengenai: 

a. Jumlah pria dan jumlah wanita yang melintas. 

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

menurut jam. 
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c. Proporsi potensi konsumen. 

d. Proporsi orang yang berkunjung dari total yang melintas. 

2) Lalu lintas kendaraan 

Informasi tentang jumlah dan karateristik mobil-mobil yang melintas, faktor 

lebar jalan, kondisi jalan, dan kemacetan akan menjadi nilai tambah atau nilai 

kurang bagi pengendara dan akhirnya menjadi potensi bagi peritel. 

3) Fasilitas parkir 

Untuk kota-kota besar, pertokoan atau pusat perbelanjaan yang memiliki 

fasilitas parkir yang memadai dapat menjadi pilihan yang lebih baik bagi 

peritel dibandingkan dengan pertokoan dan pusat perbelanjaan yang fasilitas 

parkirnya tidak mencukupi. 

4) Transportasi umum 

Transportasi umum berupa bis dan angkot yang melintas di depan suatu pusat 

perbelanjaan atau pertokoan akan memberi daya tarik yang lebih tinggi karena 

banyak konsumen yang dengan mudah langsung masuk ke area perbelanjaan 

atau pertokoan itu. 

5) Komposisi toko 

Seorang peritel yang hendak membuka toko di pertokoan atau pusat 

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

disekitarnya. Toko yang saling melengkapi menimbulkan affinity (sejenis 

sinergi) . 
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6) Letak berdirinya gerai 

Letak berdirinya gerai sering kali dikaitkan dengan visibility (keterlihatan), 

yaitu mudah terlihatnya toko dan plang namanya oleh pejalan kaki dan 

pengendara mobil yang melintas di jalan. 

7) Syarat dan ketentuan pemakaian ruang 

Syarat dan ketentuan pemakaian ruang, baik berupa toko di pertokoan ataupun 

gerai dalam pusat perbelanjaan, perlu dipelajari dan dibandingkan sebelum 

diputuskan lokasi yang diambil. 

8) Penilaian keseluruhan 

Penilaian keseluruhan atau overall rating perlu dilakukan berdasarkan faktor-

faktor agar dapat menentukan pilihan lokasi yang tepat (Hendry Ma’ruf, 2005: 

131). 

 Menurut Kotler (2005:226) pengecer dapat menilai efektivitas penjualan 

toko tertentu dengan melihat empat indikator: 

1) Jumlah orang yang lewat pada hari biasa. 

2) Persentase orang yang masuk ke toko tersebut. 

3) Persentase orang yang masuk dan membeli 

4) Jumlah rata-rata yang dibelanjakan untuk setiap penjualan. 

2.1.3 Gerai dan Peritel 

Industri ritel berubah sangat cepat. Widya Utami (2006: 6), menjelaskan 

tentang beberapa perubahan-perubahan yang paling penting yaitu karena 

perbedaan yang mendasar dan terus berkembang dalam format ritel, 
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meningkatnya konsentrasi industri, globalisasi, dan penggunaan berbagai cara 

untuk berinteraksi dengan konsumen  

Ritel menurut Widya Utami (2006: 4), berasal dari bahasa Perancis, 

ritellier yang berarti memotong atau memecah sesuatu. Usaha ritel atau eceran 

dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau 

jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan 

penggunaan bisnis. Ritel juga merupakan perangkat dari aktivitas bisnis yang 

melakukan penambahan nilai terhadap produk-produk dan layanan penjualan 

kepada konsumen untuk penggunaan atau konsumsi perseorangan maupun 

keluarga. Kegiatan yang dilakukan dalam bisnis ritel adalah menjual berbagai 

produk, jasa atau keduanya kepada konsumen untuk keperluan konsumsi  pribadi 

maupun bersama.  

Ritel menurut Widya Utami (2006: 5), adalah kegiatan terakhir dalam 

jalur distribusi yang menghubungkan produsen dengan konsumen, sedangkan 

jalur distribusi adalah sekumpulan atau beberapa perusahaan yang memudahkan 

penjualan kepada konsumen sebagai tujuan akhir. Ritel menurut Berman & Evans 

(dalam Asep ST. Sujana, 2005:11) sebagai “those business activities involved in 

the sale of goods and services to consumers for their personal, family, or 

household use” atau keseluruhan aktivitas bisnis yang menyangkut penjualan 

barang dan jasa kepada konumen untuk digunakan mereka sendiri, keluarga atau 

rumah tangga. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, ritel dapat di simpulkan 

sebagai usaha penjualan barang atau jasa kepada konsumen akhir, dengan 
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motivasi pembelian konsumen untuk kepentingan sendiri (termasuk keluarganya) 

dan tidak untuk dijual kembali. 

Peritel atau pengecer menurut Ma’ruf (2005: 71), adalah pengusaha yang 

menjual barang atau jasa secara eceran kepada masyarakat sebagai konsumen. 

Peritel perorangan atau peritel kecil memiliki jumlah gerai bervariasi, mulai dari 

satu gerai hingga beberapa gerai. Gerai dalam segala bentuknya berfungsi sebagai 

tempat pembelian barang dan jasa, yaitu dalam arti konsumen datang ke gerai 

untuk melakukan transaksi belanja dan membawa pulang barang atau menikmati 

jasa. Kata gerai merujuk pada tempat dimana seseorang dapat membeli barang 

atau jasa dan merupakan terjemahan dari kata outlet. Gerai-gerai dari peritel kecil 

terdiri atas dua macam, yaitu gerai tradisional dan gerai modern ( Ma’ruf 2005:71) 

Peritel besar adalah peritel berbentuk perusahaan yang melakukan 

kegiatan perdagangan ritel dalam skala besar, baik dalam arti gerai besar dan 

sekaligus gerai kecil. Perusahaan perdagangan ritel besar dapat memiliki format 

bervariasi dari yang terbesar (perkulakan) hingga yang terkecil. 

1. Gerai Tradisional 

Gerai tradisional adalah gerai yang telah lama beroperasi di negeri ini 

berupa : warung, toko, dan pasar. Warung biasanya berupa bangunan sederhana 

yang permanen (tembok penuh), semi permanen (tembok dengan tinggi 1 meter 

disambung papan sebagai dinding), atau   seutuhnya dengan dinding kayu.  

Toko adalah format gerai tradisional yang bentuk dan penataan 

interiornya lebih baik dari warung yang menjual produk-produk baik kebutuhan 

sehari-hari maupun produk-produk tahan lama (misal : alat eletronik) toko barang 
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kebutuhan sehari-hari dikenal dengan julukan lama toko kelontong atau disebut 

grocery store dalam bahasa inggris. 

2. Gerai Modern 

Gerai modern mulai beroperasi awal 1960-an di Jakarta, arti modern 

disini adalah penataan barang menurut keperluan yang sama dikelompokkan 

dibagian yang sama yang dapat dilihat dan diambil langsung oleh pembeli, 

penggunaan alat pendingin udara, dan adanya pramuniaga profesional. Macam–

macam gerai modern diantaranya: department store, supermarket, hypermarket, 

chainstore, 

Ritel memiliki beberapa fungsi yang dapat meningkatkan nilai produk dan 

jasa yang dijual kepada konsumen dan memudahkan distribusi produk-produk 

tersebut bagi perusahaan yang memproduksinya. Fungsi ritel menurut Widya 

Utami (2006: 6), adalah sebagai (1) penyedia berbagai jenis produk dan jasa, (2) 

memecah beberapa ukuran produk menjadi lebih kecil yang akhirnya 

menguntungkan produsen dan konsumen, (3) penyimpan persediaan ukuran lebih 

kecil. Dalam hal ini, pelanggan akan diuntungkan karena terdapat jaminan 

ketersediaan barang atau jasa yang disimpan peritel. (4) Penyedia jasa, dalam hal 

ini peritel dapat memudahkan konsumen dalam membeli dan menggunakan 

produk, maupun menawarkan kredit sehingga konsumen dapat memiliki produk 

dengan segera membayar belakangan. (5) Memberikan nilai tambah bagi produk 

atau barang dagangan dan memberikan layanan lainnya seperti pengantaran, 

pemasangan, dan sebagainya. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Sikap merupakan konsep paling penting dalam studi perilaku, dengan 

mempengaruhi sikap konsumen, para pemasar berharap dapat mempengaruhi 

perilaku pembelian konsumen. Sebagai kontras, produk yang gagal bekerja 

sebagaimana diharapkan dapat dengan mudah menimbulkan sikap negatif begitu 

pula sebaliknya jika produk berhasil dalam bekerja sebagaimana yang diharapkan 

maka dengan mudah menimbulkan sikap positif. 

 Sikap terdiri dari tiga komponen. Komponen pertama adalah komponen 

kognisi, yaitu pengetahuan dan keyakinan seseorang mengenai sesuatu yang 

menjadi obyek sikap. Komponen kedua adalah komponen afeksi, ini berisikan 

perasaan terhadap objek sikap, sedangkan komponen ketiga adalah komponen 

konasi, yaitu kecenderungan melakukan terhadap objek sikap. Ketiga komponen 

tersebut berada dalam suatu hubungan yang konsisten.  

Dalam upaya mengaitkan sikap lebih dekat dengan perilaku pembelian. 

Pengecer dapat mengembangkan konsep sikap yang mencakup preferensi atau niat 

membeli konsumen dalam suatu strategi pemasaran. Suatu strategi pemasaran 

bukanlah sejumlah tindakan khusus, tetapi lebih sebagai pernyataan yang 

menunjukkan usaha-usaha pemasaran pokok yang diarahkan dalam mencapai 

tujuan. Strategi perdagangan eceran terdiri dari unsur pemasaran terpadu yang 

meliputi : keragaman produk, layanan, atmofer, promosi, harga, tempat yang 

selalu berkembang sejalan dengan gerak usaha pengecer dan perubahan 

lingkungan. 
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Untuk lebih jelasnya konsep pemikiran teoritis dapat diperhatikan dalam gambar 

berikut ini: 
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Untuk lebih jelasnya konsep pemikiran teoritis dapat diperhatikan dalam gambar 

berikut ini: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian sangat perlu guna mendapatkan hasil yang maksimal 

Objek dalam penelitian ini adalah sikap konsumen parasite store di kawasan 

simpang lima kota Semarang. Subyek penelitian adalah konsumen yang 

berbelanja pada parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang. 

3.2. Populasi Dan Sampel Penelitian 

Suharsimi (2006: 130), menyatakan populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen 

parasite store yang ada dikawasan Simpang Lima kota Semarang. Oleh karena itu 

populasi ini merupakan populasi tak terbatas atau tak terhingga karena tidak dapat 

diketahui secara pasti ukuran populasi sebenarnya dari konsumen yang datang 

berbelanja 

Penelitian ini adalah penelitian sampel, sebab dalam penelitian hanya 

meneliti sebagian dari jumlah populasi dan hasil penelitiannya akan 

digeneralisasikan pada seluruh populasi. Sampel menurut Santoso dan Tjiptono 

(2001: 80), merupakan bagian atau jumlah cuplikan tertentu yang diambil dari 

satu populasi dan diteliti secara rinci dan informasi yang diperoleh diterapkan 

pada keseluruhan populasi. Penentuan sampel menurut Sitepu dan Nirwana (1999: 

108), dapat ditempuh dengan beberapa tahap perhitungan pada langkah pertama 

menentukan perkiraan koefisien (ρ) terkecil antara variabel bebas dan terikat 
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menentukan taraf nyata (α ) dan kuasa uji (1-β ) setelah itu baru menentukan 

sampel secara iterasi, adapun iterasi pertama menggunakan rumus : 
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Apabila ukuran sampel minimal pada iteratif 1 dan 2 harganya sama. 

Maka iterasi berhenti. Apabila belum sama maka perlu diadakan iterasi ke 3 

dengan menggunakan rumus ke 2 menggunakan koefisien korelasi terkecil 

variabel-variabel bebas. Adapun nilai yang diperoleh untuk koefisien korelasi 

terkecil diperoleh harga sebesar 0,41. Sedangkan dalam penelitian ini korelasi 

terendah dari variabel bebas di tetapkan ρ  = 0,32 taraf nyata  α  = 5%, β = 5 %. 

Sehingga langkah mencari ukuran sampel dapat dilakukan sebagai berikut:  

=ρ  0.32 di peroleh dari tabel distribusi normal : 

α−1Z = 1.645 dan β−1Z = 1.645 
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Iterasi pertama : 
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Menurut hasil perhitungan di atas, maka sampel yang dapat diambil 

minimal adalah 98 orang. 

Adanya jumlah populasi yang banyak dan tersebar tidak mungkin diteliti 

semua, karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya maka penelitian yang 

dilakukan hanya meneliti sebagian dari jumlah populasi atau disebut sampel. 
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Menurut Surachmad (2001: 100) untuk menyelidiki survey, sampel manusia 

hendaknya ditetapkan labih dari 30 orang atau responden dan ukuran populasi 

tidak diketahui pasti.  

Penelitian ini dengan menggunakan teknik Accidental Sampling, metode 

ini merupakan prosedur sampling yang memilih sampel dari orang atau unit yang 

paling mudah dijumpai atau diakses(Santoso dan Tjiptono, 2001: 90). Dalam hal 

ini pengumpulan data dilakukan melalui konsumen yang melakukan pembelian 

produk di parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang. Dalam 

melakukan pengambilan sampel dengan mendatangi pelanggan yang sedang 

melakukan pembelian produk di parasite store di kawasan simpang lima kota 

Semarang.  

3.3. Variabel Dan Operasionalisasi Variabel Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

 Variabel menurut Hasan (2002: 17), adalah konstruk yang sifat-sifatnya 

sudah diberi nilai-nilai dalam bentuk bilangan, atau konsep yang 

mempunyai dua nilai atau lebih pada suatu kontinum variabel dalam 

penelitian ini adalah sikap konsumen.   

