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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan bisnis ritel di Indonesia beberapa tahun terakhir menjadi 

fenomenal di Asia, khususnya di antara negara berkembang. Jumlah penduduk 

Indonesia yang sangat besar masih menjadi daya tarik bagi para pebisnis ritel baik 

lokal maupun asing. Terlebih lagi dengan income per kapita yang mengalami 

pertumbuhan (saat ini tahun 2012 sekitar US$ 3.542) menjadi peluang daya serap 

produk ritel. Menurut Pudjianto, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel 

Indonesia (Aprindo), industri  ritel di Indonesia terus mengalami pertumbuhan 

minimal sekitar  10% per tahun, yang perputaran uangnya mencapai Rp. 115 

triliun dengan 55 kategori, belum termasuk produk fashion (SWA, 2012). 

Menurut Utami (2010) bisnis ritel merupakan semua kegiatan yang terlibat 

dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk 

penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis. Bisnis ritel di Indonesia dapat 

dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yakni Ritel Tradisional dan Ritel Modern. 

Kini tren pasar ritel global mengarah pada ritel modern. Gejala ini merebak di 

semua kawasan regional, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan ritel 

modern begitu pesat dalam satu dekade terakhir. Mereka bukan cuma agresif 

membuka gerai-gerai baru, tapi juga pandai memilih lokasi-lokasi strategis. 

Bahkan, mereka bisa membuka gerainya di jantung perkotaan atau berdekatan 

dengan pasar atau ritel tradisional (Ghozali, 2007). 
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Ritel modern pada dasarnya merupakan pengembangan dari ritel 

tradisional. Menurut Utami (2010) paradigma ritel modern adalah pandangan 

yang menekankan pengelolaan ritel dengan menggunakan pendekatan modern di 

mana konsep pengelolaan peritel lebih ditekankan dari sisi pemenuhan kebutuhan 

konsumen yang menjadi pasar sasarannya. Ritel modern pertama kali hadir di 

Indonesia saat Toserba Sarinah didirikan pada 1962. Pada era 1970 s/d 1980-an, 

format bisnis ini terus berkembang. Awal dekade 1990-an merupakan tonggak  

sejarah masuknya ritel asing di Indonesia. Hal ini ditandai dengan beroperasinya  

ritel terbesar Jepang ‘Sogo’ di Indonesia. Ritel modern kemudian berkembang  

begitu pesat saat pemerintah, berdasarkan Kepres no. 99 th. 1998, mengeluarkan 

bisnis ritel dari negative list bagi Penanaman Modal Asing. Sebelum Kepres no. 

99 th. 1998 diterbitkan, jumlah peritel asing di Indonesia sangat dibatasi (Pandin, 

2009). 

Menurut Christian F. Gusway, Founder G & P Retail Business Consulting, 

ritel modern di Indonesia dapat terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, kategori 

besar yang dikuasai oleh wholesalers, hypermarket, dan department store.  Kedua, 

kategori sedang yang dihuni oleh supermarket, dan yang terakhir adalah kategori 

kecil yang terdiri dari minimarket, convinience market, dan specialties market. 

Format ritel ini muncul dan berkembang seiring perkembangan perekonomian, 

teknologi, dan gaya hidup masyarakat yang membuat masyarakat menuntut 

kenyamanan yang lebih dalam berbelanja (Majalah Marketing, 2009). 

Berdasarkan laporan berjudul "Global Retail Development Index (GRDI) 

2011" yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan konsultan manajemen dunia, AT 

Kearney, Indonesia tercatat menempati peringkat ketiga pasar ritel terbaik di Asia.  
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Laporan tersebut menilai kondisi industri ritel di 30 negara berkembang di dunia 

dan memeringkatkan mereka berdasarkan sejumlah faktor, di antaranya risiko 

usaha, populasi penduduk, serta kekayaan yang dikaitkan dengan kondisi industri 

ritel terkini. Industri ritel Indonesia pada tahun 2012 ini sendiri diperkirakan 

tumbuh menjadi 134 miliar dollar AS (1.206 triliun rupiah) dan melonjak menjadi 

223 miliar dollar AS (2.007 triliun rupiah) pada 2015. Dalam kegiatan 

ekonominya, Indonesia dinilai sangat kuat dengan populasi penduduk yang 

mencapai 235,5 juta jiwa. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia juga terus 

naik seiring pertumbuhan infrastruktur industri ritel yang terus berjalan (Fachri, 

2012). 

Dalam lima tahun terakhir peningkatan omset ritel modern di Indonesia 

sendiripun memang cukup pesat. Hal ini didukung oleh pertumbuhan jumlah ritel 

yang telah mencapai 18.152 gerai pada 2011, dibandingkan 10.365 gerai pada 

2007, atau mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 17,57% per tahun. Menurut 

Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo) omset penjualan ritel pada tahun 

2006 masih sebesar Rp. 49 triliun, namun melesat hingga mencapai Rp. 100 

triliun pada tahun 2010 (Ritel 2011-Profil Industri, 2011). Bahkan menurut 

Yongky Suryo Susilo, staf ahli Aprindo, untuk tahun 2012 ini, ritel yang bergerak 

dalam fast moving consumer goods tumbuh sebesar 13% daripada tahun lalu yang 

hanya sekitar 11,7%. Dengan GDP (Gross Domestic Product) per kapita 

Indonesia yang saat ini sebesar US$ 4000, dan diperkirakan akan mencapai US$ 

4.500 pada tahun 2014, maka Indonesia akan menjadi pasar yang menggiurkan 

bagi para peritel asing (SWA, 2012). 
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Perkembangan format pasar dalam bentuk ritel modern memang 

memberikan alternatif belanja yang menarik bagi konsumen. Selain menawarkan 

kenyamanan dan kualitas produk, harga yang mereka berikan pun cukup bersaing 

dibandingkan dengan pasar tradisional, hal ini dimungkinkan mengingat besarnya 

kemampuan modal para peritel modern. Dengan skala ekonomi yang lebih besar, 

ritel modern dapat mempersempit jalur distribusi sehingga mampu menawarkan 

harga yang jauh lebih kompetitif kepada konsumen (Ghozali, 2007). 

Berbagai alternatif belanja yang saat ini ditawarkan oleh para peritel 

modern memudahkan konsumen untuk dapat memilih tempat belanja yang sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan mereka, sehingga hal ini nantinya akan 

mengarah pada kepuasan yang akan mereka peroleh. Kepuasan adalah perasaan 

senang atau kecewa pelanggan yang muncul setelah membandingkan antara 

persepsi/ kesan dengan kinerja (hasil) suatu produk dan harapan-harapannya 

(Kotler & Armstrong, 2006). Menurut Jiang dan Rosenbloom dalam Rohman 

(2009), transaksi secara khusus dikatakan memuaskan jika pelanggan melakukan 

evaluasi atas pengalamannya, bereaksi terhadap produk yang dibeli atau 

pelayanan yang diterima. Menurut Jin dan Kim (2001), kepuasan konsumen dapat 

dipengaruhi oleh dua faktor yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. 

Adapun faktor-faktor tersebut dapat berubah seiring dengan berkembangnya 

kebutuhan manusia dan berjalannya waktu. Faktor internal yang mempengaruhi 

adalah motif berbelanja, sedangkan faktor eksternal adalah atribut toko. Kedua hal 

tersebut akan mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen dalam berbelanja baik 

secara langsung maupun tidak langsung.     
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Menurut Kotler dan Armstrong (2008:172) motif atau dorongan adalah 

kebutuhan dengan tekanan kuat yang mengarahkan seseorang untuk mencari 

kepuasan. Menurut Utami (2010) motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang 

yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu. Motif 

yang ada dalam diri seseorang akan membangkitkan dan mewujudkan suatu 

tingkah laku yang diarahkan guna mencapai tujuan dan sasaran kepuasan. 

Sedangkan menurut Westbrook dan Black (1985) motif adalah kekuatan yang 

menggerakkan perilaku untuk memuaskan kebutuhan internal. Jadi motif 

berbelanja sendiri dapat didefinisikan sebagai penggerak perilaku yang membawa 

konsumen ke pasar untuk memuaskan kebutuhan internal mereka. 

Mengidentifikasi motif berbelanja dapat memberikan dasar penting untuk 

mengerti kebutuhan konsumen.  

Dawson et.al. (1990) menyatakan bahwa pembelanja memiliki bermacam 

motif berbelanja. Westbrook dan Black (1985) menyatakan ada tiga kategori 

motif berbelanja: berorientasi-produk, pengalaman, dan kombinasi dari produk 

dan pengalaman. Motif berbelanja dengan orientasi produk berkenaan dengan 

konsumen yang mengunjungi toko ritel untuk mendapatkan informasi dan produk, 

atau disebut tujuan utilitarian. Motif berdasar pengalaman merupakan konsep 

yang sama dengan aspek hedonis atau tujuan rekreasional, dan kesenangan yang 

melekat pada diri konsumen saat berkunjung ke toko. Sedangkan, Lotz et.al. 

(1999) memandang motif berbelanja adalah kombinasi dari motivasi intrinsik dan 

ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik terkait dengan tujuan berbelanja/ utilitarian 

(Tauber, 1972), sedangkan motivasi intrinsik terkait dengan belanja rekreasional 

(Bloch & Richins, 1983).  
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Selain motif berbelanja konsumen, kepuasan konsumen pada suatu ritel 

juga dipengaruhi oleh atribut toko yang ada pada ritel tersebut. Menurut Arsyad 

dalam Riorini (2005), atribut merupakan suatu hasil dari adanya penggunaan/ 

kepemilikan barang tersebut. Atribut dari sebuah toko diwakili oleh berbagai 

macam hal yang terdapat pada toko tersebut. Hal tersebut dapat berupa 

penampilan fisik dari toko, penawaran-penawaran harga promosi, sekaligus harga 

barang yang ditawarkan. Atribut toko sangat mempengaruhi pendapat konsumen 

terhadap toko yang dipilihnya.  

Atribut toko sendiri dipandang sebagai sebuah bagian dari keseluruhan 

image toko (Bloemer & de Ruyter, 1998), atau evaluasi kriteria konsumen yang 

mengarah pada suatu toko (Kim & Kang, 1995; Jin & Kim, 2003).  Menurut 

Omar (1999) atribut toko dapat didefinisikan sebagai penyajian terakhir dari 

semua atribut toko yang dipersepsikan oleh pembelanja melalui pengalaman 

mereka dalam toko tersebut. Atribut toko dapat menimbulkan suatu perasaan 

tertentu pada konsumen sehingga konsumen tertarik untuk berbelanja. Pada 

umumnya toko yang menawarkan konsep yang berbeda baik dari tata-letak 

barang, maupun sistem pelayanan akan menarik perhatian konsumen karena 

konsumen akan selalu mencari sesuatu yang baru dan berbeda sebagai 

penyegaran. 

Dalam perkembangannya, ritel modern selalu dituntut untuk mampu 

beradaptasi sesuai dengan lifestyle dan kondisi pasar, serta memahami aspek-

aspek yang mempengaruhi konsumen dalam berbelanja khususnya ritel yang 

bergerak dalam bentuk department store. Department store adalah ritel yang 

menjual produk non makanan yaitu komoditi fashion termasuk pakaian, tas, 
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sepatu, akesoris, perabotan rumah tangga yang ditata menjadi bagian-bagian 

(department) dengan sistem pembelian secara swalayan. Luas department store 

bervariasi dari 600 m2 sampai mencapai 40.000 m2 seperti Sarinah dan Pasar 

Raya, namun kebanyakan department store besarnya berkisar antara 1.000 - 4.000 

m2. Awalnya industri ini berkembang pertama kali pada tahun 1962 di Jakarta 

dengan Sarinah sebagai department store yang pertama. Lahirnya Sarinah 

mengilhami munculnya toko-toko yang menjadi cikal bakal beberapa pemain 

besar lokal seperti Matahari dan Ramayana. Menyusul kemudian sejumlah 

department store asing masuk ke Indonesia untuk bersaing dalam bisnis ini, 

seperti Sogo, Metro, Debenhams dan sebagainya (Indonesian Commercial 

Newsletter, 2011).  

Salah satu department store yang terbesar di Indonesia dan selalu ramai 

dikunjungi adalah Matahari Department Store. Matahari Department Store 

didirikan pada tahun 1958 dengan gerai pertama di Pasar Baru, Jakarta dan 

dibesarkan oleh Hari Darmawan. Kemudian semakin bekembang besar dan 

dikelola oleh PT. Matahari Putra Prima Tbk. (PT. MPP). Namun dalam 

perjalanannya PT. MPP lebih fokus pada bisnis ritel hypermarket dan 

supermarket melalui Hypermart dan Foodmart. Pada tahun 2010 PT. MPP 

menjual divisi department store kepada CVC Capital Partners dari Luxemburg, 

kemudian namanya berubah menjadi PT. Pacific Utama Tbk., kemudian berubah 

lagi menjadi PT. Matahari Department Store Tbk. (PT. MDS). CVC Capital 

Partners memiliki pengalaman mengelola bisnis ritel di Debenhams, department 

store dari Inggris. Kemudian CVC Capital dengan PT. MPP mendirikan 

perusahaan patungan bernama Meadow Asia Co. Ltd. (MAC) dengan kepemilikan 
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saham masing-masing 80% dan 20%. Pada tahun 2010 MAC dan PT. MPP Tbk. 

menandatangani perjanjian jual-beli, dimana MAC akan membeli 90,76% saham 

PT. MDS Tbk. milik PT. MPP Tbk. senilai US$ 770 juta atau sekitar Rp. 7 triliun.  

Pada 2011 PT. MDS diakuisisi oleh PT. Meadow Indonesia (PT. MI). Pemegang 

saham mayoritas PT. MI adalah Meadow Asia Co. Ltd. (MAC) melalui anak 

usahanya Asia Color Co Ltd. MAC mengakuisi 98,23% saham PT. MDS 

(Indonesian Commercial Newsletter, 2011).  