2. Operasionalisasi Variabel Penelitian  

Adapun operasionalisasi  variabel penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.1  
Operasionalisasi Variabel Penelitian 

No. Variabel Sub Variabel Skala 

1. Sikap konsumen mengenai 

keragaman produk 

a. Keanekaragaman produk  

yang ditawarkan 

b. Ketersediaan produk 

Ordinal 

2.  Sikap konsumen mengenai 

layanan toko 

a  Cara wiraniaga saat 

melayani  

b. Kecepatan wiraniaga 

dalam melayani  

c  Kemudahan pembayaran 

Ordinal 

3.  Sikap konsumen mengenai 

atmosfer toko 

a. Penataan produk yang 

dipajang  

b. Letak gerai yang di tempat 

terbuka  

Ordinal 

4. Sikap konsumen mengenai 

keputusan harga 

a. Komparasi harga dengan 

harga pesaing  

b. Komparasi harga dengan 

kualitas produk 

c. Komparasi harga dengan 

merek  

Ordinal 

5. Sikap konsumen mengenai 

keputusan promosi 

a. Pemberian contoh produk 

b. Pemberian souvenir 

Ordinal 

6. Sikap konsumen mengenai 

tempat/lokasi 

a. Akses transportasi 

b. Jarak toko dengan rumah 

c. Penyediaan fasilitas parkir 

Ordinal 
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3.4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian data yang dikumpulkan akan digunakan 

untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data tersebut harus benar-benar 

dapat dipercaya dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

melalui metode kuesioner. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer. 

Untuk memperoleh data primer yang diperlukan, teknik yang digunakan 

adalah pengisian kuesioner. Pengukuran variabel dalam pengisian kuesioner 

dilakukan dengan menggunakan skala likert. Hasan (2002: 72), menyatakan 

bahwa skala likert merupakan jenis skala yang digunakan untuk mengukur 

variabel penelitian (fenomena sosial spesifik), seperti sikap, pendapat, dan 

persepsi sosial seseorang atau sekelompok orang. Menurut Suharsimi (2006: 214), 

variabel penelitian yang diukur dengan skala likert, dijabarkan menjadi indikator 

variabel yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak penyusunan item-item 

instrumen ini memikili gradiasi dari tertinggi (sangat positif) sampai pada 

terendah (sangat negatif). Dalam menganalisia data yang berasal dari angket 

berperingkat 1 sampai 5 alternatif pilihan, biasanya ingin menentukan adanya 

gradasi baik kondisi sesuatu atau mungkin tentang pendapat responden yang lain. 

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan dalam bentuk kata-kata dan pemberian 

skor berikut ini:  
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Tabel  3.2.  
Skala likert sikap konsumen 

Sikap konsumen  Skor 
Sangat senang 5 
Senang 4 
Netral 3 
Tidak senang 2 
Sangat tidak senang 1 

 

3.5. Uji Instrumen Penelitian 

3.5.1. Uji Validitas 

Validitas menurut Suharsimi (2006: 144), adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen 

yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya validitas yang 

kurang valid berarti memilki validitas rendah. Cara yang dipakai dalam 

menguji tingkat validitas adalah dengan validitas internal, isinya yaitu 

menguji apakah terdapat kesesuaian antara bagian instrumen secara 

keseluruhan  dengan menggunakan rumus korelasi dikemukakan oleh Pearson 

yang dikenal dengan rumus korelasi product moment (Suharsimi, 2006: 146), 

sebagai berikut: 

Rumus : dengan nilai simpangan 

 
( )( )∑∑
∑=

22 yx

xy
rxy  

 
} }{{ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

=
)()(

))((
2222 YYNXXN

yxxyN
rxy   

 

 Keterangan: 
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 rxy  = Koefisien korelasi 

 N = Jumlah subjek/Responden 

 X = Nilai skor butir/nilai skor tertentu 

 Y = Nilai skor total 

 ∑ X  = Jumlah skor item 

 ∑Y  = Jumlah skor total 

 ∑ 2X  = Jumlah skor kuadrat nilai X 

 ∑ 2Y  = Jumlah skor kuadrat nilai Y 

 Pengukuran validitas instrumen diperoleh dari hasil ujicoba instrumen 

terhadap 30 responden. Kesesuaian harga r hitung yang diperoleh dari perhitungan 

dengan rumus validitas dikonsultasikan dengan tabel, harga r Product Moment 

untuk N= 30 pada taraf kesalahan 5% diperoleh harga r tabel sebesar 0,361 

sedangkan r hitung tampak pada tabel berikut ini  

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Parasit Store Di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang 

Operasionalisasi  
Variabel 

Sub Variabel Kode 
Item 

r 
hitung 

Kesimpulan 

Sikap konsumen 
mengenai 
keragaman produk 

a. Keanekaragaman 
produk yang 
ditawarkan 
kognisi 
afeksi 
konasi 

b. Ketersediaan produk 
yang dijual  
kognisi 
afeksi 
konasi 
 

 
 
 

A1 
A2 
A3 

 
 

A4 
A5 
A6 

 
 
 

0.818 
0.711 
0.775 

 
 

0.709 
0.766 
0.774 

 

 
 
 

Valid 
Valid 
Valid 

 
 

Valid 
Valid 
Valid 
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Sikap konsumen 
mengenai layanan 

a. Cara melayani 
konsumen 
kognisi 
afeksi 
konasi 

b.  Kecepatan dalam 
melayani konsumen 
kognisi 
afeksi 
konasi 

c. Cara pembayaran 
kognisi 
afeksi 
konasi 

 
 

B1 
B2 
B3 

 
 

B4 
B5 
B6 

 
B7 
B8 
B9 

 
 

0.886 
0.850 
0.709 

 
 

0.791 
0.811 
0.747 

 
0.711 
0.803 
0.818 

 
 

Valid 
Valid 
Valid 

 
 

Valid 
Valid 
Valid 

 
Valid 
Valid 
Valid 

Sikap konsumen 
mengenai atmosfer 

a. Penataan Produk 
yang dipajang 
kognisi 
afeksi 
konasi 

b. Letak gerai ditempat 
terbuka 
kognisi 
afeksi 
konasi 

 
 

C1 
C2 
C3 

 
 

C4 
C5 
C6 

 
 

0.812 
0.716 
0.798 

 
 

0.819 
0.675 
0.770 

 
 

Valid 
Valid 
Valid 

 
 

Valid 
Valid 
Valid 

Sikap konsumen 
mengenai 
keputusan harga 

a. komparasi harga 
pesaing 
kognisi 
afeksi 
konasi 

b. Komparasi harga 
kualitas produk  
kognisi 
afeksi 
konasi 

c. Penetapan harga 
untuk jenis produk  
kognisi 
afeksi 
konasi 

 
 

D1 
D2 
D3 

 
 

D4 
D5 
D6 

 
 

D7 
D8 
D9 

 
 

0.825 
0.791 
0.730 

 
 

0.788 
0.710 
0.792 

 
 

0.763 
0.796 
0.744 

 
 

Valid 
Valid 
Valid 

 
 

Valid 
Valid 
Valid 

 
 

Valid 
Valid 
Valid 
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Sikap konsumen 
mengenai 
keputusan promosi 

a. Pemberian cintoh 
produk 
kognisi 
afeksi 
konasi 

b.  Pemberian suvenir 
kognisi 
afeksi 
konasi 

 
 

E1 
E2 
E3 

 
E4 
E5 
E6 

 
 

0.734 
0.746 
0.786 

 
0.807 
0.734 
0.717 

 
 

Valid 
Valid 
Valid 

 
Valid 
Valid 
Valid 

Sikap konsumen 
mengenai 
keputusan lokasi 

a. Kemudahan akses 
transportasi 
kognisi 
afeksi 
konasi 

b. Jarak rumah 
konsumen dengan 
toko 
kognisi 
afeksi 
konasi 

c. Penyediaan fasilitas 
parkir 
kognisi 
afeksi 
konasi 

 
 

F1 
F2 
F3 

 
 
 

F4 
F5 
F6 

 
 

F7 
F8 
F9 

 
 

0.783 
0.772 
0.770 

 
 
 

0.720 
0.714 
0.832 

 
 

0.775 
0.788 
0.764 

 
 

Valid 
Valid 
Valid 

 
 
 

Valid 
Valid 
Valid 

 
 

Valid 
Valid 
Valid 

 

3.5.2.  Uji Reliabilitas 

Suharsimi (2006: 154), menyatakan bahwa reliabilitas menunjukkan pada 

suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.  

Dalam penelitian ini, untuk menghitung reliabilitas menggunakan teknik 

Split Half. Sesuai dengan namanya, Split Half adalah suatu koefisien yang 

diperoleh dengan pembagian skor tes kedalam dua bagian yang masing-masing 

separuhnya, kemudian kedua bagian skor tes tersebut dikorelasikan untuk 

menentukan koefisien reliabilitasnya. Pembagian data dipecah atas nomor ganjil 

dan genap, memecah butir-butir tes menjadi dua bagian yang sama jumlahnya, 
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memilih butir secara acak, atau berdasarkan keseimbangan materi dan tingkat 

kesukaran. Pembagian data pada penelitian ini dipecah atas nomor ganjil genap 

karena respondennya adalah heterogen. 

Teknik belah dua dapat menggunakan rumus dari Spearman Brown yang 

menggunakan asumsi teori klasik dengan implikasi bahwa masing-masing 

komponen pecahan adalah pararel terhadap komponen-komponen yang lainnya. 

Jika item-item individual adalah komponen-komponen yang tidak pararel satu 

dengan lainnya, maka formula Spearman Brown tidak mengena, karena varian 

dan kovarian dari komponen-komponen tidak sama dan tidak dapat 

menghilangkan satu dengan yang lainnya di rumusnya ( Ghizelli et al.,1981 dalam 

Jogiyanto, 2004 : 136 ). Rumus yang dapat digunakan jika varian dan kovarian 

dari komponen-komponen tidak sama adalah rumus koefisian alpha dari 

Cronbach. Menurut Jogiyanto (2004:136) pengujian reliabilitas dengan 

Cronbach’s coefficient alpha menggunakan rumus sebagai berikut :  
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 ο  = Cronbach’s coefficient alpha 

 k  = jumlah pecahan 

 ∑ 2
xiσ   =  Total dari varian masing-masing pecahan 

 2
xσ  = Varian dari total skor 
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Berdasarkan hasil pehitungan uji coba reliabilitas dengan menggunakan 30 

angket, Maka dapat disimpulkan semua sub variabel tersebut telah reliabel. 

Tabel 3.3. 

Hasil Uji Reliabilitas Parasite Store Di Kawasan Simpang Lima 

Kota Semarang 

Operasionalisasi  
Variabel 

Sub Variabel ο r 
tabel 

Kesimpulan 

Sikap konsumen 
mengenai 
keragaman produk 

a. Keanekaragaman 

produk  

b. Ketersediaan 

produk  

0.643 

 

0.626 

0.361 

 

0.361 

Reliabel 

 

Reliabel 

 

Sikap konsumen 
mengenai layanan 
toko 

a. Cara melayani 

b. Kecepatan dalam 

melayani  

c. Cara pembayaran 

0.626 

0.614 

 

0.623 

0.361 

0.361 

 

0.361 

Reliabel 

Reliabel 

 

Reliabel 

Sikap konsumen 
mengenai 
atmosfer toko 

a. Penataan produk  

b. Suasana gerai 

0.790 

0.383 

0.361 

0.361 

Reliabel 

Reliabel 

Sikap konsumen 
mengenai 
keputusan harga 

a. Komparasi harga 

dengan harga 

pesaing 

b. Komparasi harga 

kualitas produk  

c. Komparasi harga 

dengan merek 

0.738 

 

 

0.632 

 

0.600 

0.361 

 

 

0.361 

 

0.361 

 

Reliabel 

 

 

Reliabel 

 

Reliabel 

Sikap konsumen 
mengenai 
keputusan promosi 

a. Pemberian contoh 

produk 

b. Pemberian souvenir 

0.629 

 

0.688 

0.361 

 

0.361 

Reliabel 

 

Reliabel 

Sikap konsumen 
mengenai 
keputusan lokasi 

a. Kemudahan akses 

transportasi 

b. Jarak rumah 

0.732 

 

0.655 

0.361 

 

0.361 

Reliabel 

Reliabel 
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dengan toko 

c. Fasilitas parkir 

 

0.670 

 

0.361 

 

Reliabel 

 

3.6. Metode Analisis Data 

 Analisa data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, 

analisis data memberikan arti dan makna yang berguna untuk memecahkan 

masalah dalam suatu penelitian. Analisa dimaksudkan untuk mengkaji data dalam 

hubungannya dengan keperluan pengujian hipotesis penelitian. Menurut Lexy J. 

Moleong (dalam Hasan 2002: 97), menyatakan bahwa analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode analisis 

statistik non parametrik. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan 

mendiskripsikan variabel yang ada dalam penelitian. Untuk mencapai pedoman 

yang tepat tentang sikap konsumen mengenai parasite store di kawasan simpang 

lima kota Semarang, dalam penelitian ini digunakan model tripartite model 

Rosenberg dan Hovland dalam mengukur sikap yaitu membagi kedalam tiga 

kerangka acuan yang meliputi kognisi, afeksi dan konasi 

Analisa data diperlukan suatu metode atau tehnik yang dapat digunakan 

untuk menganilisa data hasil penelitian. Berdasarkan analisis data yang dibuat 

maka dapat dilakukan penafsiran yang kemudian akan dapat ditarik kesimpulan 

yang berguna serta implikasi-implikasi dan saran-saran untuk kebijakan 

selanjutnya 
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Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah  

distribusi frekuensi data kualitatif. Distribusi frekuensi Menurut Supranto 

(2000:62) yaitu pengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok dan 

kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam tiap kelompok. Dalam 

penelitian ini distribusi frekuensi data kualitatif dilakukan dengan cara, mengukur 

sikap konsumen pada masing-masing sub variable. Analisa data dilakukan dengan 

mengamati prosentase mana yang terbesar diantara sikap konsumen dengan 

menggunakan uji distribusi frekuensi sehingga diketahui variabel dan sub variabel 

mana yang paling disenangi atau tidak disenangi oleh konsumen, kemudian 

mendeskripsikan dan menganalisis sikap konsumen yang telah didapat. 