Akuisisi tersebut untuk mendukung pertumbuhan Matahari Department 

Store sebagai industri ritel. Matahari menargetkan untuk menambah 10-12 gerai 

per tahun, sehingga akan betambah 150 gerai baru hingga 10-15 tahun mendatang. 

Saat ini Matahari sudah memiliki 99 gerai di berbagai kota-kota besar di 

Indonesia (Indonesian Commercial Newsletter, 2011). Selain membuka gerai di 

kota-kota besar dan berbagai propinsi di Indonesia, Matahari Department Store 

juga memiliki reputasi yang baik. Matahari Department Store memperoleh 

penghargaan Gold Award in the Retail Asia Pasific Top 500 Awards yang diraih 

secara terus menerus dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, serta 

penghargaan The Most Prestigious Award pun untuk pertama kalinya untuk 

kategori Best Of The Retail Asia Pasific Top 500 Awards yang mewakili industri 

ritel di wilayah Asia Pasifik pada tahun 2007 juga berhasil diperoleh (Matahari 

Department Store, 2012). 

Kota Malang sendiri yang sering disebut sebagai kota pelajar, kota 

industri, dan kota pariwisata ini merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur 

yang mempunyai potensi bagi tumbuhnya bisnis ritel khususnya ritel modern. Hal 

ini dapat dilihat dari banyaknya pusat perbelanjaan modern yang ada di kota ini 
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seperti Matahari Department Store, Ramayana Department Store, Sarinah 

Department Store, Mitra Department Store & Supermarket, Malang Town Square, 

Carrefour, Mall Olympic Garden (MOG), dan lain-lain (Pemerintah Kota Malang, 

2011). Matahari Department Store merupakan salah satu department store yang 

selalu ramai dikunjungi masyarakat di kota Malang. Letaknya yang strategis yaitu 

di dekat pusat kota Malang dan di dalam Malang Town Square (MATOS), 

memungkinkan masyarakat menjangkaunya dengan mudah. Tempatnya yang luas, 

bersih, dan nyaman membuat Matahari Department Store menjadi salah satu 

alternatif pilihan masyarakat kota Malang dan sekitarnya dalam berbelanja. 

Produk-produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau membuat Matahari 

Department Store menjadi tujuan belanja banyak masyarakat. 

Matahari Department Store Kota Malang juga merupakan salah satu 

bentuk bisnis ritel yang telah melaksanakan dan memaksimalkan promosi 

penjualan. Visual Merchandise yang selalu di-update sesuai dengan tema dan 

event yang terjadi di masyarakat seperti Valentine Days, Natal, dan Lebaran. 

Selain itu, Matahari juga mampu membangun hubungan dengan konsumen 

dengan memberikan membership card, diskon besar-besaran, dan kupon potongan 

harga untuk pembelian tertentu, dimana hal ini dapat mempengaruhi kepuasan 

konsumen tidak hanya dari aspek rasionalnya saja tetapi juga aspek emosional. 

Hal ini juga didukung dengan penataan lingkungan di dalam yang bisa membuat 

konsumen berlama-lama didalamnya (Matahari Department Store, 2012).  
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin mengetahui 

apakah motif berbelanja dan atribut toko memiliki pengaruh terhadap kepuasan 

konsumen saat berbelanja di Matahari Department Store Kota Malang dan 

seberapa besar pengaruh tersebut, sehingga diambil judul : 

“Pengaruh Motif Berbelanja dan Atribut Toko Terhadap Kepuasan 

Konsumen di Matahari Department Store Kota Malang” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara motif 

berbelanja dan atribut toko terhadap kepuasan konsumen di Matahari 

Department Store Kota Malang? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara motif berbelanja 

dan atribut toko terhadap kepuasan konsumen di Matahari Department 

Store Kota Malang? 

3. Diantara motif berbelanja dan atribut toko manakah yang berpengaruh 

dominan terhadap kepuasan konsumen di Matahari Department Store Kota 

Malang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh signifikan secara simultan antara motif berbelanja 

dan atribut toko terhadap kepuasan konsumen di Matahari Department 

Store Kota Malang. 

2. Mengetahui pengaruh signifikan secara parsial antara motif berbelanja dan 

atribut toko terhadap kepuasan konsumen di Matahari Department Store 

Kota Malang. 
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3. Mengetahui pengaruh yang dominan antara motif berbelanja dan atribut 

toko terhadap kepuasan konsumen di Matahari Department Store Kota 

Malang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perilaku 

konsumen khususnya yang terkait dengan pengaruh motif berbelanja dan 

atribut toko terhadap kepuasan konsumen di Matahari Department Store 

Kota Malang.  

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama mengenai 

alasan-alasan konsumen dalam berbelanja di Matahari Department Store, 

sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan. 

3. Bagi Lembaga Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan memberi 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang 

manajemen pemasaran khususnya yang terkait dengan perilaku konsumen 

dalam berbelanja di suatu ritel modern. 

4. Bagi Penelitian Berikutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 

perbandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis 

yang berhubungan dengan motif berbelanja dan atribut toko. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Perilaku Konsumen 

2.1.1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan studi mengenai proses-proses yang terjadi 

saat individu atau kelompok menyeleksi, membeli, menggunakan, atau 

menghentikan pemakaian produk, jasa, ide, atau pengalaman dalam rangka 

memuaskan hasrat tertentu (Solomon, 1999, dalam Tjiptono, 2006). Perilaku 

konsumen adalah interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan 

kegiatan di sekitar kita dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup 

mereka (Peter & Olson, 1999).  

Menurut Schiffman dan Kanuk (dalam Tjiptono, 2006), perilaku 

konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, 

membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghentikan konsumsi produk, jasa, 

dan gagasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku konsumen menyangkut 

perilaku seseorang dalam mendapatkan dan menghabiskan produk atau jasa 

termasuk proses pengambilan keputusannya. 

Perilaku konsumen menurut Mowen dan Minor (2002:6) didefinisikan 

sebagai studi tentang unit pembelian (buying units) dan proses pertukaran yang 

melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta 

ide-ide. Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumen adalah sebagai perilaku yang terlibat dalam hal perencanaan, 

pembelian, dan penentuan produk serta jasa yang konsumen harapkan untuk dapat 
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memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga ada dua komponen 

kunci yang harus dilakukan perusahaan untuk memahami perilaku konsumen 

yaitu perusahaan harus berusaha memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, 

dan perusahaan mempelajari proses pertukaran yaitu dua pihak yang saling 

mentransfer sesuatu yang bernilai bagi orang lain. 

2.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut Kotler 

dan Armstrong (2008) adalah : 

1. Faktor Sosial 

a. Kelompok 

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok (group) kecil. 

Kelompok merupakan dua atau lebih orang yang berinteraksi untuk 

mencapai tujuan pribadi atau tujuan bersama. Kelompok yang mempunyai 

pengaruh langsung dan tempat dimana seseorang menjadi anggotanya 

disebut kelompok keanggotaan.  

b. Keluarga 

Anggota keluarga bisa sangat mempengaruhi perilaku pembeli. Keluarga 

adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam 

masyarakat, dan telah diteliti secara ekstensif. Pemasar tertarik pada peran 

dan pengaruh suami, istri, serta anak-anak dalam pembelian barang dan 

jasa yang berbeda. Anak-anak sebagai contoh, memberikan pengaruh yang 

besar dalam keputusan yang melibatkan restoran fast food. 
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c. Peran dan Status 

Seseorang menjadi anggota banyak kelompok-keluarga, klub, dan 

organisasi. Posisi seseorang dalam masing-masing kelompok dapat 

didefinisikan dalam peran dan status. Peran terdiri dari kegiatan yang 

diharapkan dilakukan seseorang sesuai dengan orang-orang di sekitarnya. 

Masing-masing peran membawa status yang mencerminkan nilai umum 

yang diberikan kepadanya oleh masyarakat. 

2. Faktor Pribadi 

a. Situasi Ekonomi 

Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk. Pemasar 

barang-barang yang sensitif terhadap pendapatan mengamati gejala 

pendapatan pribadi, tabungan, dan suku bunga. Jika indikator ekonomi 

menunjukkan resesi, pemasar dapat mengambil langkah-langkah untuk 

merancang ulang, mereposisi, dan menetapkan harga kembali untuk 

produk mereka secara seksama.  

b. Gaya Hidup 

Orang yang berasal dari subbudaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama 

mungkin mempunyai gaya hidup yang cukup berbeda. Gaya hidup 

(lifestyle) adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam keadaan 

psikografisnya. Gaya hidup melibatkan pengukuran dimensi AIO utama 

pelanggan-activities/ kegiatan (pekerjaan, hobi, belanja, olahraga, acara 

sosial), interest/ minat (makanan, pakaian, keluarga, rekreasi), dan 

opinions/ pendapat (tentang diri mereka, masalah sosial, bisnis, produk). 
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c. Kepribadian dan Konsep Diri 

Kepribadian setiap orang yang berbeda-beda mempengaruhi perilaku 

pembeliannya. Kepribadian (personality) mengacu pada karakteristik 

psikologi unik yang menyebabkan respons yang relatif konsisten dan 

bertahan lama terhadap lingkungan orang itu sendiri. Kepribadian 

biasanya digambarkan dalam karakteristik perilaku seperti kepercayaan 

diri, dominasi, kemampuan bersosialisasi, otonomi, cara mempertahankan 

diri, kemampuan beradaptasi, dan sifat agresif.  

d. Usia dan Tahap Siklus Hidup 

Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang hidup 

mereka. Selera makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi sering 

berhubungan dengan usia. Pembelian juga dibentuk oleh tahap siklus 

hidup keluarga-tahap-tahap yang dilalui keluarga ketika mereka menjadi 

matang dengan berjalannya waktu. Pemasar sering mendefinisikan pasar 

sasaran mereka dengan tahap siklus hidup dan mengembangkan produk 

dan rencana pemasaran yang sesuai untuk setiap tahap itu.  

e. Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang mereka beli. 

Sebagai contoh, pekerja kerah biru cenderung membeli pakaian kerja yang 

kuat, sementara eksekutif membeli pakaian bisnis. Pemasar berusaha 

mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-

rata pada produk dan jasa mereka. 
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3. Faktor Psikologis 

a. Motivasi 

Seseorang senatiasa mempunyai banyak kebutuhan. Salah satunya adalah 

kebutuhan biologis, timbul dari dorongan tertentu seperti rasa lapar, haus, 

dan ketidaknyamanan. Kebutuhan lainnya adalah kebutuhan psikologis, 

timbul dari kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa memiliki. 

Kebutuhan menjadi motif ketika kebutuhan itu mencapai tingkat intensitas 

yang kuat. Motif (motive) (atau dorongan) adalah kebutuhan dengan 

tekanan kuat yang mengarahkan seseorang mencari kepuasan.  

b. Persepsi 

Orang yang termotivasi siap beraksi. Cara orang tersebut bertindak 

dipengaruhi oleh persepsi dirinya tentang sebuah situasi. Persepsi 

(perception) adalah proses di mana orang memilih, mengatur, dan 

menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran dunia yang 

berarti.  

c. Pembelajaran 

Ketika orang bertindak, mereka belajar. Pembelajaran (learning) 

menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari 

pengalaman. Ahli teori pembelajaran mengatakan bahwa perilaku manusia 

yang paling utama adalah belajar. Pembelajaran terjadi melalui interaksi 

dorongan (drives), rangsangan, pertanda, respons, dan penguatan 

(reinforcement). 
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d. Keyakinan dan Sikap 

Keyakinan (belief) adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang 

tentang sesuatu. Keyakinan bisa didasarkan pada pengetahuan nyata, 

pendapat, atau iman dan bisa membawa muatan emosi maupun tidak. 

Sikap (attitude) menggambarkan evaluasi, perasaan, dan tendensi yang 

relatif konsisten dari seseorang terhadap sebuah objek atau ide. Sikap 

menempatkan orang ke dalam suatu kerangka pikiran untuk menyukai atau 

tidak menyukai sesuatu, untuk bergerak menuju atau meninggalkan 

sesuatu. 

4. Faktor Budaya 

a. Budaya 

Budaya (culture) adalah penyebab keinginan dan perilaku seseorang yang 

paling dasar. Perilaku manusia dipelajari secara luas. Tumbuh di dalam 

suatu masyarakat, seorang anak mempelajari nilai-nilai dasar, persepsi, 

keinginan, dan perilaku dari keluarga dan institusi penting lainnya. 

b. Subbudaya 

Masing-masing budaya mengandung subbudaya (subculture) yang lebih 

kecil, atau kelompok orang yang berbagi sistem nilai berdasarkan 

pengalaman hidup dan situasi yang umum. Subbudaya meliputi 

kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Banyak 

subbudaya membentuk segmen pasar yang penting, dan pemasar sering 

merancang produk dan program pemasaran yang dibuat untuk kebutuhan 

mereka. 
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c. Kelas Sosial 

Hampir semua masyarakat mempunyai beberapa bentuk struktur kelas 

sosial. Kelas sosial (social class) adalah pembagian masyarakat yang 

relatif permanen dan berjenjang di mana anggotanya berbagi nilai, minat, 

dan perilaku yang sama. 

2.2. Keputusan Pembelian Konsumen 

Pemahaman kebutuhan dan proses pembelian konsumen adalah sangat 

penting dalam membangun strategi pemasaran yang efektif. Dengan mengerti, 

bagaimana pembeli melalui proses pengenalan masalah, pencarian informasi, 

mengevaluasi alternatif, memutuskan membeli, dan perilaku setelah membeli, 

para pemasar dapat mengambil isyarat-isyarat penting bagaimana memenuhi 

kebutuhan pembeli. Menurut Kotler dan Armstrong (2008:181) keputusan 

pembelian adalah keputusan pembeli tentang merek mana yang dibeli. 

2.2.1. Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:179) tahap-tahap yang dilewati 

pembeli untuk mencapai keputusan membeli melewati lima tahap, yaitu : 

1. Pengenalan Masalah; Proses pembelian dimulai dengan pengenalan 

kebutuhan (need recognition)-pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan internal ketika salah 

satu kebutuhan normal seseorang seperti rasa lapar, haus, seks-timbul pada 

tingkat yang cukup tinggi sehingga menjadi dorongan. Kebutuhan juga 

bisa dipicu oleh rangsangan eksternal seperti iklan dan diskusi dengan 

teman. 
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2. Pencarian Informasi; Konsumen yang tertarik mungkin mencari lebih 

banyak informasi atau mungkin tidak. Jika dorongan konsumen itu kuat 

dan produk yang memuaskan ada di dekat konsumen itu, konsumen 

mungkin akan membelinya kemudian. Jika tidak, konsumen bisa 

menyimpan kebutuhan itu dalam ingatannya atau melakukan pencarian 

informasi (information search) yang berhubungan dengan kebutuhan. 

3. Evaluasi Alternatif; Tahap dari proses keputusan membeli, yaitu 

bagaimana konsumen memproses informasi untuk sampai pada pilihan 

merek. Namun, konsumen tidak menggunakan proses evaluasi yang 

sederhana dan tunggal dalam semua situasi pembelian. Sebagai gantinya, 

beberapa proses evaluasi dilaksanakan. Konsumen sampai pada sikap 

terhadap merek yang berbeda melalui beberapa prosedur evaluasi. 

Bagaimana cara konsumen mengevaluasi alternatif bergantung pada 

konsumen pribadi dan situasi pembelian tertentu.  

4. Keputusan Membeli; Dalam tahap evaluasi, konsumen menentukan 

peringkat merek dan membentuk niat pembelian. Pada umumnya, 

keputusan membeli (purchase decision) konsumen adalah membeli merek 

yang paling disukai, tetapi dua faktor bisa berada antara niat pembelian 

dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang lain, yaitu 

pendapat dari orang lain mengenai harga dan merek yang akan dipilih 

konsumen. Faktor kedua adalah faktor situasional yang tidak diharapkan, 

konsumen mungkin membentuk niat pembelian berdasarkan faktor-faktor 

seperti pendapatan, harga, dan manfaat produk yang diharapkan. Namun, 

kejadian tak terduga bisa mengubah niat pembelian. 
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5. Perilaku Pascapembelian; Tahap proses keputusan pembeli di mana 

konsumen mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian, 

berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan mereka. Yang menentukan 

pembeli merasa puas atau tidak puas dengan suatu pembelian terletak pada 

hubungan antara harapan konsumen dengan prestasi yang diterima dari 

produk. Bila produk tidak memenuhi harapan, konsumen merasa tidak 

puas, bila memenuhi harapan konsumen merasa puas, bila melebihi 

harapan konsumen akan merasa puas. 

 

 

 

Gambar 2.1 Proses Keputusan Pembelian 
Sumber: Kotler dan Armstrong (2008:179) 

2.3. Motif Berbelanja (Shopping Motives) 

Setiap individu memiliki beragam keinginan untuk membeli suatu produk, 

seperti keinginan untuk memperoleh barang-barang yang mereka butuhkan atau 

hanya ingin membeli suatu barang karena mereka tertarik terhadap barang 

tersebut, terlepas karena mereka memang membutuhkannya atau tidak. Untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut maka mereka berbelanja di tempat-

tempat perbelanjaan. 

Menurut Utami (2010) motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang 

yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu. Motif 
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tingkah laku yang diarahkan guna mencapai tujuan dan sasaran kepuasan. Di 

dalam perannya secara langsung, motif mempunyai beberapa fungsi penting untuk 

mengarahkan konsumen yaitu sebagai berikut : 

1. Motif primer: suatu motif yang menimbulkan pemilihan terhadap kategori 

umum suatu produk tertentu. 

2. Motif selektif: suatu motif yang memengaruhi pemilihan yang 

menyangkut model, dan merek dari kelas-kelas suatu produk. 

3. Motif rasional: suatu motif yang didasarkan pada kenyataan seperti yang 

ditujukan oleh suatu produk terhadap konsumen. Sikap belanja yang 

rasional ini dipengaruhi oleh alasan rasional dalam pikiran seseorang 

konsumen. Cara berpikir seorang konsumen bisa begitu kuat sehingga 

membuat perasaan seperti gengsi menjadi amat kecil atau bahkan hilang. 

4. Motif emosional: suatu motif yang menyebabkan pemilihan yang 

berkaitan dengan perasaan atau pengalaman masa lalu seseorang. Motivasi 

emosional adalah motivasi yang dipengaruhi emosi berkaitan dengan 

perasaan, baik itu keindahan, gengsi, atau perasaan lainnya termasuk 

bahkan iba dan rasa marah. Faktor indah atau bagus dan faktor gengsi 

akan lebih banyak pengaruhnya dibandingkan rasa iba atau marah karena 

saat berbelanja, umumnya para konsumen bukan dalam keadaan iba atau 

marah. 

Sedangkan menurut Mowen dan Minor (2002:205) motivasi adalah 

keadaan yang diaktivasi atau digerakkan dimana seseorang mengarahkan perilaku 

berdasarkan tujuan. Tujuan yang dimaksudkan adalah keinginan dari konsumen 
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sendiri yang didasarkan pada pemenuhan atas apa yang dibutuhkan dan apa yang 

diinginkan (needs and wants). 

Banyak studi telah dilakukan untuk mengidentifikasi motif yang 

mendasari konsumen dalam berbelanja dan hubungannya dengan perilaku 

berbelanja (Babin et.al., 1994; Dawson et.al., 1990; Lotz et.al., 1999; Westbrook 

& Black, 1985). Westbrook dan Black (1985) menyatakan motif sebagai kekuatan 

yang menggerakkan perilaku untuk memuaskan kebutuhan internal. Motif 

berbelanja sendiri dapat didefinisikan sebagai penggerak perilaku yang membawa 

konsumen ke pasar untuk memuaskan kebutuhan internal mereka. Jadi 

mengidentifikasi motif berbelanja dapat memberikan dasar penting untuk 

mengerti kebutuhan konsumen.  

Dawson et.al. (1990) menyatakan bahwa pembelanja memiliki bermacam 

motif berbelanja. Westbrook dan Black (1985) menyatakan ada tiga kategori 

motif berbelanja: berorientasi-produk, pengalaman, kombinasi dari produk dan 

pengalaman. Motif berbelanja dengan orientasi produk berkenaan dengan 

konsumen yang mengunjungi toko ritel untuk mendapatkan informasi dan produk, 

atau disebut tujuan utilitarian. Motif berdasar pengalaman merupakan konsep 

yang sama dengan aspek hedonis atau tujuan rekreasional, dan kesenangan yang 

melekat pada diri konsumen saat berkunjung ke toko. Lotz et.al. (1999) 

memandang motif berbelanja adalah kombinasi dari motivasi intrinsik dan 

ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik terkait dengan tujuan berbelanja (Tauber, 1972), 

sedangkan motivasi intrinsik terkait dengan belanja rekreasional (Bloch & 

Richins, 1983). 
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Manusia pada umumnya senang berbelanja, dan berbelanja tersebut dilihat 

sebagai pengalaman sosial dan lebih sering dilakukan dengan seluruh anggota 

keluarga dibandingkan dengan berbelanja seorang diri. Jin dan Kim dalam Riorini 

(2005) membagi alasan-alasan berbelanja menjadi tiga kategori yaitu : 

1. Socialization (Sosialisasi) 

Pengalaman sosial yang didapat di luar rumah memberikan kesempatan 

untuk mencari pengetahuan baru mengenai lingkungan. Dimana tujuan 

seseorang berbelanja akan berbeda-beda sesuai dengan apa yang ingin 

mereka dapatkan, seperti berpartisipasi pada salah satu acara promosi 

dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang sedikit lebih murah dan 

mendapatkan hadiah-hadiah promosi. Selain itu menikmati keramaian dan 

melihat-lihat pengunjung lain menjadi faktor penentu yang memberikan 

nilai tambah dari suatu pengalaman sosial yang dialami dalam berbelanja. 

2. Diversion (Hiburan) 

Setiap individu akan mencari suatu yang berbeda dari apa yang sudah 

dilakukan sehari-hari, dimana membuat suatu pengelakan dari rutinitas 

hidup merupakan bentuk dari self-gratification yang beranggapan bahwa 

berbelanja dapat dimotivasi oleh keperluan itu sendiri, yang biasanya 

dilakukan untuk menghindari kesibukan sehari-hari yang secara terus 

menerus dilakukan, dimana pengelakan ini tidak hanya bertujuan untuk 

mencari kesegaran ataupun melupakan semua masalah yang ada tetapi 

juga untuk bersenang-senang dengan menghabiskan waktu bersama 

teman-teman, dimana hal ini sudah jarang sekali dilakukan sehingga suatu 

pengelakan mutlak diperlukan. 
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3. Utilitarian 

Alasan murni atau alasan sebenarnya dari berbelanja menjadi faktor 

penentu dalam aktivitas berbelanja, dimana seseorang menggunakan uang 

untuk membeli sesuatu yang diinginkannya, tetapi seringkali mereka tidak 

bertujuan untuk membeli melainkan hanya melihat-lihat produk yang akan 

dibeli ataupun melihat berbagai macam jenis barang yang ditawarkan. 

Menurut Westbrook dan Black dalam Jin dan Kim (2001) terdapat dua tipe 

alasan berbelanja, yaitu :  

a. Berbelanja murni; adalah alasan berbelanja yang memiliki tujuan 

utama untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu bahan makanan. 

b. Berbelanja tidak murni; adalah alasan berbelanja yang memiliki 

tujuan tidak utama karena tidak bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok, seperti untuk melihat-lihat dan menghabiskan 

waktu. Karena hal itulah, maka setiap orang mempunyai alasan 

berbelanja yang berbeda-beda.     

2.4. Atribut Toko (Store Attribute) 

Menurut Arsyad dalam Riorini (2005), atribut merupakan suatu hasil dari 

adanya penggunaan/ kepemilikan barang tersebut. Atribut dari sebuah toko 

diwakili oleh berbagai macam hal yang terdapat pada toko tersebut. Hal tersebut 

dapat berupa penampilan fisik dari toko, penawaran-penawaran harga promosi, 

sekaligus harga barang yang ditawarkan. Atribut toko sangat mempengaruhi 

pendapat konsumen terhadap toko yang dipilihnya. 

Atribut toko dipandang sebagai sebuah bagian dari keseluruhan image 

toko (Bloemer & de Ruyter, 1998), atau evaluasi kriteria konsumen yang 
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mengarah pada suatu toko (Kim & Kang, 1995; Jin & Kim, 2003).  Menurut 

Omar (1999) atribut toko dapat didefinisikan sebagai penyajian terakhir dari 

semua atribut toko yang dipersepsikan oleh pembelanja melalui pengalaman 

mereka dalam toko tersebut. Atribut toko dapat menimbulkan suatu perasaan 

tertentu pada konsumen sehingga konsumen tertarik untuk berbelanja. Pada 

umumnya toko yang menawarkan konsep yang berbeda baik dari tata-letak 

barang, maupun sistem pelayanan akan menarik perhatian konsumen karena 

konsumen akan selalu mencari sesuatu yang baru dan berbeda sebagai 

penyegaran. 

Banyak peneliti berusaha untuk mengidentifikasi secara langsung 

pentingnya atribut toko yang mempengaruhi konsumen dalam memilih dan 

berlangganan pada toko. Lindquist (1974-1975) membagi atribut toko menjadi 

sembilan kategori: produk, layanan, pelanggan, fasilitas fisik, kenyamanan, 

promosi, atmosfir toko, faktor situasional, dan transaksi di masa lalu. Diantara itu, 

pertimbangan terkait produk (seperti keragaman, kualitas, dan harga) muncul 

sebagai dimensi yang paling penting (Lindquist, 1974-1975). Atribut toko adalah 

evaluasi kriteria konsumen terhadap toko. Oleh karena itu, pentingnya bermacam 

atribut toko ditentukan oleh format toko dan pelanggan Kim dan Kang (1995). 

Van Kenhove et.al. (1999) menyatakan bahwa atribut toko akan sangat berbeda 

untuk setiap definisi tugas (pembelian mendesak, pembelian rutin, mendapat ide, 

dll.). Dalam kasus pembelian mendesak yang terkait dengan toko, kecepatan 

layanan dan ketersediaan barang menjadi sangat bernilai. Jin dan Kim dalam 

Riorini (2005) membagi atribut toko menjadi 5 unsur yaitu : 
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1. Facility and Location Convenience (Kenyamanan Fasilitas dan Lokasi) 

Strategi lokasi adalah salah satu determinan yang sangat penting, 

dimana orang berbelanja dipengaruhi oleh rincian spesifik dari tempat 

ritel itu sendiri. Fasilitas yang tersedia juga sangat menentukan pilihan 

konsumen akan ritel seperti memiliki tempat parkir yang baik, hal ini 

menjadi sangat penting karena apabila konsumen kesulitan mencari 

parkir pada suatu ritel maka mereka akan mencari pusat perbelanjaan 

lain yang memiliki fasilitas parkir yang lebih baik. Selain itu dengan 

suhu ruang yang sejuk dan nyaman serta mudah untuk berpindah 

tempat dari satu lantai ke lantai yang lain dapat meningkatkan perasaan 

senang konsumen, dan setiap ritel harus dapat menciptakan tempat 

yang nyaman untuk berbelanja dengan anak-anak.  