 



 

61 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap konsumen terdiri dari 

kognisi, afeksi, konasi mengenai parasite store di kawasan simpang lima kota 

Semarang dilihat dari enam komponen dari retailing mix. Komponen ini meliputi 

keragaman produk, layanan toko, atmosfer toko, keputusan harga, keputusan 

promosi, keputusan tempat (lokasi). Dari keenam komponen diatas akan 

didapatkan hasil yakni komponen manakah yang disenangi konsumen ataupun 

yang tidak disenangi konsumen, pengujian yang dilakukan menggunakan uji 

distribusi frekuensi. Dari hasil penelitian yang dilakukan memperoleh hasil 

sebagai berikut: 

4.1 Sikap konsumen mengenai keragaman produk  parasite store dikawasan 

simpang lima kota Semarang 

Hasil penelitian sikap konsumen terdiri dari kognisi, afeksi, konasi 

mengenai keragaman produk yang meliputi sub variabel keanekaragaman produk, 

dan ketersediaan produk parasite store dikawasan simpang lima kota Semarang 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Sikap Konsumen Mengenai Keragaman Produk 
Sub variabel Indikator Keputusan 

Keanekaragaman produk 

 

Kognisi 

Afeksi 

Konasi 

Benar 

Senang 

Tertarik 

Ketersediaan produk Kognisi 

Afeksi 

Konasi 

Benar 

Senang 

Tertarik 

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

 Sikap konsumen mengenai keragaman produk menunjukkan bahwa dari 

dua sub variabel yaitu keanekaragaman produk dan ketersediaan produk 

menyatakan hasil keputusan konsumen menjawab benar (kognisi), senang 

(afeksi), dan tertarik membeli (konasi). 

Keragaman produk yang meliputi keanekaragaman produk dan 

ketersediaan produk menjadi pertimbangan tersendiri bagi konsumen dalam 

menentukan sikapnya. Keragaman produk yang di tawarkan  parasite store di 

kawasan simpang lima kota semarang konsumen berkeyakinan benar, dirasa 

senang dan mempunyai ketertarikan untuk membeli produk, hal ini sesuai dengan 

Hendri ma’ruf (2005: 144) yang menyatakan keragaman produk harus sesuai 

dengan harapan belanja dari pasar sasarannya.  

 Secara lebih rinci, hasil penelitian sikap konsumen terdiri dari kognisi, 

afeksi, konasi mengenai keragaman produk yang meliputi sub variabel keragaman 

produk, dan ketersediaan produk parasite store dikawasan simpang lima kota 

Semarang adalah sebagai berikut: 
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4.1.1 Keanekaragaman produk parasite store dikawasan simpang lima kota 

Semarang 

Hasil penelitian sikap kognisi konsumen mengenai keanekaragaman 

produk parasite store dikawasan simpang lima kota Semarang, dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2 Sikap kognisi konsumen mengenai keanekaragaman produk parasite 
store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Benar 5 5.1
2. Kurang Benar 13 13.3
3. Netral 23 23.5
4. Benar 43 43.9
5. Sangat Benar 14 14.3
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap kognisi sebagian besar konsumen (43.9%) mengenai 

keanekaragaman produk yang dijual parasite store di kawasan simpang lima kota 

Semarang berkeyakinan benar.  Hal ini menunjukkan bahwa konsumen parasite 

store di kawasan simpanglima kota Semarang menyatakan produk yang di jual 

harus beranekaragam. Konsumen berkeyakinan bahwa keanekaragaman produk 

dapat memberikan alternatif dalam jenis maupun keluasan produk yang 

menyatakan kelengkapan suatu produk. 

Hasil penelitian sikap afeksi konsumen mengenai keanekaragaman produk 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 4.3 Sikap afeksi konsumen mengenai keanekaragaman produk parasite 
store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Senang 2 2.0
2. Kurang Senang 13 13.3
3. Netral 29 29.6
4. Senang 45 45.9
5. Sangat Senang 9 9.2
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap afeksi sebagian besar konsumen (45.9%) mengenai 

keanekaragaman produk yang dijual parasite store di kawasan simpang lima kota 

Semarang dirasa menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang 

ditawarkan parasite store cukup beranekaragam, dan sesuai keinginan konsumen 

dalam kelengkapan produk. Keanekaragaman ini dapat di lihat dari berbagai 

produk mulai kebutuhan rumah tangga, pakaian, tas, sepatu, alat tulis, buku, 

makanan, dll. Produk yang beranekagam membuat konsumen merasa senang dan 

tentu saja menjadi nilai tambah tersendiri bagi parasite store. 

Hasil penelitian sikap konasi konsumen mengenai keragaman produk 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang, dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.4 Sikap konasi konsumen mengenai keanekaragaman produk parasite 
store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Tertarik 3 3.1
2. Kurang Tertarik 14 14.3
3. Netral 27 27.6
4. Tertarik 41 41.8
5. Sangat Tertarik 13 13.3
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap konasi sebagian besar konsumen (41.8%) mengenai 

keanekaragaman produk yang dijual parasite store di kawasan simpang lima kota 
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Semarang dirasa tertarik. Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman produk 

yang ditawarkan parasite store membuat konsumen tertarik dan mempunyai 

kecenderungan untuk melakukan pembelian. Keanekaragaman ini dapat di lihat 

dari berbagai produk mulai kebutuhan rumah tangga, pakaian, tas, sepatu, alat 

tulis, buku, makanan, dll. Keanekaragaman ini membuat konsumen tertarik untuk 

berbelanja karena hanya datang pada satu tempat dapat memenuhi semua 

kebutuhannya, dengan demikian kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk 

yang diinginkan dapat terpenuhi. 

4.1.2 Ketersediaan produk parasite store dikawasan simpang lima kota 

Semarang 

Hasil penelitian sikap kognisi konsumen mengenai ketersediaan produk 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.5 Sikap kognisi konsumen mengenai ketersediaan produk parasite store 
di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Benar 3 3.1
2. Kurang Benar 14 14.3
3. Netral 29 29.6
4. Benar 40 40.8
5. Sangat Benar 12 12.2
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap kognisi sebagian besar konsumen (40.8%) mengenai ketersediaan 

produk parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang berkeyakinan 

benar. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen parasite store di kawasan 

simpanglima kota Semarang menginginkan produk yang di jual harus selalu 
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tersedia.  Konsumen berkeyakinan bahwa  persediaan produk yang memadai dapat 

memberikan kepastian dalam mendapatkan barang yang di inginkan  

Hasil penelitian sikap afeksi konsumen mengenai ketersediaan produk 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.6 Sikap afeksi konsumen mengenai ketersediaan produk  di parasite store 
di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Senang 2 2.0
2. Kurang Senang 10 10.2
3. Netral 34 34.7
4. Senang 39 39.8
5. Sangat Senang 13 13.3
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap afeksi sebagian besar konsumen (39.8%) mengenai ketersediaan 

produk parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dirasa 

menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan produk parasite store 

memadai sehingga membuat konsumen merasa senang. Ketersediaan produk ini 

dapat dilihat dari stok persediaan barang yang dimiliki parasite store yang cukup. 

Aliran persediaan juga lumayan baik, sebelum stok habis pedagang telah 

mendatangkan produk dari pemasok, sedangkan pada produk yang masa 

kadaluwarsanya pendek, misal makanan pedagang selalu mengantisipasinya 

dengan menyediakan stok yang disesuaikan dengan pengalamannya.  

Hasil penelitian sikap konasi konsumen mengenai ketersediaan produk di 

gerai parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.7 Sikap konasi konsumen mengenai ketersediaan produk parasite store di 
kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Tertarik 5 5.1
2. Kurang Tertarik 18 18.4
3. Netral 27 27.6
4. Tertarik 38 38.8
5. Sangat Tertarik 10 10.2
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap konasi sebagian besar konsumen (38.8%) mengenai ketersediaan 

produk parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dirasa tertarik. Hal 

ini menunjukkan bahwa ketersediaan produk parasite store  telah memadai dan 

mencukupi, serta membuat konsumen merasa tertarik untuk melakukan 

pembelian. Ketersediaan produk ini dapat dilihat dari stok persediaan barang yang 

dimiliki parasite store yang cukup. Aliran persediaan juga lumayan baik, sebelum 

stok habis pedagang telah mendatangkan produk dari pemasok, sedangkan pada 

produk yang masa kadaluwarsanya pendek, misal makanan pedagang selalu 

mengantisipasinya dengan menyediakan stok yang disesuaikan dengan kebutuhan 

per harinya.  Stok persediaan yang melimpah membuat konsumen merasa yakin 

dan tidak ragu lagi kemana dia akan menentukan pilihan berbelanja. 

4.2 Sikap Konsumen Mengenai Layanan parasite store di kawasan simpang 

lima kota Semarang 

Dari hasil penelitian sikap konsumen terdiri dari kognisi, afeksi dan konasi 

mengenai  layanan yang meliputi sub variabel cara melayani, kecepatan melayani 

dan cara pembayaran pada parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 Sikap Konsumen Mengenai Layanan 
Sub variabel Indikator Keputusan 

Cara wiraniaga melayani konsumen 

 

Kognisi 

Afeksi 

Konasi 

Benar 

Senang 

Tertarik 

Kecepatan wiraniaga melayani konsumen Kognisi 

Afeksi 

Konasi 

Benar 

Senang 

Tertarik 

Cara pembayaran Kognisi 

Afeksi 

Konasi 

Benar 

Kurang Senang 

Kurang Tertarik 

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap konsumen mengenai layanan menunjukkan bahwa dari tiga sub 

variabel, dua diantaranya yaitu cara wiraniaga melayani konsumen, dan kecepatan 

wiraniaga dalam melayani konsumen, menyatakan hasil keputusan     konsumen 

menjawab benar (kognisi), senang (afeksi), dan tertarik membeli (konasi), 

sedangkan sub variabel cara pembayaran menyatakan hasil keputusan konsumen 

menjawab benar (kognisi), kurang senang (afeksi), dan kurang tertarik membeli 

(konasi).  

Hal ini menunjukkan bahwa wiraniaga dalam melayani konsumen sudah 

baik. Pelayanan pada konsumen merupakan salah satu alat utama untuk 

mendeferensiasikan satu toko dengan toko yang lainnya. Pelayanan yang baik 

dapat merangsang konsumen untuk membeli produk, dan dapat meningkatkan 

nilai suatu produk. Hal ini sesuai dengan Berman dan Evans (2004:65) 

mengatakan bahwa pelayanan konsumen, berkaitan dengan karyawan dalam 
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strategi bauran pedagang eceran yang dapat meningkatkan nilai dari barang 

dagangannya.  

 Secara lebih rinci hasil penelitian sikap konsumen terdiri dari kognisi, 

afeksi, konasi mengenai layanan yang meliputi sub variabel cara melayani, 

kecepatan melayani dan cara pembayaran pada parasite store dikawasan simpang 

lima kota Semarang adalah sebagai berikut: 

4.2.1 Cara melayani konsumen pada parasite store dikawasan simpang lima 

kota Semarang 

Hasil penelitian sikap kognisi konsumen mengenai cara melayani 

konsumen pada parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.9 Sikap kognisi mengenai cara melayani konsumen pada parasite store di 
kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Benar 2 2.0
2. Kurang Benar 23 23.5
3. Netral 28 28.6
4. Benar 37 37.8
5. Sangat Benar 8 8.2
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap kognisi sebagian besar konsumen (37.8%) mengenai cara melayani 

konsumen pada parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

berkeyakinan benar. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen menyatakan cara 

pelayanan parasite store harus baik. Cara pelayanan parasite store yang baik 

dapat membuat konsumen merasa nyaman dan senang saat berbelanja. 
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Hasil penelitian sikap afeksi konsumen mengenai cara melayani konsumen 

pada parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.10 Sikap afeksi mengenai cara melayani konsumen pada parasite store di 
kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Senang 5 5.1
2. Kurang Senang 13 13.3
3. Netral 31 31.6
4. Senang 37 37.8
5. Sangat Senang 12 12.2
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap afeksi sebagian besar konsumen (37.8%) mengenai cara melayani 

konsumen pada parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dirasa 

menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa cara wiraniaga dalam melayani 

konsumen parasite store telah baik dan dianggap menyenangkan. Cara wiraniaga 

melayani yang ramah, selain itu juga konsumen dapat menitipkan sementara 

barang yang di belinya di gerai tempat barang itu di beli, hal ini akan 

mempermudah atau meringankan beban konsumen bila harus membawa barang 

tersebut. Konsumen dapat berpindah ke gerai lain untuk berbelanja keperluan 

lainnya 

Hasil penelitian sikap konasi konsumen mengenai cara melayani 

konsumen pada parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.11 Sikap konasi mengenai cara melayani konsumen pada parasite store di 
kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Tertarik 2 2.0
2. Kurang Tertarik 18 18.4
3. Netral 36 36.7
4. Tertarik 39 39.8
5. Sangat Tertarik 3 3.1
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap afeksi sebagian besar konsumen (39.8%) mengenai cara melayani 

konsumen pada parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dirasa 

tertarik. Hal ini menunjukkan bahwa cara wiraniaga melayani konsumen parasite 

store telah baik, serta membuat konsumen merasa tertarik untuk melakukan 

pembelian. Layanan yang ramah, serta bantuan wiraniaga dalam memilih produk 

dan juga jasa penitipan sementara produk yang di belinya tanpa dikenai biaya 

tambahan membuat konsumen merasa senang dan tertarik membeli. 

4.2.2 Kecepatan dalam melayani konsumen parasite store dikawasan simpang 

lima kota Semarang  

Hasil penelitian sikap kognisi konsumen mengenai kecepatan dalam 

melayani konsumen pada parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.12 Sikap kognisi mengenai kecepatan dalam melayani konsumen pada 
parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Benar 2 2.0
2. Kurang Benar 20 20.4
3. Netral 32 32.7
4. Benar 42 42.9
5. Sangat Benar 2 2.0
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 
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Sikap kognisi sebagian besar konsumen (42.9%) mengenai kecepatan 

pelayanan  parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang berkeyakinan 

benar. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen menyatakan kecepatan dalam 

melayani konsumen parasite store harus baik. Kecepatan layanan akan membuat 

konsumen akan lebih di untungkan baik dari segi waktu maupun kepuasan. 