2. Service Convenience (Kenyamanan Pelayanan) 

Kenyamanan pelayanan ditambah dengan adanya berbagai fasilitas 

penunjang servis dapat meningkatkan ketertarikan konsumen akan 

suatu ritel, seperti kemudahan pembayaran dengan menggunakan kartu 

debit dan kredit, karena tidak semua orang mau membayar dengan 

uang tunai dengan alasan keamanan, selain itu dengan menawarkan 

pengiriman barang sesuai dengan waktu yang diinginkan yang disertai 

pembayaran dengan kartu kredit. 

3. Neat/ Spacious Atmosphere (Suasana yang Lapang dan Rapi) 

Semakin rapi, bersih dan didukung suasana yang lapang dari suatu ritel 

akan memberikan nilai tambah untuk kesenangan konsumen, seperti 

barang-barang diatur dengan jarak yang baik dan dikelompokkan 
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berdasarkan jenis barang, akan mempermudah konsumen untuk 

mencari barang yang diinginkan dengan suasana yang lebih 

menyenangkan untuk berbelanja. 

4. Price Competitiveness (Persaingan Harga) 

Harga adalah variabel yang penuh dengan risiko, dimana tingkat harga 

yang ditawarkan akan menentukan keputusan pembelian konsumen. 

Konsumen akan memperhatikan tingkat harga yang lebih rendah 

dibandingkan dengan tempat lain, dan apakah harga barang sesuai 

dengan nilai dan kualitas yang diberikan. 

5. Fashion Goods (Barang Fashion) 

Produk yang umum ditawarkan dan dapat menarik lebih banyak 

konsumen seperti pakaian, dimana keragaman produk pakaian sering 

menjadi faktor yang menentukan dalam pemilihan toko ritel.      

2.5. Kepuasan Konsumen (Consumer Satisfaction) 

Engel (1995) mengungkapkan bahwa kepuasan konsumen merupakan 

evaluasi pembeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan 

hasil (outcome) sama atau melampaui harapan konsumen, sedangkan menurut 

Blackwell dan Miniard (dalam Engel, 1995) adalah sebagai suatu tempat dimana 

alternatif konsumsi yang dipilih setidaknya dapat memenuhi atau bahkan melebihi 

apa yang diharapkan.   

Menurut Umar (2000) kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan 

konsumen setelah membandingkan dengan harapannya. Seseorang yang jika puas 

dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa maka sangat besar 

kemungkinannya untuk menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Sedangkan 
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menurut Jiang dan Rosenbloom dalam Rohman (2009), transaksi secara khusus 

dikatakan memuaskan jika pelanggan melakukan evaluasi atas pengalamannya, 

bereaksi terhadap produk yang dibeli atau pelayanan yang diterima.  

Menurut Kotler dan Armstrong (2008) kepuasan pelanggan tergantung 

pada kinerja anggapan produk relatif terhadap ekspektasi pembeli. Jika kinerja 

produk tidak memenuhi ekspektasi, pelanggan kecewa. Jika kinerja produk sesuai 

dengan ekspektasi, pelanggan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan 

sangat puas.  

Perusahaan pemasaran terkemuka terus berusaha mempertahankan 

kepuasan para pelanggan penting. Sebagian besar studi memperlihatkan bahwa 

semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan, akan semakin tinggi pula kesetiaan 

pelanggan, yang nantinya akan menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik. 

Perusahaan yang cerdik bertujuan memuaskan pelanggan dengan hanya 

menjanjikan apa yang dapat mereka berikan, lalu memberikan lebih dari yang 

mereka janjikan. Pelanggan yang puas tidak hanya mengulangi pembelian, 

mereka juga menjadi “pelanggan pewarta” yang memberitahu orang lain tentang 

pengalaman baik mereka dengan produk tersebut. 

2.5.1. Macam-macam Kepuasan 

Menurut Umar (2000), kepuasan dibagi menjadi dua macam, yaitu : 

1. Kepuasan Fungsional; yang merupakan kepuasan yang diperoleh dari 

fungsi sesuatu yang dimanfaatkan, seperti :  

a. Produk dan pelayanannya. 

b. Kegiatan penjualan yang terdiri atas variabel-variabel pesan (sebagai 

hasil serangkaian sikap tertentu mengenai perusahaan, produk, dan 
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tingkat kepuasan yang diharapkan oleh konsumen), sikap (sebagai 

penilaian konsumen atas pelayanan perusahaan), dan perantara 

(sebagai penilaian konsumen atas perantara perusahaan seperti diler 

dan grosir). 

c. Pelayanan setelah penjualan yang terdiri atas variabel-variabel 

pelayanan pendukung tertentu seperti garansi serta yang berkaitan 

dengan umpan balik seperti penanganan keluhan dan pengendalian 

uang. 

d. Nilai perusahaan yang terdiri atas nilai resmi yang dinyatakan oleh 

perusahaan sendiri dan nilai tidak resmi yang tersirat dalam segala 

tindakannya sehari-hari. 

2. Kepuasan Psikologikal; yang merupakan kepuasan yang diperoleh dari 

atribut yang bersifat tidak berwujud dari sesuatu seperti suasana 

lingkungan toko yang hendaknya terasa nyaman dan menyenangkan bagi 

para pengunjung sehingga merangsang para konsumen untuk 

menghabiskan waktu dan berbelanja dalam toko.  

2.6. Usaha Eceran 

2.6.1. Pengertian Usaha Eceran 

Kotler dan Amstrong (2008:77) mendefinisikan usaha eceran sebagai 

semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung 

kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, non bisnis konsumen. Usaha 

eceran tidak hanya menjual produk-produk di toko (store retailing) tetapi juga di 

luar toko. 
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Kegiatan yang dilakukan dalam usaha eceran adalah menjual berbagai 

produk, jasa, dan keduanya kepada konsumen untuk keperluan konsumsi pribadi 

maupun bersama. Para peritel berupaya memuaskan kebutuhan konsumen dengan 

mencari kesesuaian antara barang-barang yang dimilikinya dengan harga, tempat, 

dan waktu yang diinginkan pelanggan. Karena itu usaha eceran memiliki peranan 

penting dalam proses pemenuhan kebutuhan konsumen, karena merupakan tahap 

akhir dari saluran distribusi yang menyampaikan produk langsung kepada 

konsumen akhir. 

2.6.2. Jenis-Jenis Pengecer 

Usaha eceran memiliki jenis yang berbeda didasarkan pada 

karakteristiknya. Terdapat tiga karakteristik dasar ritel, yaitu: pertama, 

pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan ritel untuk memuaskan 

kebutuhan konsumen. Kedua, pengelompokan berdasarkan sarana atau media 

yang digunakan. Ketiga, pengelompokan berdasarkan kepemilikan (Utami, 2010). 

Pada umumnya jenis pengecer dikelompokkan ke dalam dua kategori, 

yaitu pengecer toko dan pengecer tanpa toko (Utami, 2010). Masing-masing 

pengecer diuraikan sebagai berikut : 

1. Pengecer Toko (Store Retailing) 

Pengecer toko adalah usaha eceran yang menggunakan toko sebagai sarana 

untuk memasarkan produk yang dijual. Pada umumnya usaha eceran 

menggunakan toko yang disebut toko eceran. Toko eceran memiliki 

berbagai macam bentuk dan ukuran. Seiring perkembangan zaman 

semakin banyak toko eceran yang muncul dengan berbagai bentuk : 
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a. Supermarket Konvensional; supermarket konvensional (conventional 

supermarket) melayani penjualan makanan, daging, serta produk-

produk makanan lainnya, serta melakukan pembatasan penjualan 

terhadap produk-produk non makanan, seperti produk kesehatan, 

kecantikan, dan produk-produk umum lainnya. 

b. Supercenter; yaitu supermarket yang mempunyai luas lantai 150.000 

hingga 22.000 meter persegi dengan memiliki variasi produk yang 

dijual, untuk makanan 30-40% dan produk-produk non makanan 

sebanyak 60-70%. 

c. Hypermarket; juga merupakan supermarket yang memiliki luas antara 

100.000-300.000 meter persegi dengan kombinasi produk makanan 

60-70% dan produk-produk general atau umum 30-40%. Hypermarket 

merupakan salah satu bentuk supermarket yang memiliki stock lebih 

sedikit dibanding supercenter, yaitu 40.000-60.000 unit yang meliputi 

produk makanan, hardware, peralatan olahraga, furnitur, perlengkapan 

rumah tangga, komputer, dan elektronik. 

d. Warehouse; merupakan ritel yang menjual produk makanan yang 

macamnya terbatas dan produk-produk umum dengan layanan yang 

minim pada tingkat harga yang rendah terhadap konsumen akhir dan 

bisnis kecil. Ukurannya antara 100.000 hingga 150.000 meter persegi 

dan lokasinya biasanya pada daerah-daerah. 

e. Toko Kebutuhan Sehari-Hari; toko kebutuhan sehari-hari (convenience 

store) memiliki variasi dan macam produk yang terbatas. Luas lantai 

ritel jenis ini berukuran 2.000-3.000 meter persegi dan biasanya 
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didefinisikan sebagai pasar swalayan mini yang menjual hanya lini 

terbatas produk-produk kebutuhan sehari-hari yang perputarannya 

relatif tinggi. 

f. Toko Diskon; toko diskon (discount stores) merupakan jenis ritel yang 

menjual sejumlah besar variasi produk, dengan menggunakan layanan 

yang terbatas, dan harga yang murah. Toko diskon menjual produk 

dengan label atau merek milik toko itu sendiri (private labels) dan 

merek-merek nasional. 

g. Toko Khusus; toko khusus (speciality stores) berkonsentrasi pada 

sejumlah kategori produk-produk komplementer terbatas dan memiliki 

level layanan yang tinggi dengan luas lantai toko sekitar 8.000 meter 

persegi. Format toko khusus memungkinkan peritel memperhalus 

strategi segmentasi yang dijalankan serta menetapkan barang dagangan 

pada target pasar yang lebih spesifik. 

h. Toko Kategori; toko kategori (category specialist) merupakan toko 

diskon yang memiliki variasi produk yang dijual lebih sempit atau 

khusus tetapi memiliki macam produk yang lebih banyak. 

i. Department Store; merupakan jenis ritel yang menjual variasi produk 

yang luas dan berbagai macam produk dengan menggunakan beberapa 

staf, seperti layanan pelanggan (customer service) dan tenaga sales 

counter. Pembelian biasanya dilakukan pada masing-masing bagian 

pada suatu area belanja. 

j. Off-Price Retailing; ritel jenis ini menyediakan berbagai macam 

produk dengan merek berganti-ganti dan lebih ke arah orientasi 
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fashion dengan tingkat harga produk yang murah. Ritel off-price dapat 

menjual merek dan label produk dengan harga yang lebih rendah dari 

umumnya. 

k. Value Retailing; merupakan toko diskon yang menjual sejumlah besar 

jenis produk dengan tingkat harga rendah. Biasanya berlokasi di 

daerah-daerah padat penduduk. 

2. Pengecer Tanpa Toko (Nonstore Retailing) 

Selain jenis pengecer yang menggunakan toko sebagai sarana memasarkan 

produk, dalam pemasaran juga dikenal jenis pengecer yang tidak 

menggunakan toko. Klasifikasinya adalah sebagai berikut : 

a. Ritel Elektronik (Electronic Retailing) 

Merupakan format bisnis ritel yang menggunakan komunikasi dengan 

pelanggan mengenai produk, layanan, dan penjualan melalui Internet. 

Penjual dan pembeli menggunakan sarana Internet guna mencapai, 

berkomunikasi, dan bertransaksi secara potensial satu sama lain. 

b. Katalog dan Pemasaran Surat Langsung 

Pemasaran melalui katalog terjadi ketika perusahaan mengirimkan satu 

atau lebih katalog produk kapada penerima yang terpilih. Perusahaan 

mengirimkan katalog barang dagangan lini penuh, katalog konsumen 

khusus, dan katalog bisnis yang biasanya dalam bentuk cetakan, tetapi 

terkadang juga dalam bentuk CD, video, atau secara online. Sedangkan 

pemasaran surat langsung terdiri dari pengiriman tawaran, 

pemberitahuan, pengingat, atau barang-barang lain kepada seseorang 

di alamat tertentu. 
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c. Penjualan Langsung 

Merupakan sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau 

lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan dan atau transaksi 

yang dapat diukur pada suatu lokasi. 

d. Television Home Shopping 

Merupakan format ritel melalui televisi. Pelanggan akan melihat 

program TV yang menayangkan demonstrasi produk dagangan dan 

kemudian menyampaikan order melalui telepon. 

e. Vending Machine Retailing 

Merupakan format non-store yang menyimpan dagangan atau jasa 

pada suatu mesin dan menyalurkan ke pelanggan ketika pelanggan 

memasukkan uang tunai atau kartu kredit ke dalam mesin. 

2.7. Hubungan Motif Berbelanja dan Atribut Toko terhadap Kepuasan 

Konsumen 

Berbagai alternatif belanja yang saat ini ditawarkan oleh para peritel 

modern memudahkan konsumen untuk dapat memilih tempat belanja yang sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan mereka, sehingga hal ini akan berdampak pada 

kepuasan yang akan mereka peroleh. Kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa pelanggan yang muncul setelah membandingkan antara persepsi/ kesan 

dengan kinerja (hasil) suatu produk dan harapan-harapannya (Kotler & 

Armstrong, 2006). Menurut Jiang dan Rosenbloom dalam Rohman (2009), 

transaksi secara khusus dikatakan memuaskan jika pelanggan melakukan evaluasi 

atas pengalamannya, bereaksi terhadap produk yang dibeli atau pelayanan yang 

diterima. Menurut Jin dan Kim (2001), kepuasan konsumen dapat dipengaruhi 
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oleh dua faktor yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun 

faktor-faktor tersebut dapat berubah seiring dengan berkembangnya kebutuhan 

manusia dan berjalannya waktu. Faktor internal yang mempengaruhi adalah motif 

berbelanja yang merupakan penggerak perilaku yang membawa konsumen ke 

pasar untuk memuaskan kebutuhan internal mereka, sedangkan faktor eksternal 

adalah atribut toko yang merupakan evaluasi kriteria konsumen terhadap suatu 

toko. Kedua hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen dalam 

berbelanja baik secara langsung maupun tidak langsung.     
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2.8. Kerangka Pikir 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 
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2.9. Hipotesis 

Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara 

dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat 

diuji (Sekaran, 2006). Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka hipotesis 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Diduga motif berbelanja dan atribut toko berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap kepuasan konsumen di Matahari Department Store Kota 

Malang. 