Kecepatan layanan ini dapat berupa tanggapnya wiraniaga dalam merespon 

keinginan konsumen selain itu juga dapat dilihat dari kesigapan wiraniaga dalam 

mengepak barang    

Hasil penelitian sikap afeksi konsumen mengenai kecepatan dalam 

melayani konsumen pada parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.13 Sikap afeksi mengenai kecepatan dalam melayani konsumen pada 
parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Senang 1 1.0
2. Kurang Senang 25 25.5
3. Netral 32 32.7
4. Senang 35 35.7
5. Sangat Senang 5 5.1
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap afeksi sebagian besar konsumen (35.7%) mengenai kecepatan 

pelayanan parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dirasa 

menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan wiraniaga dalam melayani 

konsumen parasite store telah baik dan membuat konsumen merasa senang. 

Kecepatan layanan dapat dilihat dari cukup tanggapnya wiraniaga dalam 

merespon keinginan konsumen, misalkan konsumen membutuhkan produk 

dengan kriteria tertentu, wiraniaga dapat langsung merespon keinginan konsumen 



73 

 

tersebut. Selain itu juga kesigapan wiraniaga dalam mengepak atau membungkus 

barang membuat konsumen merasa senang karena cukup cepat sehingga tidak 

membuang waktu yang terlalu lama.. 

Hasil penelitian sikap konasi konsumen mengenai kecepatan dalam 

melayani konsumen pada parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.14 Sikap konasi mengenai kecepatan dalam melayani konsumen pada 
parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Tertarik 1 1.0
2. Kurang Tertarik 22 22.4
3. Netral 28 28.6
4. Tertarik 41 41.8
5. Sangat Tertarik 6 6.1
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap konasi sebagian besar konsumen (41.8%) mengenai kecepatan 

pelayanan parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dirasa tertarik.  

Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan wiraniaga dalam melayani konsumen 

parasite store dianggap baik dan membuat konsumen tertarik untuk melakukan 

pembelian. Kecepatan pelayanan parasite store dapat dilihat dari kecekatan 

wiraniaga dalam merespon keinginan kosumen selain itu kesigapan wiraniaga 

dalam mengepak atau membungkus barang cukup cepat.  

4.2.3 Cara pembayaran pada parasite store di kawasan simpang lima kota 

Semarang 

Hasil penelitian sikap kognisi konsumen mengenai cara pembayaran pada 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 4.15 Sikap kognisi mengenai cara pembayaran pada parasite store di 
kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Benar 2 2.0
2. Kurang Benar 12 12.2
3. Netral 27 27.6
4. Benar 47 48.0
5. Sangat Benar 10 10.2
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap kognisi sebagian besar konsumen (48%) mengenai cara pembayaran  

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang berkeyakinan benar. Hal 

ini menunjukkan bahwa konsumen menyatakan cara pembayaran pada parasite 

store di kawasan simpang lima kota Semarang harus baik dan memudahkan. Cara 

pembayaran yang baik mungkin tidak terlalu panjang antrean sehingga untuk 

membayar saja memakan waktu yang cukup lama. Sekarang banyak orang sudah 

mulai menggunakan kartu kredit dalam melakukan pembayaran karena lebih 

simple dan aman dan tidak harus membawa uang tunai. Alternatif pembayaran 

selain tunai membuat cara pembayaran pada parasite store lebih cepat dan baik.   

Hasil penelitian sikap afeksi konsumen mengenai cara pembayaran pada 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.16 Sikap afeksi mengenai cara pembayaran pada parasite store di 
kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Senang 5 5.1
2. Kurang Senang 31 31.6
3. Netral 27 27.6
4. Senang 27 27.6
5. Sangat Senang 8 8.2
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 
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Sikap afeksi sebagian besar konsumen (31.6%) mengenai cara pembayaran 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dirasa kurang 

menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa cara pembayaran pada parasite store 

kurang baik dan membuat konsumen kurang senang. Waktu pembayaran yang 

memakan banyak waktu, dimana wiraniaga mempunyai peran ganda selain 

pelayan juga sekaligus menjadi kasir. Bila pengunjung ramai maka wiraniaga 

akan kwalahan sehingga layanan pembayaran pun akan sedikit lama. Selain itu 

sistem pembayaran uang tunai menyebabkan sebagian konsumen merasa kurang 

senang, dimana gaya hidup masa kini yang mulai menggunakan kartu kredit 

dalam melakukan pembayaran dianggap lebih nyaman dan aman.   

Hasil penelitian sikap konasi konsumen mengenai cara pembayaran pada 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.17 Sikap konasi mengenai cara pembayaran pada parasite store di 
kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Tertarik 10 10.2
2. Kurang Tertarik 28 28.6
3. Netral 25 25.5
4. Tertarik 24 24.5
5. Sangat Tertarik 11 11.2
Total 98 100.0

 Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap konasi sebagian besar konsumen (28.6%) mengenai cara 

pembayaran parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dirasa 

tertarik. Hal ini menunjukkan bahwa cara pembayaran pada parasite store kurang 

baik dan membuat konsumen kurang tertarik. Lamanya antrian dan juga wiraniaga 

yang lebih sibuk melayani konsumen yang baru datang, posisi wiraniaga yang 
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merangkap sebagai kasir membuat konsentrasi wiraniaga terpecah, biasanya 

wiraniaga lebih sibuk melayani konsumen yang baru datang dan membujuk untuk 

membeli sehingga konsumen lain yang bermaksud membayar sedikit terabaikan. 

Selain itu sistem pembayaran yang masih tradisional yang hanya melayani 

pembayaran tunai membuat sebagian konsumen kurang senang dan kurang 

tertarik untuk melakukan pembelian. 

4.3 Sikap Konsumen Mengenai Atmosfer parasite store dikawasan simpang 

lima kota Semarang 

Dari hasil penelitian sikap konsumen meliputi afeksi, kognisi, dan konasi 

mengenai atmosfer toko yang terdiri dari penataan produk yang dipajang, suasana 

gerai parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.18 Sikap Konsumen Mengenai Atmosfer Toko 
Sub variabel Indikator Keputusan 

Penataan produk yang dipajang  Kognisi 

Afeksi 

Konasi 

Benar 

Kurang Senang 

Kurang Tertarik 

Suasana gerai di tempat terbuka Kognisi 

Afeksi 

Konasi 

Benar 

Senang 

Tertarik 

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap konsumen mengenai atmosfer toko menunjukkan bahwa dari dua 

sub variabel, satu diantaranya yaitu penataan produk menyatakan hasil keputusan     

konsumen menjawab benar (kognisi), senang (afeksi), dan tertarik membeli 

(konasi), sedangkan sub variabel lainnya yakni suasana gerai menyatakan hasil 
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keputusan konsumen menjawab benar (kognisi), kurang senang (afeksi), dan 

kurang tertarik (konasi). 

Hal ini menunjukkan bahwa atmosfer toko yang dibangun kurang 

mendapat perhatian dari konsumen. Penataan produk yang seadanya dan terlihat 

berantakan membuat atmosfer parasite store kurang tertarik. Pembatasan ruang 

dan waktu dari pemkot Semarang yang membuat jam operasional parasite store 

menjadi pendek secara tidak langsung menghalangi pedagang untuk kreatif dalam 

menata pajangan produk. Penataan produk yang baik dapat mempengaruhi 

atmosfer toko menjadi lebih baik dan dapat menarik konsumen untuk datang. 

Dari hasil penelitian sikap konsumen meliputi afeksi, kognisi, dan konasi 

mengenai atmosfer toko yang terdiri dari penataan produk yang dipajang, desain 

toko parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang adalah sebagai 

berikut: 

4.3.1 Penataan produk yang dipajang pada parasite store dikawasan simpang 

lima kota Semarang 

Hasil penelitian sikap kognisi konsumen mengenai penataan produk yang 

dipajang pada parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.19 Sikap kognisi mengenai penataan produk yang dipajang pada parasite 
store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Benar 6 6.1
2. Kurang Benar 16 16.3
3. Netral 22 22.4
4. Benar 40 40.8
5. Sangat Benar 14 14.3
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 
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Sikap kognisi sebagian besar konsumen (40.8%) mengenai penataan 

produk yang dipajang  parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

berkeyakinan benar. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan konsumen mengenai 

penataan produk yang di pajang parasite store harus baik. Penataan produk yang 

baik dan menarik dapat membuat konsumen menjadi lebih nyaman dan tertarik 

untuk melihat koleksi produk parasite store. Penataan produk yang baik juga 

dapat mengangkat nilai estetika suatu produk. Bila tidak ada penataan produk 

kemungkinan konsumen akan merasa jenuh dan kurang tertarik untuk melihat 

apalagi membeli produk tersebut. 

Hasil penelitian sikap afeksi konsumen mengenai penataan produk yang 

dipajang pada parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.20  Sikap afeksi mengenai penataan produk yang dipajang pada parasite 
store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Senang 9 9.2
2. Kurang Senang 29 29.6
3. Netral 26 26.5
4. Senang 24 24.5
5. Sangat Senang 10 10.2
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap afeksi sebagian besar konsumen (29.6%) mengenai penataan produk 

yang dipajang  parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dirasa 

kurang menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa penataan produk yang di 

pajang parasite store kurang baik dan membuat konsumen kurang senang. Dalam 

parasite store ini wiraniaga kurang memerhatikan penampilan pajangan produk, 

produk tidak ditata sedemikian rupa sehingga kelihatan menarik. Mungkin ini 
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akibat dari efisiensi waktu mengingat jam operasi parasite store yang terbatas dan 

sifatnya sementara sehingga penataan produk ala kadarnya dan terlihat berantakan 

di gerai parasite store. 

Hasil penelitian sikap konasi konsumen mengenai penataan produk yang 

dipajang pada parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.21 Sikap konasi mengenai penataan produk yang dipajang pada parasite 
store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Tertarik 10 10.2
2. Kurang Tertarik 30 30.6
3. Netral 28 28.6
4. Tertarik 23 23.5
5. Sangat Tertarik 7 7.1
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap konasi sebagian besar konsumen (30.6%) mengenai penataan 

produk yang dipajang  parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

dirasa kurang tertarik. Hal ini menunjukkan bahwa penataan produk yang 

dipajang parasite store kurang baik sehingga membuat konsumen kurang tertarik. 

Sebagian besar banyak wiraniaga yang membiarkan produknya begitu saja. Asal 

bisa di lihat konsumen saja sudah cukup, hal ini membuat konsumen kurang 

tertarik dalam melakukan pembelian 

4.3.2 Suasana gerai pada parasite store dikawasan simpang lima kota 

Semarang 

Hasil penelitian sikap kognisi konsumen mengenai suasana gerai pada 

parasit store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 4.22 Sikap kognisi mengenai suasana gerai pada parasite store di kawasan 
simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Benar 12 12.2
2. Kurang Benar 22 22.4
3. Netral 18 18.4
4. Benar 34 34.7
5. Sangat Benar 12 12.2
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap kognisi sebagian besar konsumen (34.7%) mengenai suasana gerai 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang berkeyakinan benar. Hal 

ini menunjukkan bahwa konsumen menginginkan suasana gerai yang nyaman dan 

menyenangkan. Suasana nyaman dan menyenangkan ini bisa membuat konsumen 

untuk datang ke parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang.  

Hasil penelitian sikap afeksi konsumen mengenai suasana gerai pada 

parasit store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.23 Sikap afeksi mengenai suasana gerai pada parasite store di kawasan 
simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Senang 13 13.3
2. Kurang Senang 20 20.4
3. Netral 22 22.4
4. Senang 35 35.7
5. Sangat Senang 8 8.2
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap afeksi sebagian besar konsumen (35.7%) mengenai suasana gerai 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dirasa menyenangkan. Hal 

ini menunjukkan bahwa suasana gerai pada parasite store membuat konsumen 

merasa senang. Suasana parasite store yang buka setiap minggu pagi yang masih 

dalam suasana udara segar. Suasana gerai yang terletak d tempat terbuka tepatnya 
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di kawasan simpang lima kota Semarang memberikan kesan tersendiri bagi 

konsumen. Konsumen merasa mendapat sesuatu yang beda di banding di tempat 

lain yang mungkin sudah biasa. Suasana akhir pekan dan segar itu membuat 

konsumen merasa senang untuk berkunjung ke parasite store. 

Hasil penelitian sikap konasi konsumen mengenai suasana gerai pada 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.24  Sikap konasi mengenai suasana gerai pada parasite store di kawasan 
simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Tertarik 12 12.2
2. Kurang Tertarik 18 18.4
3. Netral 25 25.5
4. Tertarik 32 32.7
5. Sangat Tertarik 11 11.2
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap konasi sebagian besar konsumen (32.7%) mengenai suasana gerai  

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dirasa tertarik. Hal ini 

menunjukkan bahwa suasana gerai parasite store di rasa menyenangkan dan 

membuat konsumen tertarik. Gerai yang terletak di tempat terbuka dan dalam 

kondisi suasana segar serta jam buka minggu pagi membuat atmosfer tersendiri 

dalam berbelanja. Banyak pengunjung yang tertarik dan datang berbelanja karena 

waktu akhir pekan banyak di gunakan konsumen yang berbelanja bersama 

keluarga. Selain berbelanja juga sekaligus berjalan-jalan bersama keluarga. 
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4.4 Sikap Konsumen Mengenai Keputusan Harga pada parasite store 

dikawasan simpang lima kota Semarang 

Dari hasil penelitian sikap konsumen terdiri dari kognisi, afeksi dan konasi 

mengenai  harga yang meliputi sub variabel komparasi dengan harga pesaing, 

komparasi dengan kualitas produk dan komparasi dengan merek lain pada 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.25 Sikap Konsumen Mengenai Harga 
Sub variabel Indikator Keputusan 

Komparasi dengan harga pesaing  Kognisi 

Afeksi 

Konasi 

Benar 

Senang 

Tertarik 

Komparasi dengan kualitas produk Kognisi 

Afeksi 

Konasi 

Benar 

Senang 

Tertarik 

Komparasi dengan merek lain Kognisi 

Afeksi 

Konasi 

Benar 

Senang 

Tertarik 

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap konsumen mengenai harga menunjukkan bahwa dari tiga sub 

variabel, yaitu komparasi dengan harga pesaing, komparasi dengan kualitas 

produk dan komparasi dengan merek lain menyatakan hasil keputusan     

konsumen menjawab benar (kognisi), senang (afeksi), dan tertarik membeli 

(konasi). 

Hal ini menunjukkan bahwa penetapan harga yang dilakukan parasite store 

telah sesuai dengan harapan konsumen. Penetapan harga dapat menjadi acuan 

konsumen dalam menentukan pembelian. Sebagian konsumen sensitif terhadap 



83 

 

harga, konsumen lebih memilih produk yang harganya lebih murah dengan 

kualitas yang sama. Pentingnya penetapan harga yang dapat mempengaruhi 

kelangsungan parasite store kedepan telah dilakukan dengan menetapkan harga 

sama atau bahkan dibawah harga pesaing dan sesuai kualitas produk. Hal ini 

sesuai dengan Berman dan Evans (2004:415) yang mengatakan bahwa Strategi 

harga merupakan hal yang paling utama dan dapat mempengaruhi kegiatan lain 

yang ada dalam strategi bauran pedagang eceran. 

Secara lebih rinci, hasil penelitian sikap konsumen meliputi kognisi, 

afeksi, konasi mengenai  keputusan harga yang terdiri dari: komparasi harga 

dengan pesaing, komparasi harga dengan kualitas produk, komparasi dengan 

merek yang lain pada parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

adalah sebagai berikut: 

4.4.1 Komparasi dengan harga pesaing 

Hasil penelitian sikap kognisi konsumen mengenai komparasi harga 

dengan harga pesaing parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.26 Sikap kognisi konsumen mengenai komparasi harga dengan harga 
pesaing parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Benar 3 3.1
2. Kurang Benar 6 6.1
3. Netral 21 21.4
4. Benar 57 58.2
5. Sangat Benar 11 11.2
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap kognisi sebagian besar konsumen (58.2%) mengenai komparasi 

harga dengan harga pesaing parasite store di kawasan simpang lima kota 
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Semarang berkeyakinan benar. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen sebelum 

melakukan pembelian terlebih dahulu membandingkan harga dengan harga 

pesaing. Bagi sebagian orang sangat sensitif terhadap harga, kebanyakan orang 

lebih memilih produk dengan harga lebih murah bila di bandingkan harga di 

tempat lain. 

Hasil penelitian sikap afeksi konsumen mengenai komparasi harga dengan 

harga pesaing parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.27 Sikap afeksi konsumen mengenai komparasi harga dengan harga 
pesaing parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang. 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Senang 3 3.1
2. Kurang Senang 6 6.1
3. Netral 25 25.5
4. Senang 55 56.1
5. Sangat Senang 9 9.2
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap afeksi sebagian besar konsumen (56.1%) mengenai komparasi harga 

dengan harga pesaing parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

dirasa menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen merasa senang 

dengan harga yang ditawarkan parasite store.  Harga barang parasite store di 

anggap lebih murah dari pada pesaing. Bila di bandingkan berbelanja di pasar 

modern yang terletak di kawasan simpang lima kota Semarang ini maka harga 

pada parasite store lebih murah. 

Hasil penelitian sikap konasi konsumen mengenai komparasi harga dengan 

harga pesaing parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.28 Sikap konasi konsumen mengenai komparasi harga dengan harga 
pesaing parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Tertarik 5 5.1
2. Kurang Tertarik 13 13.3
3. Netral 28 28.6
4. Tertarik 49 50.0
5. Sangat Tertarik 3 3.1
Total 98 100.0
Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap konasi sebagian besar konsumen (50%) mengenai komparasi harga 

dengan harga pesaing parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

dirasa tertarik. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan harga dibanding pesaing 

parasite store membuat konsumen senang sehingga tertarik melakukan 

pembelian. Harga yang ditawarkan parasite store lebih murah atau di bawah 

harga yang ditetapkan pesaing. 

4.4.2 Komparasi harga dengan kualitas produk  

Hasil penelitian sikap kognisi konsumen mengenai komparasi harga 

dengan kualitas produk parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.29 Sikap kognisi konsumen mengenai komparasi harga dengan kualitas 
produk parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Benar 3 3.1
2. Kurang Benar 27 27.6
3. Netral 26 26.5
4. Benar 36 36.7
5. Sangat Benar 6 6.1
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap kognisi sebagian besar konsumen (36.7%) mengenai komparasi 

harga dengan kualitas produk parasite store di kawasan simpang lima kota 

Semarang berkeyakinan benar. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen sebelum 
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melakukan pembelian selalu membandingkan harga dengan kualitas produk. 

Konsumen akan puas bila harga yang dibayarkan sesuai atau bahkan lebih rendah 

dari kualitas suatu produk. 

Hasil penelitian sikap afeksi konsumen mengenai perbandingan harga 

dengan kualitas produk parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4. 30 Sikap afeksi konsumen mengenai komparasi harga dengan kualitas 
produk parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Senang 2 2.0
2. Kurang Senang 17 17.3
3. Netral 31 31.6
4. Senang 38 38.8
5. Sangat Senang 10 10.2
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap afeksi sebagian besar konsumen (38.8%) mengenai komparasi harga 

dengan kualitas produk parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

dirasa menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen senang dengan 

penetapan harga berkaitan kualitas produk. Konsumen merasa kualitas produk 

yang di peroleh sesuai dengan harga yang di bayarkan.  

Hasil penelitian sikap konasi konsumen mengenai perbandingan harga 

dengan kualitas produk parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.31 Sikap konasi konsumen mengenai komparasi harga dengan kualitas 
produk parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Tertarik 4 4.1
2. Kurang Tertarik 26 26.5
3. Netral 27 27.6
4. Tertarik 33 33.7
5. Sangat Tertarik 8 8.2
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap konasi sebagian besar konsumen (33.7%) mengenai komparasi 

harga kualitas produk parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

dirasa tertarik. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan harga berkaitan dengan 

kualitas produk membuat konsumen senang dan tertarik untuk melakukan 

pembelian. Harga yang di bayarkan konsumen telah sesuai dengan kualitas produk 

yang di peroleh. Meskipun bukan produk kelas satu dari segi kualitas, namun 

konsumen mengganggap kualitas produk yang di dapat telah sesuai dengan harga 

yang harus di bayar, sehingga konsumen merasa senang dan tertarik membeli. 

4.4.3  Komparasi harga berkaitan dengan merek. 

Hasil penelitian sikap kognisi konsumen mengenai komparasi harga 

berkaitan dengan merek pada parasite store di kawasan simpang lima kota 

Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.32 Sikap kognisi konsumen mengenai komparasi harga berkaitan dengan 
merek pada parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Benar 6 6.1
2. Kurang Benar 18 18.4
3. Netral 28 28.6
4. Benar 35 35.7
5. Sangat Benar 11 11.2
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 
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Sikap kognisi sebagian besar konsumen (35.7%) mengenai komparasi 

harga dengan merek pada parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

berkeyakinan benar. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen menganggap produk 

yang dijual pada parasite store seharusnya bermerek. Konsumen mengharapkan 

sejumlah uang yang di keluarkan akan di imbangi dalam mendapatkan barang 

bermerek 

Hasil penelitian sikap afeksi konsumen mengenai komparasi harga 

berkaitan dengan merek pada parasite store di kawasan simpang lima kota 

Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.33 Sikap afeksi konsumen komparasi harga berkaitan dengan merek pada 
parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Senang 5 5.1
2. Kurang Senang 17 17.3
3. Netral 27 27.6
4. Senang 34 34.7
5. Sangat Senang 15 15.3
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap afeksi sebagian besar konsumen (34.7%) mengenai komparasi harga 

berkaitan pada merek pada parasite store di kawasan simpang lima kota 

Semarang dirasa menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan harga 

berkaitan dengan merek pada parasite store membuat konsumen merasa senang. 

Harga yang ditetapkan sesuai dengan merek yang dijual. Meskipun sebagian besar 

produk yang di jual bukan merek yang terkenal ataupun kelas satu namun 

konsumen tetap merasa senang karena harga yang dipatak cukup ideal untuk 

sebagian besar konsumen. 
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Hasil penelitian sikap konasi mengenai komparasi harga berkaitan dengan 

merek pada parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang  dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.34  Sikap konasi konsumen mengenai komparasi harga berkaitan dengan 
merek pada parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Tertarik 11 11.2
2. Kurang Tertarik 14 14.3
3. Netral 26 26.5
4. Tertarik 32 32.7
5. Sangat Tertarik 15 15.3
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap konasi sebagian besar konsumen (32.7%) mengenai komparasi 

harga berkaitan dengan merek pada parasite  store di kawasan simpang lima kota 

Semarang dirasa tertarik. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan harga berkaitan 

dengan merek pada parasite store dirasa senang dan membuat konsumen tertarik 

untuk membeli. Harga yang ditetapkan sesuai dengan merek yang dijual. 

Konsumen merasa harga yang harus di tebus mendapatkan produk tersebut sesuai 

dengan mereknya. Meskipun bukan merek terkenal dan kelas satu namun 

konsumen tetap tertarik dalam melakukan pembelian karena harganya dianggap 

ideal atau sepadan dengan merek tersebut. 

4.5 Sikap Konsumen Mengenai Keputusan Promosi Pada parasite store 

dikawasan simpang lima kota Semarang 

Dari hasil penelitian sikap konsumen terdiri dari kognisi, afeksi dan konasi 

mengenai  promosi yang meliputi sub variabel pemberian contoh produk dan 

pemberian souvenir pada parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.35 Sikap Konsumen Mengenai Promosi 
Sub variabel Indikator Keputusan 

Pemberian contoh produk Kognisi 

Afeksi 

Konasi 

Benar 

Senang 

Tertarik 

Pemberian souvenir Kognisi 

Afeksi 

Konasi 

Benar 

Kurang Senang 

Kurang Tertarik 

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap konsumen mengenai promosi menunjukkan bahwa dari dua sub 

variabel,  satu diantaranya yaitu sub variabel pemberian contoh produk 

menyatakan hasil keputusan konsumen menjawab benar (kognisi), senang 

(afeksi), dan tertarik membeli (konasi), sedangkan sub variabel pemberian 

souvenir menyatakan hasil keputusan konsumen menjawab benar (kognisi), 

kurang senang (afeksi), dan kurang tertarik membeli (konasi). 

Hal ini menunjukkan bahwa promosi parasite store melalui pemberian 

contoh produk dan pemberian souvenir belum bisa menarik perhatian konsumen. 

Promosi pada parasite store masih belum maksimal. Pada pemberian Souvenir 

konsumen tidak terkesan, karena souvenir yang diberikan kurang menarik dan 

biasa saja. Promosi merupakan faktor penting dalam usaha pemasaran, suatu 

usaha untuk menarik minat konsumen. Berbeda dengan situasi promosi parasite 

store yang kurang maksimal dan terkesan seadanya, Fandy Tjiptono (2000:6) 

mengatakan promosi adalah alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai 

tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang 
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berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki progam pemasaran yang 

digunakan untuk melayani pasar atau sasaran tersebut 

Secara lebih rinci, hasil penelitian sikap konsumen terdiri dari kognisi, 

afeksi, konasi mengenai keputusan promosi yang meliputi sub variabel pemberian 

contoh produk dan pemberian souvenir kepada konsumen parasite store di 

kawasan simpang lima kota Semarang adalah sebagai berikut: 

4.5.1 Pemberian contoh produk  

Hasil penelitian sikap kognisi konsumen mengenai pemberian contoh 

produk kepada konsumen parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.36 Sikap kognisi konsumen mengenai  pemberian contoh produk kepada 
konsumen parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Benar 5 5.1
2. Kurang Benar 11 11.2
3. Netral 36 36.7
4. Benar 39 39.8
5. Sangat Benar 7 7.1
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap kognisi sebagian besar konsumen (39.8%) mengenai pemberian 

contoh produk pada konsumen parasite store di kawasan simpang lima kota 

Semarang berkeyakinan benar. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen 

menginginkan pemberian contoh produk parasite store secara gratis. Pemberian 

contoh produk merupakan hal yang positif bagi konsumen maupun parasite store 

itu sendiri, karena dapat membantu konsumen untuk mengenal lebih jauh 

mengenai produk tersebut. Konsumen dapat merasakan langsung kualitas dari 
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suatu produk, sedangkan bagi parasite store  merupakan cara untuk 

memperkenalkan produknya kepada konsumen. 

Hasil penelitian sikap afeksi konsumen mengenai pemberian contoh 

produk kepada konsumen parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.37  Sikap afeksi konsumen mengenai  pemberian contoh produk kepada 
konsumen parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Senang 5 5.1
2. Kurang Senang 9 9.2
3. Netral 34 34.7
4. Senang 42 42.9
5. Sangat Senang 8 8.2
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap afeksi sebagian besar konsumen (42.9%) mengenai pemberian 

contoh produk pada konsumen parasite store di kawasan simpang lima kota 

Semarang dirasa menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian contoh 

produk parasite store membuat konsumen merasa senang. Pemberian contoh 

produk secara gratis dapat membantu konsumen mengenal dan merasakan kualitas 

suatu produk. Hal ini penting bagi konsumen untuk mengetahui kualitas suatu 

produk sebelum membeli 

Hasil penelitian sikap konasi konsumen mengenai pemberian contoh 

produk kepada konsumen parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.38 Sikap konasi konsumen mengenai  pemberian contoh produk kepada 
konsumen parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Tertarik 5 5.1
2. Kurang Tertarik 12 12.2
3. Netral 37 37.8
4. Tertarik 40 40.8
5. Sangat Tertarik 4 4.1
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap konasi sebagian besar konsumen (40.8%) mengenai pemberian 

contoh produk kepada konsumen parasite  store di kawasan simpang lima kota 

Semarang dirasa tertarik . Hal ini menunjukkan bahwa pemberian contoh produk 

parasite store membuat konsumen senang sehigga tertarik untuk membeli. 

Pemberian contoh produk secara gratis membantu konsumen dalam mengenal 

lebih jauh produk yang akan dibelinya. Pemberian contoh produk ini membuat 

konsumen senang dan tertarik untuk melakukan pembelian. 

4.5.2 Pemberian Souvenir 

Hasil penelitian sikap kognisi konsumen mengenai pemberian souvenir 

kepada konsumen parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.39 Sikap kognisi konsumen mengenai pemberian souvenir kepada 
konsumen parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Benar 11 11.2
2. Kurang Benar 22 22.4
3. Netral 21 21.4
4. Benar 29 29.6
5. Sangat Benar 15 15.3
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap kognisi sebagian besar konsumen (29.6%) mengenai pemberian 

souvenir pada konsumen parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 
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berkeyakinan benar. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen menginginkan 

souvenir yang berupa nama dan logo toko yang ada dalam pembungkus produk 

harus baik. Souvenir tidak harus mahal, namun harus bisa memberikan kesan yang 

positif, Souvenir dapat membantu sebagian besar konsumen dalam mengingat 

parasit store.  