2. Diduga motif berbelanja dan atribut toko berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap kepuasan konsumen di Matahari Department Store Kota 

Malang. 

3. Diduga terdapat satu variabel yang berpengaruh dominan terhadap 

kepuasan konsumen di Matahari Department Store Kota Malang. 

Gambar 2.3 Model Hipotesis 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei, yaitu penelitian yang 

mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai 

instrumen pengumpulan data yang utama. Penelitian ini dikategorikan sebagai 

explanatory research, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis (Singarimbun & Effendi, 

2011). 

Berdasarkan landasan teori, dalam penelitian ini dua variabel yaitu motif 

berbelanja dan atribut toko akan diuji untuk mengetahui pengaruhnya terhadap 

kepuasan konsumen dalam berbelanja di Matahari Department Store Kota 

Malang. 

Penelitian ini dilaksanakan pada Matahari Department Store yang ada di 

Kota Malang sebagai lokasi penelitian, yaitu Matahari Malang Town Square dan 

Matahari Pasar Besar Malang. Alasan pemilihan Matahari Department Store di 

kedua lokasi sebagai tempat penelitian adalah karena kedua lokasi tersebut paling 

banyak dikunjungi oleh konsumen di Kota Malang. 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1. Populasi  

Menurut Sekaran (2006), populasi merupakan kumpulan dari beberapa 

individu. Populasi (population) ini mengacu pada keseluruhan kelompok orang, 

kejadian, atau minat yang ingin peneliti investigasi. Sesuai dengan masalah 
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penelitian, maka populasi penelitian ini adalah seluruh konsumen yang berbelanja 

di Matahari Department Store yang menjadi lokasi penelitian ini. 

3.2.2. Ukuran Sampel 

Sampel (sample) adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas 

anggota yang dipilih dari populasi yang dianggap mewakili data dalam populasi 

tersebut (Sekaran, 2006). Jadi, tidak semua data dalam populasi tersebut diambil, 

melainkan beberapa elemen populasi akan membentuk sampel. 

Penentuan ukuran sampel penelitian ini mengacu pada pedoman yang 

dikemukakan oleh Roscoe (1975) dalam Sekaran (2006) bahwa dalam penelitian 

multivariate (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel sebaiknya 

minimal 10 kali dari jumlah variabel dalam studi dan maksimal sebesar 500. Pada 

penelitian ini jumlah variabel yang diteliti sebanyak 3 variabel, yaitu mencakup 2 

variabel bebas (motif berbelanja dan atribut toko) dan 1 variabel terikat, yaitu 

kepuasan konsumen. Berdasarkan pedoman yang dikemukakan oleh Roscoe 

(1975) dalam Sekaran (2006) tersebut di atas, maka ukuran sampel minimal 

sebanyak 10 x 3 = 30 responden. Penelitian ini dilakukan di Matahari Department 

Store Kota Malang pada dua lokasi yang berbeda yaitu di Matahari Department 

Store Malang Town Square dan Matahari Department Store Pasar Besar. 

Pemilihan kedua lokasi ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih general 

(umum) dari para responden yang ada di Kota Malang karena kedua lokasi 

tersebut memiliki segmen pasar yang berbeda. Penetapan sampel masing-masing 

lokasi sebesar 50 responden. Responden sebanyak 50 dianggap telah mampu 

memenuhi tingkat keterwakilan populasi karena lebih banyak dari jumlah minimal 
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yaitu sebesar 30 responden. Jadi, keseluruhan total sampel dalam penelitian ini 

sebesar 100 responden. 

3.2.3. Metode Pengambilan Sampel 

Besarnya populasi tidak diketahui secara pasti dan peluang atau 

kesempatan bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel tidak 

sama, sehingga metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah non 

probability sampling, dengan teknik purposive sampling. 

Menurut Sekaran (2006) purposive sampling merupakan pengambilan 

sampel yang terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi 

yang diinginkan, baik karena orang tersebut adalah yang memilikinya atau 

memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti. 

Pada penelitian ini, adapun pertimbangan atau kriteria dalam pengambilan 

sampel yang digunakan adalah : 

1. Pria atau Wanita pengunjung Matahari Department Store. 

2. Pernah berbelanja di Matahari Department Store dengan frekuensi 

kunjungan minimal 1 kali per bulan. 

3. Usia lebih atau sama dengan tujuh belas tahun. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer 

dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil oleh badan-badan/ 

orang-orang secara langsung dari sumbernya (Sekaran, 2006). Dalam penelitian 

ini data primer diperoleh peneliti dari sumber pertama, yaitu konsumen yang 

datang dan berbelanja di Matahari Department Store. 
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Data sekunder adalah data yang diambil oleh badan/ orang-orang tidak 

langsung dari sumbernya, dapat dari data yang sudah ada maupun mengutip dari 

literatur (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari 

sumber intern Matahari Department Store maupun sumber eksternal lain yang 

relevan, seperti surat kabar, buku, dan jurnal. 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

kuesioner. Menurut Sekaran (2006:82) kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis 

yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab oleh responden. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan daftar pertanyaan 

kepada konsumen tentang pengaruh motif berbelanja dan atribut toko terhadap 

kepuasan konsumen di Matahari Department Store Kota Malang. 

3.4. Definisi Operasional Variabel 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, variabel yang akan diuji meliputi 

variabel-variabel bebas (independent variables) dan variabel terikat (dependent 

variables). Variabel-variabel bebas (X) adalah variabel motif berbelanja dan 

atribut toko, sedangkan variabel terikat (Y) adalah kepuasan konsumen. Berikut 

ini dijabarkan definisi operasionalnya : 

1. Variabel Bebas (X) 

a. Motif Berbelanja (X1); Menurut Westbrook dan Black (1985) motif 

adalah kekuatan yang menggerakkan perilaku untuk memuaskan 

kebutuhan internal. Jadi motif berbelanja dapat didefinisikan sebagai 

penggerak perilaku yang membawa konsumen ke pasar untuk 
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memuaskan kebutuhan internal mereka. Jin dan Kim dalam Riorini 

(2005) membagi alasan-alasan berbelanja menjadi tiga kategori yaitu : 

1. Socialization (Sosialisasi) 

Pengalaman sosial yang didapat di luar rumah memberikan 

kesempatan untuk mencari pengetahuan baru mengenai 

lingkungan, dimana tujuan seseorang berbelanja akan berbeda-

beda sesuai dengan apa yang ingin mereka dapatkan. 

2. Diversion (Hiburan) 

Setiap individu akan mencari suatu yang berbeda dari apa yang 

sudah dilakukan sehari-hari, dimana membuat suatu pengelakan 

dari rutinitas hidup merupakan bentuk dari self-gratification yang 

beranggapan bahwa berbelanja dapat dimotivasi oleh keperluan itu 

sendiri.  

3. Utilitarian 

Alasan murni atau alasan sebenarnya dari berbelanja menjadi 

faktor penentu dalam aktivitas berbelanja, dimana seseorang 

menggunakan uang untuk membeli sesuatu yang diinginkannya, 

tetapi seringkali mereka tidak bertujuan untuk membeli melainkan 

hanya melihat-lihat produk yang akan dibeli ataupun melihat 

berbagai macam jenis barang yang ditawarkan.  

b. Atribut Toko (X2); Atribut toko dipandang sebagai sebuah bagian dari 

keseluruhan image toko (Bloemer & de Ruyter, 1998), atau evaluasi 

kriteria konsumen yang mengarah pada suatu toko (Kim & Kang, 
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1995; Jin & Kim, 2003). Jin dan Kim dalam Riorini (2005) membagi 

atribut toko menjadi 5 unsur yaitu : 

1. Facility and Location Convenience (Kenyamanan Fasilitas dan 

Lokasi) 

Strategi lokasi adalah salah satu determinan yang sangat penting, 

dimana orang berbelanja dipengaruhi oleh rincian spesifik dari 

tempat ritel itu sendiri. Fasilitas yang tersedia juga sangat 

menentukan pilihan konsumen akan ritel seperti memiliki tempat 

parkir yang baik.  

2. Service Convenience (Kenyamanan Pelayanan) 

Kenyamanan pelayanan ditambah dengan adanya berbagai fasilitas 

penunjang servis dapat meningkatkan ketertarikan konsumen akan 

suatu ritel, seperti kemudahan pembayaran dengan menggunakan 

kartu debit dan kredit, karena tidak semua orang mau membayar 

dengan uang tunai dengan alasan keamanan. 

3. Neat/ Spacious Atmosphere (Suasana Lapang dan Rapi) 

Semakin rapi, bersih dan didukung suasana yang lapang dari suatu 

ritel akan memberikan nilai tambah untuk kesenangan konsumen, 

seperti barang-barang diatur dengan jarak yang baik dan 

dikelompokkan berdasarkan jenis barang, akan mempermudah 

konsumen untuk mencari barang yang diinginkan dengan suasana 

yang lebih menyenangkan untuk berbelanja. 
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4. Price Competitiveness (Persaingan Harga) 

Harga adalah variabel yang penuh dengan risiko, dimana tingkat 

harga yang ditawarkan akan menentukan keputusan pembelian 

konsumen. Konsumen akan memperhatikan tingkat harga yang 

lebih rendah dibandingkan dengan tempat lain, dan apakah harga 

barang sesuai dengan nilai dan kualitas yang diberikan. 

5. Fashion Goods (Barang Fashion) 

Produk yang umum ditawarkan dan dapat menarik lebih banyak 

konsumen seperti pakaian, dimana keragaman produk pakaian 

sering menjadi faktor yang menentukan dalam pemilihan toko ritel.      

2. Variabel Terikat (Y) 

Kepuasan Konsumen (Y); Engel (1995) mengungkapkan bahwa kepuasan 

konsumen merupakan evaluasi pembeli dimana alternatif yang dipilih 

sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui 

harapan konsumen. Menurut Jin dan Kim (2003) indikator-indikatornya 

adalah sebagai berikut: 

a. Puas berbelanja di toko ini (Y1.1). 

b. Menikmati berbelanja di toko ini (Y1.2). 
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Variabel serta indikator variabel dijabarkan seperti dalam tabel 3.1 

Tabel 3.1 Variabel Penelitian 

No. Variabel Indikator Item 

1. Variabel Bebas 
(X1) Motif 
Berbelanja 

 

 

 

Socialization (X1.1) 

‐ Berbelanja di Department 
Store untuk menikmati 
keramaian 

‐ Berbelanja di Department 
Store untuk menyaksikan 
orang lain 

‐ Berbelanja di Department 
Store sesuai dengan kondisi 
yang dimiliki 

 

 

 

 

 

Diversion (X1.2) 

‐ Berbelanja di Department 
Store untuk melupakan hari-
hari yang melelahkan 

‐ Berbelanja di Department 
Store untuk menyegarkan 
pikiran 

‐ Berbelanja di Department 
Store untuk bertemu dan 
menghabiskan waktu 
bersama teman 

‐ Berbelanja di Department 
Store untuk lari dari 
rutinitas hidup 

‐ Berbelanja di Department 
Store karena memiliki 
waktu luang 

‐ Berbelanja di Department 
Store untuk memulihkan 
tenaga 

 

 

 

Utilitarian (X1.3) 

‐ Berbelanja di Department 
Store untuk menemukan 
arti/ manfaat dari uang yang 
diperoleh 

‐ Berbelanja di Department 
Store untuk mencari 
bermacam produk yang 
dibutuhkan 

‐ Berbelanja di Department 
Store untuk mencari produk 
yang patut dibeli 

 



46 
 

Lanjutan Tabel 3.1 Variabel Penelitian 

No. Variabel Indikator Item 

2. Variabel Bebas 
(X2) Atribut 
Toko 

 
 
 
 
 
 
Facility Convenience 

(X2.1) 

‐ Fasilitas parkir yang 
disediakan untuk 
berbelanja di Department 
Store baik 

‐ Department Store 
memberikan suhu yang 
nyaman 

‐ Department Store 
memberikan kenyamanan 
akses berbelanja antar 
lantai 

‐ Department Store adalah 
tempat belanja yang baik 
dengan anak-anak 

 
 
 
 
 

Service 
Conevenience (X2.2)

‐ Berbelanja di Department 
Store nyaman karena 
menerima kartu kredit 
sebagai alat pembayaran 

‐ Department Store 
menawarkan pilihan 
waktu berbelanja yang 
nyaman 

‐ Berbelanja di Department 
Store lebih nyaman sejak 
pembayaran dapat 
dilakukan dengan kartu 
kredit 

 
 
 
 

Neat/ Spacious 
Atmosphere (X2.3) 

‐ Beraneka macam barang 
yang dijual di Department 
Store tersusun dengan 
baik 

‐ Berbelanja di Department 
Store sangat 
menyenangkan 

‐ Department Store nampak 
sangat rapi 

 
 

Price 
Competitiveness 

(X2.4) 
 

‐ Harga yang diberikan oleh 
Department Store lebih 
mahal dari yang lain 

‐ Harga yang diberikan oleh 
Department Store sesuai 
dengan nilai/ manfaat 
produk yang didapat 
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Lanjutan Tabel 3.1 Variabel Penelitian 

No. Variabel Indikator Item 

2. Variabel Bebas 
(X2) Atribut 
Toko 

 
 

Fashion Goods 
(X2.5) 

 
 

‐ Department Store 
menyediakan bermacam 
barang fashion 

‐ Department Store 
menyediakan banyak 
merek terkenal 

3. Variabel 
Terikat (Y) 
Kepuasan 
Konsumen 

Puas berbelanja di 
toko ritel (Y1.1) 

‐ Sangat puas berbelanja di 
Department Store 

Menikmati 
berbelanja di toko 

ritel (Y1.2) 

‐ Sangat menikmati 
berbelanja di Department 
Store

Sumber : Olahan Peneliti, 2012 

3.5. Skala Instrumen 

Dalam penelitian ini kuesioner disusun dalam kalimat-kalimat pernyataan 

dan responden diminta untuk menjawabnya dengan memberikan tanda silang (X). 