Hasil penelitian sikap afeksi konsumen mengenai pemberian souvenir 

kepada konsumen parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.40  Sikap afeksi konsumen mengenai pemberian souvenir kepada 
konsumen parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Senang 12 12.2
2. Kurang Senang 32 32.7
3. Netral 26 26.5
4. Senang 20 20.4
5. Sangat Senang 8 8.2
Total 98 100.0

 Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap afeksi sebagian besar konsumen (32.7%) mengenai pemberian 

souvenir pada konsumen parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

dirasa kurang menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian souvenir 

berupa nama dan logo toko parasite store membuat konsumen merasa kurang 

senang. Pemberian souvenir berupa nama dan logo yang terdapat pada 

pembungkus produk di nilai kurang memuaskan. Pembungkus produk ini terlihat 

kurang kreatif dan ala kadarnya. Banyak konsumen kurang terkesan dengan 

pembungkus tersebut 
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Hasil penelitian sikap konasi konsumen mengenai pemberian souvenir 

kepada konsumen parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.41 Sikap konasi konsumen mengenai pemberian souvenir kepada 
konsumen parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Tertarik 12 12.2
2. Kurang Tertarik 33 33.7
3. Netral 31 31.6
4. Tertarik 19 19.4
5. Sangat Tertarik 3 3.1
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap konasi sebagian besar konsumen (33.7%) mengenai pemberian 

souvenir kepada konsumen parasite  store di kawasan simpang lima kota 

Semarang dirasa kurang tertarik.. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian souvenir 

yang berupa nama dan logo parasite store membuat konsumen kurang senang dan 

kurang tertarik untuk membeli. Bentuk dan bahan souvenir kurang baik, kurang 

kreatif dan biasa saja.. Pemberian souvenir itu kurang dapat menarik perhatian 

konsumen sehingga konsumen kurang tertarik untuk melakukan pembelian. 

4.6 Sikap Konsumen Mengenai Keputusan Lokasi (Tempat) parasite store 

dikawasan simpang lima kota Semarang 

Dari hasil penelitian sikap konsumen terdiri dari kognisi, afeksi dan konasi 

mengenai  lokasi yang meliputi sub variabel akses transportasi, jarak parasite 

store dengan rumah konsumen, dan fasilitas parkir pada parasite store di kawasan 

simpang lima kota Semarang adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 Sikap Konsumen Mengenai Lokasi 
Sub variabel Indikator Keputusan 

Akses transportasi Kognisi 

Afeksi 

Konasi 

Benar 

Senang 

Tertarik 

Jarak parasite store dengan rumah 

konsumen 

Kognisi 

Afeksi 

Konasi 

Benar 

Senang 

Tertarik 

Fasilitas parkir Kognisi 

Afeksi 

Konasi 

Benar 

Senang 

Tertarik 

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap konsumen mengenai lokasi menunjukkan bahwa dari tiga sub 

variabel, yaitu akses transportasi, jarak parasite store dengan rumah konsumen, 

dan fasilitas parkir menyatakan hasil keputusan     konsumen menjawab benar 

(kognisi), senang (afeksi), dan tertarik membeli (konasi). 

Hal ini menunjukkan bahwa lokasi parasite store dianggap telah baik. Letak 

parasite store yang berada dikawasan simpang lima kota Semarang merupakan 

keuntungan tersendiri, kemudahan akses transportasi, lahan parkir yang memadai 

membuat banyak konsumen merasa senang dan menjadi pertimbangan konsumen 

untuk datang berbelanja. Hal senada diungkapkan oleh Lupiyoadi (2001:61) yang 

mengatakan bahwa lokasi sangat mempengaruhi motivasi seseorang untuk 

melakukan pembelian. Lokasi berhubungan dengan perusahaan bermarkas dan 

melakukan kegiatan operasional. 

Secara lebih rinci, hasil penelitian sikap konsumen yang terdiri dari 

kognisi, afeksi,  konasi mengenai  keputusan lokasi yang terdiri dari akses 
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transportasi, jarak parasite store dengan rumah konsumen, fasilitas tempat parkir 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang adalah sebagai berikut: 

4.6.1 Akses tranportasi 

Hasil penelitian sikap kognisi konsumen mengenai akses transportasi 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.43 akses transportasi parasite store di kawasan simpang lima kota 
Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Benar 6 6.1
2. Kurang Benar 12 12.2
3. Netral 25 25.5
4. Benar 42 42.9
5. Sangat Benar 13 13.3
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap kognisi sebagian besar konsumen (42.9%) mengenai akses 

transportasi parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang berkeyakinan 

benar. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen menginginkan akses transportasi 

menuju parasite store harus mudah dan baik. Kemudahan akses transportasi akan 

mendorong orang untuk berkunjung ke parasite store 

Hasil penelitian sikap afeksi konsumen mengenai akses transportasi 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 4.44 Sikap afeksi konsumen mengenai akses transportasi parasite store di 
kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Senang 5 5.1
2. Kurang Senang 11 11.2
3. Netral 24 24.5
4. Senang 45 45.9
5. Sangat Senang 13 13.3
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap afeksi sebagian besar konsumen (45.9%) mengenai akses 

transportasi parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dirasa 

menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa akses transportasi menuju parasite 

store telah baik dan membuat konsumen merasa senang. Lokasi parasite store 

yang strategis terletak di pusat kota Semarang sehingga banyak di lalui rute 

transportasi baik bus maupun angkutan kota dari berbagai arah. Selain itu, 

banyaknya armada angkutan rute simpang lima juga kondisi jalan yang menuju 

lokasi relatif baik. Bagi pengendara kendaraan pribadi juga mudah dalam 

menemukan lokasi parasite store. 

Hasil penelitian sikap konasi konsumen mengenai akses transportasi 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.45 Sikap konasi konsumen mengenai akses transportasi parasite store di 
kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Tertarik 8 8.2
2. Kurang Tertarik 12 12.2
3. Netral 23 23.5
4. Tertarik 43 43.9
5. Sangat Tertarik 12 12.2
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 
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Sikap konasi sebagian besar konsumen (43.9%) mengenai akses 

transportasi parasite  store di kawasan simpang lima kota Semarang dirasa 

tertarik. Hal ini menunjukkan bahwa akses transportasi menuju parasite store 

sudah baik dan membuat konsumen merasa senang, serta tertarik untuk membeli. 

Kemudahan akses yang menuju lokasi parasite store baik dengan kendaraan 

umum maupun kendaraan pribadi. Lokasi parasit store yang terletak di kawasan 

simpang lima kota semarang banyak di lalui kendaraan umum dari berbagai rute 

selain itu kondisi jalan menuju lokasi yang relatif baik membuat konsumen 

senang berkunjung dan tertarik dalam melakukan pembelian. 

4.6.2 Jarak parasite store dengan rumah konsumen 

Hasil penelitian sikap kognisi konsumen mengenai jarak gerai dari rumah 

atau hunian konsumen parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.46 Sikap kognisi konsumen mengenai jarak gerai dari rumah konsumen 
parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Benar 4 4.1
2. Kurang Benar 4 4.1
3. Netral 34 34.7
4. Benar 42 42.9
5. Sangat Benar 14 14.3
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap kognisi sebagian besar konsumen (42.9%) mengenai jarak gerai dari 

rumah konsumen parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

berkeyakinan benar. Hal ini menunjukan bahwa jarak rumah dengan toko akan 

mempengaruhi seseorang dalam menentukan kemana dia akan berbelanja. Orang 
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akan lebih mempertimbangkan jarak yang terdekat dalam memutuskan tempat 

berbelanja. 

Hasil penelitian sikap afeksi konsumen mengenai jarak gerai dari rumah 

atau hunian konsumen parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.47 Sikap afeksi konsumen mengenai jarak gerai dari rumah konsumen 
parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Senang 5 5.1
2. Kurang Senang 18 18.4
3. Netral 35 35.7
4. Senang 28 28.6
5. Sangat Senang 12 12.2
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap afeksi sebagian besar konsumen (45.9%) mengenai akses 

transportasi parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dirasa netral. 

Hal ini menunjukkan bahwa jarak rumah konsumen dengan lokasi parasite store 

membuat sebagian besar konsumen tidak begitu berpengaruh terhadap suasana 

hati, hal ini dapat dilhat dari sebagian besar konsumen menjawab netral. Jarak 

rumah dengan lokasi parasite store antara konsumen satu dengan yang lainnya 

relatif berbeda ada yang jauh maupun dekat, namun hal itu tidak begitu 

berpengaruh terhadap perasaaan konsumen. 

Hasil penelitian sikap konasi konsumen mengenai jarak gerai dari rumah 

atau hunian konsumen parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.48 Sikap konasi konsumen mengenai jarak rumah konsumen dengan  
lokasi parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Tertarik 10 10.2
2. Kurang Tertarik 13 13.3
3. Netral 31 31.6
4. Tertarik 33 33.7
5. Sangat Tertarik 11 11.2
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap konasi sebagian besar konsumen (33.7%) mengenai jarak rumah 

konsumen dengan  parasite  store di kawasan simpang lima kota Semarang dirasa 

tertarik. Hal ini menunjukkan bahwa jarak rumah konsumen dengan  lokasi 

parasite store membuat konsumen merasa tertarik. Konsumen tidak merasa 

terbebani oleh jauh dekatnya jarak rumah mereka dengan  lokasi parasite store. 

Ada faktor lain yang membuat konsumen merasa tidak terganggu oleh jarak, 

misalnya kemudahan akses transportasi, kondisi jalan yang relatif baik, dll, yang 

membuat jarak yang jauh terasa lebih dekat. 

4.6.3   Fasilitas parkir  

Hasil penelitian sikap kognisi konsumen mengenai fasilitas parkir pada 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.49 Sikap kognisi konsumen mengenai fasilitas parkir pada parasite store 
di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Benar 1 1.0
2. Kurang Benar 8 8.2
3. Netral 20 20.4
4. Benar 51 52.0
5. Sangat Benar 18 18.4
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 
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Sikap kognisi sebagian besar konsumen (52%) mengenai fasilitas parkir  

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang berkeyakinan benar.Hal 

ini menunjukkan bahwa konsumen menginginkan fasilitas parkir pada parasite 

store di kawasan simpang lima kota Semarang harus memadai. Fasilitas parkir 

sangat penting bagi konsumen terutama yang memakai kendaraan pribadi agar 

mereka dapat berbelanja dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir 

memikirkan keamanan kendaraannya. Fasilitas parkir dapat berupa lahan parkir 

yang memadai, keamanan kendaran, maupun biaya parkir yang gratis dll. 

Hasil penelitian sikap afeksi konsumen mengenai fasilitas parkir pada 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.50 Sikap afeksi konsumen mengenai fasilitas parkir pada parasite store di 
kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Senang 5 5.1
2. Kurang Senang 15 15.3
3. Netral 30 30.6
4. Senang 34 34.7
5. Sangat Senang 14 14.3
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap afeksi sebagian besar konsumen (34.7%) mengenai fasilitas parkir 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dirasa menyenangkan. Hal 

ini menunjukkan bahwa fasilitas parkir parasite store telah memadai dan 

membuat konsumen merasa senang. lahan parkir yang cukup tersedia, meskipun 

lahan parkir menggunakan sebagian bahu sisi jalan raya dan juga memakai lahan 

parkir Masjid Baiturraman namun konsumen cukup merasa senang kendaraan 

mereka dapat diparkir. Biaya parkir sendiri cukup bervariasi sekitar seribu sampai 
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dua ribu rupiah. Untuk kenyamanan kendaraan meskipun di pinggir jalan namun 

konsumen merasa cukup aman karena jumlah petugas yang lumayan banyak. 

Hasil penelitian sikap konasi konsumen mengenai fasilitas parkir pada 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.51 Sikap konasi konsumen mengenai fasilitas parkir pada parasite store 
di kawasan simpang lima kota Semarang 

Sikap Konsumen Frekuensi Persentase 
1. Sangat Tidak Tertarik 8 8.2
2. Kurang Tertarik 20 20.4
3. Netral 28 28.6
4. Tertarik 33 33.7
5. Sangat Tertarik 9 9.2
Total 98 100.0

Sumber: Data penelitian tahun 2009, diolah 

Sikap konasi sebagian besar konsumen (33.7%) mengenai fasilitas parkir 

parasite  store di kawasan simpang lima kota Semarang dirasa tertarik. Hal ini 

menunjukkan bahwa fasilitas parkir pada parasite store cukup memadai dan 

membuat konsumen merasa senang serta tertarik membeli. Fasilitas parkir 

mempunyai lahan yang cukup memadai, meskipun harus menggunakaan bahu 

jalan dan juga lahan parkir masjid Baiturrahman. Untuk keamanan kendaraan 

cukup aman karena parkir ini di tangani petugas yang profesional. Walaupun 

sebenarnya petugas parkir bukan bagian parasite store melainkan pihak lain 

yakni, warga sekitar yang mendirikan jasa parkir. Tersedianya lahan parkir yang 

memadai dan keamanan kendaraan yang cukup membuat konsumen tertarik dalam 

melakukan pembelian.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Sikap konsumen mengenai keragaman produk menunjukkan bahwa konsumen 

berkeyakinan benar (kognisi), menyukai (afeksi), dan tertarik membeli produk 

(konatif). Hal ini dapat dilihat dari kedua sub variabel yakni keanekaragaman 

produk dan ketersediaan produk yang dijual oleh parasite store di kawasan 

simpang lima kota semarang, dimana kedua sub variabel berkeyakinan benar 

(kognisi), menyenangkan (afeksi), dan tertarik (konasi), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa keragaman produk yang ditawarkan parasite store dapat 

membuat konsumen percaya dan lebih memilih produk yang di jual pada 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang dalam memenuhi 

kebutuhan berbelanja. 

2. Sikap konsumen mengenai layanan menunjukkan bahwa konsumen 

berkeyakinan benar (kognisi), menyukai (afeksi), dan tertarik membeli produk 

(konatif). Hal ini dapat dilihat dari tiga sub variabel sikap konsumen mengenai 

layanan yang diberikan oleh parasite store di kawasan simpang lima kota 

Semarang, dimana dua sub variabel yakni: cara pelayanan dan kecepatan 

layanan, konsumen berkeyakinan benar (kognisi), dirasa senang (afeksi), dan 

tertarik (konasi). Sementara untuk satu sub variabel cara pembayaran, 

konsumen berkeyakinan benar (kognisi), dirasa kurang menyenangkan (afeksi), 
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dan kurang tertarik (konasi), sehingga dapat disimpulkan bahwa layanan yang 

ditawarkan perusahaan dapat membuat konsumen percaya dan lebih memilih 

produk yang di jual pada parasite store di kawasan simpang lima kota 

Semarang dalam memenuhi kebutuhannya. 

3. Sikap konsumen mengenai atmosfer toko  menunjukkan bahwa dari dua sub 

variabel sikap konsumen mengenai atmosfer toko parasite store di kawasan 

simpang lima kota Semarang, satu sub variabel ini konsumen berkeyakinan 

benar (kognisi), dirasa senang (afeksi), dan tertarik membeli produk (konasi). 

Sementara sub variabel lainnya konsumen berkeyakinan benar (kognisi), 

kurang menyenangi (afeksi), dan kurang tertarik untuk membeli (konasi).  

4. Sikap konsumen mengenai keputusan harga menunjukkan bahwa konsumen 

berkeyakinan benar (kognisi), menyukai (afeksi), dan tertarik membeli produk 

(konatif). Hal ini dapat dilihat dari ketiga sub variabel sikap konsumen 

mengenai keputusan harga yang ditetapkan parasite store di kawasan simpang 

lima kota semarang, dimana ketiga sub variabel ini konsumen berkeyakinan 

benar (kognisi), menyenangkan (afeksi), tertarik membeli (konasi).  

5. Sikap konsumen mengenai keputusan promosi menunjukkan bahwa dari kedua 

sub variabel sikap konsumen mengenai keputusan promosi yang dilakukan oleh 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang, dimana sub variabel 

pemberian sample konsumen berkeyakinan benar (kognisi), menyenangi 

(afeksi), tertarik membeli produk (konasi), sedangkan sub variabel pemberian 

souvenir yang berupa tas pembungkus konsumen berkeyakinan benar (kognisi), 

kurang menyenangkan (afeksi), kurang tertarik membeli (konasi) 



106 

 

6. Sikap konsumen mengenai kepuusan lokasi menunjukkan bahwa konsumen 

berkeyakinan benar (kognisi), menyukai (afeksi), dan tertarik membeli produk 

(konasi). Hal ini dapat dilihat dari ketiga sub variabel sikap konsumen 

mengenai keputusan tempat (lokasi) yang tersedia pada parasite store di 

kawasan simpang lima kota Semarang, dimana ketiga sub variabel ini 

konsumen berkeyakinan benar (kognisi), menyenangkan(afeksi), tertarik 

membeli produk (konasi).  

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

a) Bagi parasite store:  

1. Sikap konsumen mengenai keragaman produk menunjukkan bahwa 

konsumen berkeyakinan benar (kognisi), menyenangi (afeksi), dan tertarik 

membeli produk (konasi) pada parasite store di kawasan simpang lima 

kota Semarang. Sehingga hal-hal yang kiranya membuat konsumen 

berkeyakinan benar (kognisi),  menyenangi (afeksi), dan tertarik membeli 

produk (konasi) terhadap keragaman produk yang ditawarkan harus 

dipertahankan untuk menjadikan parasite store di kawasan simpang lima 

kota Semarang sebagai tempat berbelanja lengkap dan dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen. Hal yang dapat dilakukan parasite store antara lain 

menjaga keragaman produk dengan selalu berinovasi dan menyediakan 

berbagai alternatif produk untuk memperkaya variasi produk yang 

ditawarkan. Ketersediaan produk juga harus diperhatikan, yaitu dengan 
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menjaga persediaan produk untuk tidak terlalu sedikit sehingga dapat 

kekurangan stok produk, tapi juga jangan terlalu banyak persediaan 

produk, apalagi untuk produk yang cepat masa kadaluwarsanya untuk 

mencegah kerugian. 

2.  Sikap konsumen mengenai layanan menunjukkan bahwa dari tiga sub 

variabel, dua sub variabel diantaranya yaitu cara layanan dan kecepatan 

layanan, konsumen berkeyakinan benar (kognisi),  menyenangi (afeksi), 

dan tertarik membeli produk (konasi) pada parasite store di kawasan 

simpang lima kota Semarang, sehingga hal-hal yang kiranya membuat 

konsumen berkeyakinan (kognisi),  menyenangkan (afeksi), dan tertarik 

membeli produk (konasi) terhadap layanan yang diberikan harus 

dipertahankan. Misalnya selalu ramah kepada pelanggan, cepat tanggap 

terhadap keinginan konsumen, cepat dalam pengepakan barang dll. Satu 

variabel lainnya yaitu cara pembayaran, konsumen berkeyakinan benar 

(kognisi), kurang menyenangkan (afeksi) dan kurang tertarik membeli 

produk (konasi). Parasite store hendaknya merekrut wiraniaga lagi untuk 

ditempatkan sebagai kasir yang melayani pembayaran, sehingga konsumen 

tidak terlalu lama menunggu dalam melakukan pembayaran.  

3. Sikap konsumen mengenai atmosfer toko menunjukkan bahwa dari dua 

variabel ada satu variabel yakni penataan produk, konsumen berkeyakinan 

benar (kognisi), kurang menyenangkan mengenai penataan produk 

(afeksi), dan kurang tertarik membeli produk (konasi) pada parasite store 

di kawasan simpang lima kota Semarang. Di harapkan parasite store lebih 
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memperhatikan lagi penataan produk yang di pajang agar lebih menarik 

sehingga mempengaruhi sikap positif konsumen mengenai parasite store 

di kawasan simpang lima kota Semarang. Penataan produk ini dapat di 

lakukan dengan menggolongkan produk berdasarkan kategori tertentu, 

serta menata rapi dengan mendekorasi sedemikian rupa sehingga menarik 

untuk dilihat. Parasite store hendaknya memiliki rak khusus yang fleksibel 

agar mudah dipindahkan dalam penataan produk.  

4. Sikap konsumen mengenai keputusan harga menunjukkan bahwa 

konsumen berkeyakinan (kognisi), menyenangi (afeksi), dan tertarik 

membeli produk (konasi) terhadap ketiga sub variabel keputusan harga 

yang ditetapkan pada parasite store di kawasan simpang lima kota 

Semarang. Sehingga parasite store sebaiknya mempertahankan strategi 

harga saat ini agar konsumen tetap senang terhadap harga yang diterapkan 

parasite store dan tertarik untuk melakukan pembelian. Hal yang dapat 

dilakukan untuk mendukung strategi harga antara lain, mengambil produk 

dari pemasok yang lebih murah dan juga menekan biaya operasional 

sehingga dapat memberikan harga yang murah dibanding pesaing. 

5. Sikap konsumen mengenai keputusan promosi menunjukkan bahwa dari 

dua sub variabel ada salah satu variabel yakni pemberian souvenir, 

sebagian besar konsumen berkeyakinan benar  (kognisi), kurang 

menyenangi (afeksi),  dan kurang tertarik membeli produk (konasi) pada 

parasite store di kawasan simpang lima kota Semarang. Sebaiknya 

parasite store lebih memperhatikan Souvenir yang berupa pembungkus 
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produk. Pembungkus produk seharusnya lebih menarik antara lain ada 

nama dan logo toko yang berwarna-warni sehingga akan mudah di ingat 

konsumen. Selain itu bahan pembungkus tidak harus dari plastik  mungkin 

lebih baik dari bahan lain misal kertas daur ulang, yang bisa dikreasi dan 

dapat didaur ulang serta mempunyai nilai lebih, sehingga dapat 

menciptakan keterikatan positif antara sikap konsumen terhadap parasite 

store dalam hal pemberian souvenir  

6. Sikap konsumen mengenai keputusan tempat (lokasi), menunjukkan 

bahwa konsumen berkeyakinan benar (kognisi), menyenangi (afeksi), 

tertarik (konasi) terhadap keputusan tempat (lokasi) pada parasite store di 

kawasan simpang lima kota Semarang. Lokasi yang terletak dikawasan 

simpang lima kota Semarang ini, membuat parasite store harus mematuhi 

semua peraturan yang di tetapkan pemkot Semarang. Antara lain parasite 

store harus menjaga kebersihan kawasan simpang lima dengan harus 

menyediakan tempat sampah disetiap gerai dan juga harus disiplin dalam 

menjalankan jam operasional yang telah ditentukan pemkot Semarang agar 

tidak kena sanksi mulai dari teguran sampai larangan berdagang oleh 

Satpol PP selaku operasional pemkot Semarang. 

b) Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya lebih spesifik dan fokus dalam 

meneliti  parasite store. Misalkan fokus pada pedagang pakaian, makanan 

atau Mobil toko (moko). Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan 

dalam melakukan penelitian terkait dengan sikap konsumen mengenai strategi 

retailing mix.  
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VALIDITAS 

 

A. Validitas Keragaman Produk 
 

1. Keanekaragaman Produk 

     Correlations 

    kognitif1 afektif1 konatif1 
Keragaman 

Produk 
kognitif1 Pearson Correlation 1 .492(**) .425(*) .818(**)

Sig. (2-tailed) . .006 .019 .000
N 30 30 30 30

afektif1 Pearson Correlation .492(**) 1 .253 .711(**)
Sig. (2-tailed) .006 . .178 .000
N 30 30 30 30

konatif1 Pearson Correlation .425(*) .253 1 .775(**)
Sig. (2-tailed) .019 .178 . .000
N 30 30 30 30

Keragaman Produk Pearson Correlation .818(**) .711(**) .775(**) 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .
N 30 30 30 30

*  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 
2. Ketersediaan Produk 

     Correlations 

    kognitif2 afektif2 konatif2 
Ketersediaan 

Produk 
kognitif2 Pearson Correlation 1 .331 .293 .709(**)
  Sig. (2-tailed) . .074 .116 .000
  N 30 30 30 30
afektif2 Pearson Correlation .331 1 .409(*) .766(**)
  Sig. (2-tailed) .074 . .025 .000
  N 30 30 30 30
konatif2 Pearson Correlation .293 .409(*) 1 .774(**)
  Sig. (2-tailed) .116 .025 . .000
  N 30 30 30 30
Ketersediaan Produk Pearson Correlation .709(**) .766(**) .774(**) 1
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .
  N 30 30 30 30

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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B. Validitas Layanan Toko 

 

1. Cara Melayani Konsumen 

     Correlations 
    kognitif1 afektif1 konatif1 Cara Melayani 
kognitif1 Pearson 

Correlation 1 .723(**) .426(*) .886(**)

Sig. (2-tailed) . .000 .019 .000
N 30 30 30 30

afektif1 Pearson 
Correlation .723(**) 1 .341 .850(**)

Sig. (2-tailed) .000 . .065 .000
N 30 30 30 30

konatif1 Pearson 
Correlation .426(*) .341 1 .709(**)

Sig. (2-tailed) .019 .065 . .000
N 30 30 30 30

Cara Melayani Pearson 
Correlation .886(**) .850(**) .709(**) 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .
N 30 30 30 30

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 
2. Kecepatan Dalam Melayani Konsumen 

     Correlations 

    kognitif2 afektif2 konatif2 
Kecepatan 
Melayani 

kognitif2 Pearson Correlation 1 .606(**) .325 .791(**)
Sig. (2-tailed) . .000 .079 .000
N 30 30 30 30

afektif2 Pearson Correlation .606(**) 1 .339 .811(**)
Sig. (2-tailed) .000 . .067 .000
N 30 30 30 30

konatif2 Pearson Correlation .325 .339 1 .747(**)
Sig. (2-tailed) .079 .067 . .000
N 30 30 30 30

Kecepatan Melayani Pearson Correlation .791(**) .811(**) .747(**) 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .
N 30 30 30 30

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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3. Cara Pembayaran 

Correlations 

    kognitif3 afektif3 konatif3 
Kemudahan 
Pembayaran 

kognitif3 Pearson Correlation 1 .402(*) .290 .711(**)
Sig. (2-tailed) . .028 .120 .000
N 30 30 30 30

afektif3 Pearson Correlation .402(*) 1 .540(**) .803(**)
Sig. (2-tailed) .028 . .002 .000
N 30 30 30 30

konatif3 Pearson Correlation .290 .540(**) 1 .818(**)
Sig. (2-tailed) .120 .002 . .000
N 30 30 30 30

Kemudahan 
Pembayaran 

Pearson Correlation .711(**) .803(**) .818(**) 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .
N 30 30 30 30

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 

 
C. Validitas Atmosfer Toko 

 

1. Penataan Produk 

     Correlations 

    kognitif1 afektif1 konatif1 
PenataanProdu

k 
kognitif1 Pearson Correlation 1 .348 .534(**) .812(**)

Sig. (2-tailed) . .059 .002 .000
N 30 30 30 30

afektif1 Pearson Correlation .348 1 .322 .716(**)
Sig. (2-tailed) .059 . .083 .000
N 30 30 30 30

konatif1 Pearson Correlation .534(**) .322 1 .798(**)
Sig. (2-tailed) .002 .083 . .000
N 30 30 30 30

PenataanProduk Pearson Correlation .812(**) .716(**) .798(**) 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .
N 30 30 30 30

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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2. Suasana Gerai 

     Correlations 

    kognitif2 afektif2 konatif2 SuasanaGerai 
kognitif2 Pearson 

Correlation 1 .369(*) .440(*) .819(**)

Sig. (2-tailed) . .045 .015 .000
N 30 30 30 30

afektif2 Pearson 
Correlation .369(*) 1 .261 .675(**)

Sig. (2-tailed) .045 . .163 .000
N 30 30 30 30

konatif2 Pearson 
Correlation .440(*) .261 1 .770(**)

Sig. (2-tailed) .015 .163 . .000
N 30 30 30 30

SuasanaGerai Pearson 
Correlation .819(**) .675(**) .770(**) 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .
N 30 30 30 30