Untuk mengukur jawaban responden tersebut digunakan Skala Likert. Menurut 

Sekaran (2006), skala likert didesain untuk menelaah seberapa kuat responden 

setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik dengan susunan 

sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Skala Likert 

Sangat                  Tidak                     Netral                     Setuju                   Sangat  

Tidak                   Setuju                                                                                 Setuju 

Setuju 

    1                           2                           3                              4                           5 

Sumber: Sekaran, 2006 
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Dengan demikian rentang nilai pada skala Likert ini antara skor 1 pada 

jenjang jawaban terendah (sangat tidak setuju) dan skor 5 pada jenjang jawaban 

tertinggi (sangat setuju). Menurut Sekaran (2006), skala Likert adalah skala 

interval, di mana perbedaan dalam respons antar dua titik pada skala tetap sama. 

3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1. Uji Validitas 

       Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur 

apa yang ingin diukur (Singarimbun dan Effendi, 2011). Pengujian validitas 

instrumen menggunakan perhitungan korelasi antara masing-masing item 

pernyataan dengan skor total yang dikenal menggunakan rumus korelasi product 

moment sebagai berikut (Arikunto, 2002) : 

rxy = 
( ) ( )( )

( ) ( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑∑
∑∑∑

−−

−
2222 yynxxn

yxxyn
 

Keterangan :  r  = korelasi product moment 

  n  = jumlah responden 

  x = skor item pertanyaan 

  y = skor total 

  xy = skor item pertanyaan dikalikan skor total 

       Pengambilan keputusan validitas instrumen dilakukan dengan signifikansi 

0,05; membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk degree of freedom (df) 

= n-2 dalam hal ini n adalah jumlah sampel.. Jika nilai r hitung > r tabel dan bernilai 

positif maka butir atau pernyataan atau indikator dinyatakan valid, dan begitu pula 

sebaliknya (Ghozali, 2005). 
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3.6.2. Uji Reliabilitas 

       Singarimbun dan Effendi (2011) mengemukakan reliabilitas adalah indeks 

yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau 

dihandalkan. Metode yang digunakan Alpha Cronbach. Rumus Alpha digunakan 

untuk mencari reliabilitas item pertanyaan yang skornya bukan 1 dan 0 misalnya, 

angket atau bentuk uraian (Arikunto, 2002) yaitu : 

r11 = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
∑

2

2

1
1 tot

i

k
k

σ
σ

   

dimana :  r11  = reliabilitas item pertanyaan 

  k = banyaknya item pertanyaan 

  ∑ 2σ  = jumlah varians item 

  2σ  = varians total 

Instrumen dikatakan reliabel bilamana koefisien alpha lebih tinggi dari 

0,60 pada sigifikansi 0,05 sebagaimana yang disarankan oleh Ghozali (2005).  

3.7. Analisis Data 

3.7.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran ringkas hasil 

tabulasi data kuesioner yang telah diisi oleh responden. Gambaran ringkas data 

tersebut dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu tabel frekuensi 

dalam bentuk persentase dan ukuran statistik rata-rata (mean). Tujuan analisis 

statistik deskriptif pada penelitian ini adalah untuk menginterpretasi distribusi 

frekuensi jawaban responden pada kuesioner. Analisis data secara deskriptif ini 

dapat juga digunakan untuk mendukung pembahasan hasil penelitian. 
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3.7.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Sesuai dengan tujuan penelitian, analisis data dilakukan dengan 

menggunakan metode analisis regresi berganda, yang melibatkan sebuah variabel 

terikat dan atau lebih variabel bebas (Malhotra, 2005). 

Rumus persamaan regresi berganda dapat dinyatakan sebagai berikut 

(Malhotra, 2005) : 

Y = exbxbxbxba kk ...332211 +++++  

Keterangan : 

Y = variabel terikat 

a  = intersep (titik potong) dengan garis 

1b - kb  = koefisien regresi variabel-variabel bebas k 

1x - kx  = variabel-variabel bebas 

e  = error 

Dalam penelitian ini, variabel-variabel bebas (X) adalah motif berbelanja 

(X1) dan atribut toko (X2), sedangkan variabel terikat (Y) adalah kepuasan 

konsumen. Dengan demikian, rumus persamaan regresi berganda yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut : 

Y = exbxba +++ 2211  

Keterangan : 

Y = Kepuasan konsumen 

a  = intersep 

1b - 2b  = koefisien regresi variabel-variabel bebas k 
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X1 = Motif Berbelanja 

X2 = Atribut Toko 

Dari hasil analisis regresi berganda akan diperoleh informasi mengenai 

koefisien-koefisien, seperti koefisien determinasi ( 2R  dan Adjusted 2R ) dan 

koefisien korelasi (R). Nilai koefisien determinasi apabila dikalikan 100% akan 

dapat diketahui besarnya sumbangan variabel-variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Selisihnya (1- 2R ) merupakan sumbangan variabel lain di luar variabel 

yang diidentifikasi dalam persamaan regresi. Nilai koefisien determinasi dalam 

penelitian ini menggunakan adjusted 2R , karena adanya kelemahan mendasar dari 

penggunaan 2R , yaitu bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan ke 

dalam model (Ghozali, 2005). Sedangkan nilai koefisien korelasi (R) 

menunjukkan seberapa kuat korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat 

dengan signifikansi 0,05. 

3.8. Uji Asumsi Klasik 

Dalam menggunakan analisis regresi berganda, perlu dilakukan uji asumsi 

klasik terhadap model regresi (Ghozali, 2005). Tiga uji asumsi klasik dilakukan 

dalam penelitian ini dengan signifikansi 0,05, yaitu uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Uji autokorelasi tidak dilakukan 

dalam penelitian ini karena data penelitian ini tidak berupa data time series. 

Berikut ini dijelaskan tiga uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu : 
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3.8.1. Uji Normalitas 

       Tujuan uji ini adalah untuk menguji apakah model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan uji F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Menurut 

Ghozali (2005), untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak 

dapat dilakukan dengan cara analisis grafik, yaitu dengan melihat grafik normal 

plot. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

3.8.2. Uji Heteroskedastisitas 

       Tujuan uji asumsi regresi berganda heteroskedastisitas adalah untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).  

Ghozali (2005) menyatakan bahwa heteroskedastisitas dapat dideteksi 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependent 

variable), yaitu ZPRED dengan residualnya, SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED, di mana sumbu Y adalah Y 

yang telah terprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas; dan jika tidak ada pola yang 
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jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.8.3. Uji Multikolinieritas 

       Tujuan uji asumsi regresi berganda multikolinieritas adalah untuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, dalam 

penelitian ini dengan menggunakan nilai tolerance dan lawannya Variance 

Inflation Factor (VIF) (Ghozali, 2005). Menurut Ghozali (2005), nilai cutoff yang 

umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai 

Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. 

3.9. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan signifikansi 0,05 pada derajat 

kebebasan (degree of freedom) / df = (k-1) dan (n-k). Penarikan kesimpulan atas 

hasil uji hipotesis dilakukan menggunakan uji F maupun uji t dengan program 

SPSS for MS Windows. 

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah variabel-variabel bebas 

(independent variables), dalam hal ini variabel motif berbelanja dan atribut toko, 

berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (dependent variable), dalam 

hal ini kepuasan konsumen di Matahari Department Store Kota Malang. Menurut 

Ghozali (2005), untuk menguji hipotesis dapat dilakukan dengan cara quick look. 

Dengan cara quick look, kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai F 

hitung lebih besar dari 4 maka H0 dapat ditolak pada signifikansi 0,05 atau dengan 

kata lain hipotesa alternatif (Ha) diterima. 
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Uji t dilakukan untuk menunjukkan apakah variabel-variabel bebas 

(independent variables), dalam hal ini variabel motif berbelanja dan atribut toko, 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat (dependent variable), dalam 

hal ini kepuasan konsumen di Matahari Department Store Kota Malang. Menurut 

Ghozali (2005), untuk menguji hipotesis dapat dilakukan dengan cara quick look. 

Dengan cara quick look, kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai t 

hitung lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut) dengan signifikansi 0,05 maka H0 

dapat ditolak atau dengan kata lain hipotesa alternatif (Ha) diterima. 

Sedangkan untuk mengetahui variabel bebas, dalam hal ini variabel motif 

berbelanja dan atribut toko yang dominan terhadap variabel terikat, dalam hal ini 

kepuasan konsumen di Matahari Department Store Kota Malang, digunakan 

koefisien Beta yang telah distandarisasi (standardized coefficients). Koefisien 

standardized atau Beta (β) merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui dan 

mengukur variabel-variabel mana yang berpengaruh paling tinggi dan yang 

berpengaruh paling rendah terhadap variabel terikat (Y) (Ghozali, 2005). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Matahari Department Store 

Matahari Department Store merupakan toko ritel pertama yang 

mengangkat konsep multi format modern retail yang menjual pakaian serta 

peralatan rumah tangga untuk segmen masyarakat kelas menengah hingga atas. 

Matahari Department Store didirikan oleh Hari Darmawan pada tahun 1958. Hari 

Darmawan dibantu oleh istrinya mendirikan toko kecil bernama Mickey Mouse 

yang bergerak di bidang usaha garmen dan bisnis eceran di daerah pasar baru 

Jakarta dengan ukuran 150 meter persegi. Awalnya, perusahaan ini hanya 

memiliki 10 orang karyawan saja namun, Mickey Mouse mengalami peningkatan 

usaha yang cukup pesat, hingga pada tanggal 15 Desember 1973, Mickey Mouse 

berganti nama menjadi Matahari Group dengan ukuran bisnis yang lebih besar. 

Matahari Group sendiri saat ini terdiri dari : 

1. PT. Matahari Putra Prima yang bergerak di bidang Toserba 

2. PT. Matahari Pusakatama sebagai pemilik dan pengelola Galleria Plaza, 

Plaza Baru Jakarta 

3. PT. Matahari Jaya Putra Perkasa yang kegiatan utamanya sebagai holding 

company dengan penyertaan saham dalam PT. Matahari Putra Prima dan 

PT. Matahari Pusakatama 

4. PT. Dunia Dinamika Pusakatama sebagai pemilik area makanan yang ada 

di toko-toko Matahari 



56 
 

5. PT. Matahari Caritaria sebagai pemilik Taman Wisata Matahari Caritaria, 

Jawa Barat 

PT. Matahari Putra Prima berkedudukan di Jalan H. Samanhudi No. 8 

Jakarta. Surat Ijin Pendirian Usaha 569/1418/09.01/PB/IV/91/1. Tahun 1996, PT. 

Matahari Putra Prima mengalami pengambil alihan saham dari Bapak Darmawan 

beserta keluarga kepada Lippo Group melalui anak perusahaannya yaitu 

multipolar, sehingga segala kegiatan penjualan atau administrasi yang terjadi di 

PT. Matahari Putra Prima diubah dari sistem manual ke sistem komputerisasi. 

Saat masa peralihan kepemimpinan ini Matahari Department Store 

mengalami perubahan dalam struktur organisasinya dan mulai 

mengimplementasikan strategi-strategi bisnis baru. Di bawah kepemimpinan 

Benjamin J. Mailool yang memangku jabatan sebagai the company president 

director & CEO, Matahari Department Store semakin memperluas pasarnya untuk 

menjadi department store modern di segala bidang ritel di Indonesia. 

Memiliki tujuan utama sebagai pemimpin industri ritel di Indonesia, 

Matahari Department Store membuat inovasi baru pada konsep penjualannya, 

yaitu dengan fokus pada penjualan produk untuk kebutuhan sehari-hari, antara 

lain pakaian, peralatan rumah tangga, makanan, minuman, dan juga pusat hiburan. 

”Quality product and services from our hearts” merupakan pedoman Matahari 

Department Store di dalam menjalankan bisnis ini. Sampai saat ini Matahari 

Department Store semakin berkembang pesat dan telah memiliki toko cabang di 

lebih dari 50 kota besar di Indonesia. 
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Sebagai perusahaan ritel, Matahari Department Store selalu berusaha 

untuk menyediakan produk serta memberikan pelayanan yang terbaik termasuk 

menjalin hubungan yang baik pula dengan para pemasok (supplier). Matahari 

Department Store juga menyediakan produk-produk yang berkualitas agar 

pengunjung yang datang bisa merasakan pengalaman berbelanja yang terbaik 

hanya di Matahari Department Store. 

Matahari Department Store dengan bangga mempersembahkan pelayanan 

terbaiknya, khususnya di dalam menyediakan produk-pruduk fashion. Matahari 

Department Store memiliki empat format bisnis yang berbeda, antara lain 

Matahari Department Store, Hypermart, Timezone, dan Foodmart. Hingga saat ini 

Matahari Department Store telah memiliki 80 department store, 39 Hypermart, 29 

supermarket, 45 health and beauty centre, dan lebih dari 90 pusat hiburan 

keluarga di seluruh wilayah Indonesia. 