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

  
D. Validitas Keputusan Harga 

 

1. Perbandingan Harga Dengan Harga Pesaing 

     Correlations 

    kognitif1 afektif1 konatif1 

Perbanding
an 

HargaDeng
anPesaing 

kognitif1 Pearson Correlation 1 .584(**) .356 .825(**)
Sig. (2-tailed) . .001 .054 .000
N 30 30 30 30

afektif1 Pearson Correlation .584(**) 1 .317 .791(**)
Sig. (2-tailed) .001 . .088 .000
N 30 30 30 30

konatif1 Pearson Correlation .356 .317 1 .730(**)
Sig. (2-tailed) .054 .088 . .000
N 30 30 30 30

PerbandinganHargaD
enganPesaing 

Pearson Correlation .825(**) .791(**) .730(**) 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .
N 30 30 30 30

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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2. Perbandingan Harga Berkaitan Dengan Kualitas Produk 

     Correlations 

    kognitif2 afektif2 konatif2 

Perbandingan 
Harga Dengan 

Kualitas 
Produk 

kognitif2 Pearson Correlation 1 .342 .448(*) .788(**)
  Sig. (2-tailed) . .064 .013 .000
  N 30 30 30 30
afektif2 Pearson Correlation .342 1 .335 .710(**)
  Sig. (2-tailed) .064 . .071 .000
  N 30 30 30 30
konatif2 Pearson Correlation .448(*) .335 1 .792(**)
  Sig. (2-tailed) .013 .071 . .000
  N 30 30 30 30
Perbandingan Harga 
Dengan Kualitas 
Produk 

Pearson Correlation 
.788(**) .710(**) .792(**) 1

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .
  N 30 30 30 30

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 
3. Perbandingan Harga Berkaitan Dengan Merek 

     Correlations 

    kognitif3 afektif3 konatif3 

Perbandinga
n Harga 
Dengan 

Merek Lain 
kognitif3 Pearson Correlation 1 .513(**) .265 .763(**)
  Sig. (2-tailed) . .004 .157 .000
  N 30 30 30 30
afektif3 Pearson Correlation .513(**) 1 .382(*) .796(**)
  Sig. (2-tailed) .004 . .037 .000
  N 30 30 30 30
konatif3 Pearson Correlation .265 .382(*) 1 .744(**)
  Sig. (2-tailed) .157 .037 . .000
  N 30 30 30 30
Perbandingan Harga 
Dengan Merek Lain 

Pearson Correlation .763(**) .796(**) .744(**) 1

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .
  N 30 30 30 30

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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E. Validitas Keputusan Promosi 

 

1. Pemberian Contoh Produk 

     Correlations 

    kognitif1 afektif1 konatif1 

Pemberian 
Contoh 
Produk 

kognitif1 Pearson Correlation 1 .324 .350 .734(**)
Sig. (2-tailed) . .081 .058 .000
N 30 30 30 30

afektif1 Pearson Correlation .324 1 .393(*) .746(**)
Sig. (2-tailed) .081 . .032 .000
N 30 30 30 30

konatif1 Pearson Correlation .350 .393(*) 1 .786(**)
Sig. (2-tailed) .058 .032 . .000
N 30 30 30 30

Pemberian Contoh 
Produk 

Pearson Correlation .734(**) .746(**) .786(**) 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .
N 30 30 30 30

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
  
2. Pemberian Souvenir 

     Correlations 

    kognitif2 afektif2 konatif2 
Pemberian  

Suvenir 
kognitif2 Pearson Correlation 1 .415(*) .388(*) .807(**)

Sig. (2-tailed) . .023 .034 .000
N 30 30 30 30

afektif2 Pearson Correlation .415(*) 1 .246 .734(**)
Sig. (2-tailed) .023 . .191 .000
N 30 30 30 30

konatif2 Pearson Correlation .388(*) .246 1 .717(**)
Sig. (2-tailed) .034 .191 . .000
N 30 30 30 30

Pemberian Suvenir Pearson Correlation .807(**) .734(**) .717(**) 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .
N 30 30 30 30

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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F. Validitas Keputusan Lokasi 

 

1. Akses Transportasi  

  
     Correlations 

    kognitif1 afektif1 konatif1 
Akses 

Transportasi 
kognitif1 Pearson Correlation 1 .529(**) .307 .783(**)

Sig. (2-tailed) . .003 .099 .000
N 30 30 30 30

afektif1 Pearson Correlation .529(**) 1 .386(*) .772(**)
Sig. (2-tailed) .003 . .035 .000
N 30 30 30 30

konatif1 Pearson Correlation .307 .386(*) 1 .770(**)
Sig. (2-tailed) .099 .035 . .000
N 30 30 30 30

Akses Transportasi Pearson Correlation .783(**) .772(**) .770(**) 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .
N 30 30 30 30

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

2. Jarak Rumah Dengan Toko 

     Correlations 

    kognitif2 afektif2 konatif2 
Jarak Rumah 
Dengan Toko

kognitif2 Pearson Correlation 1 .302 .421(*) .720(**)
Sig. (2-tailed) . .105 .021 .000
N 30 30 30 30

afektif2 Pearson Correlation .302 1 .365(*) .714(**)
Sig. (2-tailed) .105 . .047 .000
N 30 30 30 30

konatif2 Pearson Correlation .421(*) .365(*) 1 .832(**)
Sig. (2-tailed) .021 .047 . .000
N 30 30 30 30

Jarak Rumah Dengan 
Toko 

Pearson Correlation .720(**) .714(**) .832(**) 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .
N 30 30 30 30

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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3. Fasilitas Parkir 

     Correlations 
    kognitif3 afektif3 konatif3 FaslitasParkir 
kognitif3 Pearson 

Correlation 1 .511(**) .280 .775(**)

Sig. (2-tailed) . .004 .134 .000
N 30 30 30 30

afektif3 Pearson 
Correlation .511(**) 1 .433(*) .788(**)

Sig. (2-tailed) .004 . .017 .000
N 30 30 30 30

konatif3 Pearson 
Correlation .280 .433(*) 1 .764(**)

Sig. (2-tailed) .134 .017 . .000
N 30 30 30 30

FaslitasParkir Pearson 
Correlation .775(**) .788(**) .764(**) 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .
N 30 30 30 30

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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RELIABILITAS 
 

A. Keragaman Produk 

1. Keanekaragaman Produk 
  
  Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.643 .649 2

 
Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
ganjil 10.6000 2.35433 15
genap 10.0667 1.98086 15

 
Inter-Item Covariance Matrix 

  ganjil genap 
ganjil 5.543 2.243
genap 2.243 3.924

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 

Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ganjil 10.0667 3.924 .481 .231 .(a)
genap 10.6000 5.543 .481 .231 .(a)

a  The value is negative due to a negative average covariance among items. This 
violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
20.6667 13.952 3.73529 2

 
2. Ketersediaan Produk 

 
 
  Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.626 .656 2

 
 Item Statistics 
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  Mean Std. Deviation N 
ganjil 9.9333 2.25093 15
genap 9.8667 1.55226 15

 
 Inter-Item Covariance Matrix 

  ganjil genap 
ganjil 5.067 1.705
genap 1.705 2.410

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ganjil 9.8667 2.410 .488 .238 .(a)
genap 9.9333 5.067 .488 .238 .(a)

a  The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates 
reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 
 Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
19.8000 10.886 3.29935 2

 
 
B. Layanan Toko 

1. Cara Melayani Konsumen 
 
 
 
  Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.626 .648 2

 
 Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
ganjil 10.4000 1.50238 15
genap 10.5333 2.06559 15

 
Inter-Item Covariance Matrix 

  ganjil genap 
ganjil 2.257 1.486
genap 1.486 4.267

The covariance matrix is calculated and used in the analysis 
 Item-Total Statistics 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ganjil 10.5333 4.267 .479 .229 .(a)
genap 10.4000 2.257 .479 .229 .(a)
a  The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates 
reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 
   Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
20.9333 9.495 3.08143 2

 
2. Kecepatan Melayani Konsumen 

 
  Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.614 .617 2

 
 
   Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
ganjil 10.0000 2.00000 15
genap 10.3333 1.75933 15

 
 

Inter-Item Covariance Matrix 
  ganjil genap 
ganjil 4.000 1.571
genap 1.571 3.095

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 
 Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ganjil 10.3333 3.095 .447 .199 .(a)
genap 10.0000 4.000 .447 .199 .(a)

a  The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates 
reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 
 Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
20.3333 10.238 3.19970 2
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3. Kemudahan Pembayaran 
 
   Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.623 .640 2

 
 
 Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
ganjil 11.0000 2.23607 15
genap 10.2000 1.69874 15

 
 Inter-Item Covariance Matrix 

  ganjil genap 
ganjil 5.000 1.786
genap 1.786 2.886

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 
 Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ganjil 10.2000 2.886 .470 .221 .(a)
genap 11.0000 5.000 .470 .221 .(a)

a  The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates 
reliability model assumptions. You may want to check item codings. 
 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
21.2000 11.457 3.38484 2

 
 
 
C. Atmosfer Toko  

1. Penataan Produk 
 
  Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.790 .791 2
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 Item Statistics 
  Mean Std. Deviation N 
ganjil 10.2667 1.79151 15
genap 11.2667 1.94447 15

 
 Inter-Item Covariance Matrix 

  ganjil genap 
ganjil 3.210 2.281
genap 2.281 3.781

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 
     Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ganjil 11.2667 3.781 .655 .429 .(a)
genap 10.2667 3.210 .655 .429 .(a)

a  The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates 
reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
21.5333 11.552 3.39888 2

 
 

2. Suasana Gerai 
 
  Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.383 .387 2

 
   Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
ganjil 10.1333 2.23180 15
genap 10.3333 1.91485 15

 
 Inter-Item Covariance Matrix 

  ganjil genap 
ganjil 4.981 1.024
genap 1.024 3.667

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
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 Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ganjil 10.3333 3.667 .240 .057 .(a)
genap 10.1333 4.981 .240 .057 .(a)
a  The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates 
reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 
 
   Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
20.4667 10.695 3.27036 2

 
 
D. Keputusan Harga 

1. Perbandingan Harga Dengan Pesaing 
 
  Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.738 .741 2

 
 Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
ganjil 9.4000 2.02837 15
genap 10.4667 1.80739 15

 
 
 Inter-Item Covariance Matrix 

  ganjil genap 
ganjil 4.114 2.157
genap 2.157 3.267

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ganjil 10.4667 3.267 .588 .346 .(a)
genap 9.4000 4.114 .588 .346 .(a)

a  The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates 
reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

  Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
19.8667 11.695 3.41983 2
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2. Perbandingan Harga Berkaitan Dengan Kualitas Produk 

 
  Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.632 .645 2

 
 
 Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
ganjil 9.0667 2.18654 15
genap 10.0667 1.70992 15

 
 Inter-Item Covariance Matrix 

  ganjil genap 
ganjil 4.781 1.781
genap 1.781 2.924

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ganjil 10.0667 2.924 .476 .227 .(a)
genap 9.0667 4.781 .476 .227 .(a)

a  The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates 
reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 
 
 Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
19.1333 11.267 3.35659 2

 
 

3. Perbandingan Harga Berkaitan Dengan Merek  
 
  Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.600 .616 2
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Item Statistics 
  Mean Std. Deviation N 
ganjil 10.0667 2.05171 15
genap 11.1333 1.55226 15

 
 

Inter-Item Covariance Matrix 
  ganjil genap 
ganjil 4.210 1.419
genap 1.419 2.410

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 

 
 Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ganjil 11.1333 2.410 .446 .199 .(a)
genap 10.0667 4.210 .446 .199 .(a)

a  The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates 
reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 
 Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
21.2000 9.457 3.07525 2

 
 
 
E. Keputusan Promosi 

1. Pemberian Contoh Produk 
 
  Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.629 .761 2

 
 Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
ganjil 10.5333 2.47463 15
genap 10.6667 1.11270 15

 
 Inter-Item Covariance Matrix 

  ganjil genap 
ganjil 6.124 1.690
genap 1.690 1.238

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
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 Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ganjil 10.6667 1.238 .614 .377 .(a)
genap 10.5333 6.124 .614 .377 .(a)

a  The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates 
reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 
 Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
21.2000 10.743 3.27763 2

 
 

2. Pemberian Souvenir 
 
 
  Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.688 .710 2

 
 Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
ganjil 11.8000 1.47358 15
genap 9.6667 2.02367 15

 
 Inter-Item Covariance Matrix 

  ganjil genap 
ganjil 2.171 1.643
genap 1.643 4.095

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ganjil 9.6667 4.095 .551 .304 .(a)
genap 11.8000 2.171 .551 .304 .(a)

a  The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates 
reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 
 Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
21.4667 9.552 3.09069 2
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F. Keputusan Lokasi 

1. Akses Transportasi  
 
  Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.732 .754 2

 
 Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
ganjil 9.8667 2.06559 15
genap 10.8000 1.52128 15

 
 Inter-Item Covariance Matrix 

  ganjil genap 
ganjil 4.267 1.900
genap 1.900 2.314

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ganjil 10.8000 2.314 .605 .366 .(a)
genap 9.8667 4.267 .605 .366 .(a)

a  The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates 
reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

  
 Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
20.6667 10.381 3.22195 2

 
2. Jarak Rumah Dengan Toko 

 
  Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.655 .656 2
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 Item Statistics 
  Mean Std. Deviation N 
ganjil 11.2000 1.74028 15
genap 10.0000 1.85164 15

 
 
 Inter-Item Covariance Matrix 

  ganjil genap 
ganjil 3.029 1.571
genap 1.571 3.429

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 
 Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ganjil 10.0000 3.429 .488 .238 .(a)
genap 11.2000 3.029 .488 .238 .(a)

a  The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates 
reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 
 
 Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
21.2000 9.600 3.09839 2

 
 

3. Fasilitas Parkir 
 
 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.670 .671 2

 
 
 Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
ganjil 9.4667 1.80739 15
genap 10.1333 1.88478 15

 
 
 Inter-Item Covariance Matrix 

  ganjil genap 
ganjil 3.267 1.719
genap 1.719 3.552

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
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 Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ganjil 10.1333 3.552 .505 .255 .(a)
genap 9.4667 3.267 .505 .255 .(a)

a  The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates 
reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 
 
 Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
19.6000 10.257 3.20268 2

 
 
 
 
 
 
 
 