Gerai Matahari Department Store telah dibuka di kota-kota besar dan di 

berbagai propinsi di Indonesia dengan reputasi yang sangat baik. Hal inilah yang 

membawa Matahari Department Store kepada penghargaan Gold Award in the 

Retail Asia Pasific Top 500 Awards secara terus menerus, pada tahun 2004 

sampai dengan tahun 2007. Selain itu, Matahari Department Store juga 

memperoleh penghargaan The Most Prestigious Award untuk pertama kalinya 

untuk kategori Best Of The Best Retail Asia Pasific Top 500 Awards yang 

memiliki industri ritel di wilayah Asia Pasifik pada tahun 2007. 
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4.1.2. Visi, Misi, Motto dan Logo Matahari Department Store Tbk. 

Visi dan misi yang dimiliki oleh Matahari Departement Store  di dalam 

menjalankan usahanya adalah 

1. Visi 

To be consumer’s most preferred retailer 

2. Misi 

To consistently bring value fashion-right products and services that 

enchance the consumer’s quality of lifestyle 

Selain visi dan misi dalam menjalankan usahanya Matahari Department 

Store memiliki motto. Motto dari Matahari Department Store adalah “Pelayanan 

dan Kualitas Produk Langsung dari Hati Kami” merupakan deklarasi yang tulus 

dan digunakan untuk menunjukkan cara Matahari Department Store dalam 

menjalankan bisnis dan hadir melalui rantai pertokoannya. Sebagaimana Matahari 

mengumpulkan dukungan serta loyalitas dengan hadir dan berkembang di setiap 

wilayah. Kualitas terbaik yang dipegang oleh Matahari Department Store 

dibuktikan melalui tersedianya jaringan pertokoan yang tersebar hingga lebih dari 

50 kota di seluruh Indonesia. Pelayanan yang terbaik dan pemahaman mengenai 

yang terbaik untuk diterima konsumen juga menjadi perhatian Matahari 

Department Store. 

Logo perusahaan merupakan simbol atau identitas dari suatu perusahaan 

yang mencerminkan diri dari sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. 

Begitu pula dengan Matahari Department Store yang memiliki logo sebagai 

berikut. 
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Gambar 4.1 
Logo Matahari Department Store 

 

4.1.3. Filosofi PT. Matahari Department Store Tbk. 

Filosofi yang dimiliki oleh Matahari Department Store di dalam 

menjalankan usahanya antara lain : 

1. Matahari Departement Store berusaha untuk meningkatkan taraf hidup 

yang lebih baik seluruh karyawan 

2. Matahari Department Store berusaha menciptakan tempat kerja yang 

aman, nyaman, tentram, dan sejahtera sebagai pancaran cita-cita karyawan 

3. Matahari Department Store berusaha menciptakan sistem organisasi 

operasional terpadu demi masa depan perusahaan dan karyawan atas dasar 

efisiensi kerja yang maksimal 

4. Matahari Department Store berusaha mendidik, melatih, serta 

mengembangkan seluruh karyawan secara adil dan merata tanpa 

membedakan tradisi, agama, asal keturunan, sehingga memiliki kesadaran 

yang tinggi akan tugas dan kewajiban dan menjunjung tinggi tujuan 

perusahaan sebagai penunjang perekonomian bangsa 

5. Matahari Department Store berharap atas dasar sinkronisasi, saling 

percaya, saling menghormati, dan kerja sama atas asas kekeluargaan untuk 

mencapai kemajuan yang terus menerus. 

  



60 
 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Penelitian ini mengambil 100 responden yang merupakan konsumen 

Matahari Department Store Kota Malang yang telah melakukan pembelanjaan dan 

telah keluar pertokoan. Gambaran umum mengenai identitas responden 

dikategorikan berdasarkan usia, jenis kelamin, status, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, pendapatan, dan frekuensi kunjungan per bulan. 

4.2.1. Responden Berdasarkan Usia 

Karakteristik responden berdasarkan usia pada penelitian ini dibagi 

menjadi 4 (empat) kategori yaitu < 20 tahun, 20-23 tahun, 24-27 tahun, > 27 

tahun. Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah frekuensi dan persentase. 

Karakteristik responden berdasarkan usia pada penelitian ini, dijelaskan pada tabel 

4.1 dan gambar 4.2 berikut ini :  

Tabel 4.1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Persentase (%) 

< 20 Tahun 23 23 

20-23 Tahun 48 48 

24-27 Tahun 12 12 

> 27 Tahun 17 17 

Total 100 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 
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Gambar 4.2 
Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Berdasarkan data pada tabel 4.1 dan gambar 4.2 tersebut dapat diketahui 

bahwa, dari 100 (seratus) responden pada penelitian ini, sebagian besar 

didominasi oleh responden berusia antara 20 sampai 23 tahun yaitu sebanyak 48% 

(48 orang), sedangkan sisanya adalah responden yang berusia kurang dari 20 

tahun sebanyak 23% (23 orang), responden yang berusia 24 sampai 27 tahun 

sebanyak 12% (12 orang), dan 17% (17 orang) berusia lebih dari 27 tahun. Pada 

umumnya seorang individu pergi berbelanja untuk menimbulkan manfaat yang 

berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, usia responden ini 

dijadikan sebagai salah satu faktor pertimbangan pada penelitian ini. Responden 

yang berbelanja di Matahari Department Store Kota Malang, rata-rata berusia 20–

23 tahun, yaitu sebanyak 48%, hal ini menunjukkan bahwa segmen yang dibidik 

oleh Matahari Department Store Kota Malang adalah kalangan remaja dan 

dewasa. Banyaknya konsumen pada rentang usia 20-23 tahun ini bisa saja karena, 

pada usia tersebut umumnya seseorang telah memiliki pendapatan sendiri dan 

terdapat kemungkinan mereka masih lajang yang cenderung konsumtif dalam 
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menggunakan ataupun mengkonsumsi produk-produk fashion, serta pada 

umumnya juga seseorang yang berusia direntang usia 20 tahunan ini, masih sangat 

peduli sekali dengan penampilan dan fashion, mengingat barang-barang yang 

dijual di Matahari Department Store secara keseluruhan berkaitan dengan barang-

barang fashion. 

4.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Dari keseluruhan populasi yang dijadikan responden pada penelitian ini, 

yakni orang yang sedang berbelanja dan pernah berbelanja di Matahari 

Department Store Kota Malang yang berjumlah 100 (seratus) orang, digolongkan 

ke dalam 2 (dua) jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Data mengenai 

karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin ini diperoleh melalui kuesioner 

yang telah disebarkan dengan mencantumkan item pertanyaan tentang jenis 

kelamin responden pada kuesioner. Maka diperoleh data mengenai jenis kelamin 

responden dengan rincian pada tabel 4.2 dan gambar 4.3 berikut ini : 

Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-Laki 20 20  

Perempuan 80 80  

Total 100 100  

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 
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Gambar 4.3 
Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Berdasarkan data pada tabel 4.2 dan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa 

jumlah responden perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah responden 

laki-laki, yaitu jumlah responden perempuan sebesar 80% dan laki-laki sebesar 

20% atau 4 : 1 yang bermakna bahwa dari 5 pengunjung Matahari Department 

Store Kota Malang 4 (empat) diantaranya adalah perempuan dan 1 (satu) adalah 

laki-laki. Hal ini bisa saja terjadi karena mengingat produk yang dijual di 

Matahari Department Store Kota Malang pada umumnya lebih banyak didominasi 

oleh kebutuhan para perempuan dan rumah tangga. 

4.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan 

Dari keseluruhan populasi yang dijadikan responden pada penelitian ini, 

yakni orang yang sedang berbelanja dan pernah berbelanja di Matahari 

Department Store Kota Malang yang berjumlah 100 (seratus) orang, dapat 

digolongkan ke dalam 2 (dua) status perkawinan, yakni kawin dan belum kawin. 

Data mengenai karakteristik responden berdasarkan status perkawinan ini 
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diperoleh melalui kuesioner yang telah disebarkan dengan mencantumkan item 

pertanyaan tentang status perkawinan responden pada kuesioner. Maka diperoleh 

data mengenai status perkawinan responden dengan rincian pada tabel 4.3 dan 

gambar 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan 

Status Perkawinan Frekuensi Persentase (%) 

Belum Kawin 77 77 

Kawin 23 23 

Total 100 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Gambar 4.4 
Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Status perkawinan berpengaruh besar terhadap kepentingan seseorang 

ketika berbelanja. Jenis dan tingkat kepentingan seseorang yang masih sendiri 

berbeda dengan seseorang yang telah berkeluarga. Dari hasil tabulasi diketahui 

bahwa responden yang paling banyak adalah responden yang belum kawin yaitu 

sebanyak 77 responden (77%), sedangkan yang telah kawin sebesar 23 responden 
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(23%). Hal ini menunjukkan bahwa konsumen terbesar Matahari Department 

Store Kota Malang adalah konsumen yang belum berkeluarga. Menurut pendapat 

Kotler dan Keller (2009) konsumen yang belum berkeluarga memiliki kebutuhan 

rumah tangga yang lebih sedikit dibandingkan dengan konsumen yang telah 

berkeluarga, sehingga masih tersedia ruang lebih bagi konsumen yang belum 

berkeluarga untuk membeli produk-produk di luar kebutuhan rumah tangga. 

4.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Guna mengetahui tingkat pendidikan responden, dalam instrumen 

penelitian ini responden diberikan pertanyaan mengenai pendidikan terakhir yang 

telah disediakan di dalam kuesioner. Dari hasil pengumpulan data diperoleh 

sejumlah hasil yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan terakhir para 

pengunjung Matahari Department Store Kota Malang yang akan ditunjukkan pada 

tabel 4.4 dan gambar 4.5 berikut ini : 

Tabel 4.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase (%) 

SMA/SMK 60 60 

Diploma 7 7 

S1/S2/S3 33 33 

Total 100 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 
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Gambar 4.5 
Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Berdasarkan data pada tabel 4.4 dan gambar 4.5 dapat diketahui bahwa 

responden dengan pendidikan terakhir SMA/SMK mendominasi sebagian besar 

responden, yaitu sebanyak 60% (60 orang), sedangkan sisanya responden dengan 

pendidikan terakhir Diploma sebanyak 7% (7 orang), dan 33% (33 orang) dengan 

pendidikan terakhir dari Perguruan Tinggi (S1/S2/S3). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa rata-rata konsumen Matahari Department Store Kota Malang adalah 

konsumen dengan tingkat pendidikan terakhir SMA/SMK dan Perguruan Tinggi, 

sehingga ketika berbelanja sering kali berkelompok dan menjadikan kegiatan 

berbelanja di Matahari Department Store sebagai kegiatan berbelanja yang 

menyenangkan dan sekaligus menjadi sarana bersosialisasi. 

4.2.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Guna mengetahui jenis pekerjaan responden, dalam instrumen penelitian 

ini, responden diberikan pertanyaan mengenai jenis pekerjaan responden dengan 

beberapa pilihan jawaban yang telah disediakan pada kuesioner. Dari hasil 

pengumpulan data diperoleh sejumlah hasil yang menunjukkan rata-rata jenis 
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pekerjaan para pengunjung Matahari Department Store Kota Malang yang akan 

ditunjukkan pada tabel 4.5 dan gambar 4.6 berikut ini : 

Tabel 4.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 

PNS/TNI/Polri 3 3 

Pegawai Swasta 12 12 

Wiraswasta 11 11 

Pelajar/Mahasiswa 65 65 

Guru 1 1 

Ibu Rumah Tangga 3 3 

Lainnya 5 5 

Total 100 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Gambar 4.6 
Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 
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Pekerjaan erat kaitannya dengan tingkat pendapatan dan status sosial 

seseorang, dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi kepentingan atau motivasi 

seseorang dalam berbelanja. Jenis pekerjaan dapat memberikan gambaran 

mengenai tingkat keahlian ataupun penghasilan seseorang. Jenis pekerjaan juga 

menentukan banyak tidaknya waktu luang yang dimiliki seseorang, sehingga 

dapat mempengaruhi komitmen yang muncul ketika berbelanja. 

Berdasarkan data yang ada pada tabel 4.5 dan gambar 4.6, sebaran 

pekerjaan responden sebagian besar didominasi oleh Pelajar dan Mahasiswa 

dengan jumlah sebesar 65% (65 orang), sedangkan sebanyak 12% (12 orang) 

merupakan Pegawai Swasta, 11% (11 orang) merupakan Wiraswasta, 3% (3 

orang) berprofesi sebagai PNS/TNI/Polri, 1% (1 orang) berprofesi sebagai Guru, 

3% (3 orang) merupakan Ibu Rumah Tangga, dan sisanya 5% (5 orang) memiliki 

pekerjaan yang lain. Dari hal tersebut juga dapat diketahui bahwa responden yang 

mempunyai sedikit waktu luang biasanya cenderung berbelanja untuk kebutuhan 

yang lebih lama, misalnya satu atau dua bulan ke depan. Sedangkan, bagi 

responden yang memiliki banyak waktu luang, cenderung berbelanja untuk 

kebutuhan jangka pendek. Sehingga kebanyakan pengunjung Matahari 

Department Store Kota Malang adalah pelajar atau mahasiswa yang cenderung 

lebih memanfaatkan Matahari Department Store sebagai tempat berbelanja dari 

konsekuensi banyaknya waktu luang yang dimiliki oleh para pelajar atau 

mahasiswa tersebut.  
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4.2.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan/ Pendapatan per 

Bulan 

Guna mengetahui besaran penghasilan/ pendapatan per bulan responden, 

maka dalam instrumen penelitian ini responden diberikan pertanyaan mengenai 

besarnya penghasilan/ pendapatan per bulan dari para responden yang akan 

ditunjukkan pada tabel 4.6 dan gambar 4.7 berikut ini : 

Tabel 4.6 
Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan/Pendapatan per Bulan 

Jumlah Penghasilan per 

Bulan 

Frekuensi Persentase (%) 

< 1.500.000 63 63 

1.500.000-3.000.000 27 27 

3.000.001-4.500.000 5 5 

4.500.001-6.000.000 3 3 

> 6.000.000 2 2 

Total 100 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Gambar 4.7 
Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan/Pendapatan 

per Bulan 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 
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Tingkat pendapatan mempunyai kaitan erat dengan status sosial ekonomi 

seseorang. Pendapatan juga berhubungan dengan daya beli seseorang ketika 

berbelanja. Seseorang akan dengan cepat memutuskan dimana akan berbelanja 

dan memutuskan membeli suatu barang tanpa banyak berpikir jika memiliki 

pendapatan yang cukup. Maka, dalam penelitian ini tingkat pendapatan digunakan 

sebagai informasi untuk melengkapi hasil penelitian. Adapun dalam penelitian ini, 

yang dimaksudkan sebagai pendapatan pelajar/ mahasiswa adalah jumlah 

penerimaan per bulan yang diperoleh dari orang tua.  

Berdasarkan data pada tabel 4.6 dan gambar 4.7, pendapatan atau uang 

saku yang diperoleh responden sebagian besar berada di kisaran kurang dari 1,5 

juta Rupiah sebanyak 63% (63 orang), sedangkan sisanya diikuti oleh 27% (27 

orang) responden dengan pendapatan atau uang saku sebesar 1,5-3 juta Rupiah, 

5% (5 orang) responden dengan pendapatan atau uang saku sebesar 3-4,5 juta 

Rupiah, 3% (3 orang) responden dengan pendapatan atau uang saku sebesar 4,5-6 

juta Rupiah, dan 2% (2 orang) responden dengan pendapatan atau uang saku lebih 

dari dari 6 juta Rupiah. 

Dari hasil penginterprestasian data tersebut dapat diartikan bahwa 

konsumen yang banyak membeli atau berbelanja di Matahari Department Store 

Kota Malang didominasi oleh kelompok yang berpenghasilan menengah ke 

bawah. Tingkat pendapatan konsumen yang berbeda dan beragam ini akan 

mempengaruhi konsumen dalam memilih Matahari Department Store sebagai 

tempat belanja kebutuhan fashion yang berbeda. 
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4.2.7. Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi Kunjungan per  

Bulan 

Guna mengetahui rata-rata frekuensi berkunjung per bulan para responden 

atau konsumen di Matahari Department Store Kota Malang, maka dalam 

instrumen penelitian ini responden diberikan pertanyaan mengenai frekuensi rata-

rata jumlah kunjungan per bulan dari responden yang akan ditunjukkan pada tabel 

4.7 dan gambar 4.8 berikut ini : 

Tabel 4.7 
Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi Kunjungan per Bulan 

Frekuensi Kunjungan 

per Bulan 

Frekuensi Persentase (%) 

1-2 Kali 48 48 

3-4 Kali 40 40 

5-6 Kali 8 8 

7-8 Kali 1 1 

> 8 Kali 3 3 

Total 100 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Gambar 4.8 
Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi Kunjungan 

per Bulan 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 
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Frekuensi berbelanja konsumen dapat menunjukkan seberapa besar 

komitmen konsumen untuk mengunjungi Matahari Department Store Kota 

Malang sebagai tempat berbelanja. Berdasarkan data pada tabel 4.7 dan gambar 

4.8, dapat diketahui bahwa responden atau konsumen dari Matahari Department 

Store Kota Malang sebagian besar didominasi oleh responden atau konsumen 

yang mengunjungi atau berkunjung sebanyak 1-2 kali sebulan, yaitu sebanyak 

48% (48 orang), sedangkan sisanya sebanyak 40% (40 orang) mengunjungi 

Matahari Department Store sebanyak 3-4 kali sebulan, 8% (8 orang) responden 

mengunjungi Matahari Department Store sebanyak 5-6 kali sebulan, 1% (1 orang) 

responden mengunjungi Matahari Department Store sebanyak 7-8 kali sebulan, 

dan 3% (3 orang) mengunjungi Matahari Department Store lebih dari 8 kali 

sebulan. 

Dari hasil penginterprestasian data tersebut didapatkan pula bahwa 

frekuensi kunjungan responden atau konsumen di Matahari Department Store 

Kota Malang didominasi oleh responden atau konsumen yang rata-rata 

berkunjung 1-2 kali dalam sebulan. Hal ini menunjukkan bahwa Matahari 

Department Store Kota Malang telah memiliki sejumlah pelanggan yang sering 

melakukan pembelian ulang minimal 1-2 kali dalam satu bulan. 

4.3. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 

4.3.1. Hasil Uji Validitas 

Instrumen kuesioner dalam penelitian ini diuji validitas lebih dahulu 

sebelum data dari kuesioner ini diolah lebih lanjut. Pengukuran validitas 

dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing sub item pertanyaan dalam 

variabel dengan total skor variabel tersebut. Instrumen kuesioner dinyatakan valid 
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apabila koefisien korelasi (r) lebih besar dari 0,3 (Santoso, 2002). Uji validitas ini 

sangat penting untuk memastikan bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur 

sesuai dengan makna dan isi konsep yang akan diukur tersebut. 

4.3.1.1. Hasil Uji Validitas Variabel Motif Berbelanja (X1) 

Hasil uji validitas terhadap item pertanyaan variabel Motif Berbelanja 

disajikan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Validitas Variabel Motif Berbelanja (X1) 

Variabel Item r hitung Sig. Ket. 

 

 

 

 

Motif 

Berbelanja 

(X1) 

X1.1.1-X1 0,379 0,000 Valid 

X1.1.2-X1 0,456 0,000 Valid 

X1.1.3-X1 0,428 0,000 Valid 

X1.2.1-X1 0,771 0,000 Valid 

X1.2.2-X1 0,827 0,000 Valid 

X1.2.3-X1 0,673 0,000 Valid 

X1.2.4-X1 0,609 0,000 Valid 

X1.2.5-X1 0,596 0,000 Valid 

X1.2.6-X1 0,558 0,000 Valid 

X1.3.1-X1 0,523 0,000 Valid 

X1.3.2-X1 0,373 0,000 Valid 

X1.3.3-X1 0,499 0,000 Valid 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai korelasi item 

pertanyaan variabel mempunyai korelasi yang signifikan dengan total skor 

variabel. Nilai r dari tiap item memiliki nilai yang lebih dari rtabel (0,197) dan serta 

probabilitas kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan semua item pertanyaan 

variabel X1 telah valid. 
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4.3.1.2. Hasil Uji Validitas Variabel Atribut Toko (X2) 

Hasil uji validitas terhadap item pertanyaan variabel Atribut Toko 

disajikan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.9 
Hasil Uji Validitas Atribut Toko (X2) 

Variabel Item r hitung Sig. Ket. 

 

 

 

 

 

 

Atribut Toko 

(X2) 

X2.1.1-X2 0,464 0,000 Valid 

X2.1.2-X2 0,688 0,000 Valid 

X2.1.3-X2 0,706 0,000 Valid 

X2.1.4-X2 0,542 0,000 Valid 

X2.2.1-X2 0,699 0,000 Valid 

X2.2.2-X2 0,668 0,000 Valid 

X2.2.3-X2 0,656 0,000 Valid 

X2.3.1-X2 0,745 0,000 Valid 

X2.3.2-X2 0,579 0,000 Valid 

X2.3.3-X2 0,689 0,000 Valid 

X2.4.1-X2 0,319 0,001 Valid 

X2.4.2-X2 0,445 0,000 Valid 

X2.5.1-X2 0,674 0,000 Valid 

X2.5.2-X2 0,760 0,000 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai korelasi item 

pertanyaan variabel mempunyai korelasi yang signifikan dengan total skor 

variabel. Nilai r dari tiap item memiliki nilai yang lebih dari rtabel (0,197) dan serta 

probabilitas kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan semua item pertanyaan 

variabel X2 telah valid. 
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4.3.1.3. Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Konsumen 

Hasil uji validitas terhadap item pertanyaan variabel Kepuasan Konsumen 

disajikan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.10 
Hasil Uji Validitas Kepuasan Konsumen (Y) 

Variabel Item r hitung Sig. Ket. 

Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

Y1.1-Y 0,953 0,000 Valid 

Y1.2-Y 0,959 0,000 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai korelasi item 

pertanyaan variabel mempunyai korelasi yang signifikan dengan total skor 

variabel. Nilai r dari tiap item memiliki nilai yang lebih dari rtabel (0,197) dan serta 

probabilitas kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan semua item pertanyaan 

variabel Y telah valid. 

4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indek yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk menguji digunakan Alpha 

Cronbach. Instrumen dapat dikatakan andal (reliabel) bila memiliki koefisien 

keandalan realibilitas sebesar 0,5. Arikunto (2002) menentukan kriteria indek 

reliabilitas adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.11 
Kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas 

No. Interval Kriteria 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

<0,200 

0,200-0,399 

0,400-0,599 

0,600-0,799 

0,800-1,00 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

 

Hasil uji reliabilitas terhadap item pertanyaan variabel Motif Berbelanja, 

Atribut Toko, dan Kepuasan Konsumen disajikan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.12 
Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Motif Berbelanja (X1) 0,806 Reliabel 

Atribut Toko (X2) 0,867 Reliabel 

Kepuasan Konsumen (Y) 0,904 Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki 

nilai koefisien Alpha Cronbach lebih besar dari 0,5 sehingga dapat dikatakan 

instrumen pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini sudah reliabel atau 

dapat diandalkan. 

4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Salah satu syarat untuk dapat menggunakan analisis regresi linier berganda 

adalah terpenuhinya asumsi klasik. Dalam penelitian ini digunakan tiga uji asumsi 

klasik, yaitu uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas. Uji 
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autokorelasi tidak dilakukan karena data penelitian ini tidak berupa data time 

series. 

4.4.1. Hasil Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2005), uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis 

grafik, yaitu dengan melihat tampilan grafik normal plot. Jika data menyebar di 

sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Untuk menguji asumsi ini, dapat juga digunakan 

metode Kolmogorov-Smirnov. 

Tabel 4.13 
Uji Asumsi Normalitas 

Statistik Uji Nilai Keterangan 

Kolmogorov-Smirnov 0,660 Menyebar Normal 

Signifikan 0,777 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Berdasarkan pengujian Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.13 tersebut, 

didapatkan nilai signifikan sebesar 0,777, dimana nilai tersebut lebih besar 

daripada α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas galat telah 

terpenuhi. 

Jika nilai standardized residual atau nilai galat dituangkan dalam sebuah 

grafik P-P Plot, maka terlihat bahwa plot dari galat tersebut membentuk suatu 

pola yang mendekati garis lurus seperti pada gambar 4.9. Pola seperti pada 

gambar 4.9 tersebut mengindikasikan bahwa galat memiliki distribusi normal 

karena plot dari galat tersebut membentuk pola garis lurus. 
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Gambar 4.9 
Grafik P-P Plot Uji Asumsi Normalitas 

 

Dan jika nilai galat dikelompokkan dalam sebuah histogram, maka galat-

galat tersebut akan membentuk suatu pola kurva distribusi normal, yakni galat 

tersebut mengelompok pada bagian tengah dengan titik puncaknya berada pada 

rata-rata sama dengan 0,000 seperti pada gambar 4.10 berikut : 

Gambar 4.10 
Histogram Uji Asumsi Normalitas 
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4.4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2005) deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot, 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi – Y sesungguhnya). Jika ada pola tertentu yang teratur, seperti titik-titik 

yang ada membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak 

ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas atau di bawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplot berikut : 

Gambar 4.11 
Scatter Plot Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan gambar 4.11 yang berupa scatter plot tersebut terlihat bahwa 

titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 

0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
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heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan 

untuk memprediksi kepuasan konsumen berdasarkan masukan-masukan variabel 

motif berbelanja dan atribut toko. 

4.4.3. Hasil Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2005) untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai 

VIF > 10 maka menunjukkan adanya multikolinieritas. Dan apabila sebaliknya 

VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

Tabel 4.14 
Uji Asumsi Multikolinieritas 

Variabel Independen VIF Keterangan 

X1 1,240 Non Multikolinier 

X2 1,240 Non Multikolinier 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Dari hasil perhitungan yang ada di tabel 4.14 tersebut, masing-masing 

variabel bebas menunjukkan nilai VIF yang tidak lebih dari nilai 10, maka asumsi 

tidak terjadi multikolinieritas telah terpenuhi. 

4.5. Hasil Analisis Data dan Interpretasi 

4.5.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

4.5.1.1. Deskripsi Variabel Motif Berbelanja (X1) 

Pengukuran terhadap variabel motif berbelanja menggunakan tiga 

indikator yaitu socialization (belanja untuk bersosialisasi), diversion (belanja 

untuk mencari hiburan), dan utilitarian (belanja berdasarkan tujuan/ alasan 
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tertentu). Distribusi frekuensi variabel motif berbelanja secara lengkap disajikan 

pada tabel 4.15 berikut ini : 

Tabel 4.15 
Distribusi Frekuensi Variabel Motif Berbelanja 

 

Item 

X1 (Motif Berbelanja)  

Rerata

 

 

Rerata 

Item 
STS TS N S SS 

F % F % F % F % F % 

 

X1.1 

(Socialization) 

X1.1.1 14 14 37 37 30 30 15 15 4 4 2,58 2,66 

X1.1.2 34 34 47 47 14 14 3 3 2 2 1,92 

X1.1.3 5 5 7 7 26 26 57 57 5 5 3,50 

 

 

X1.2 

(Diversion) 

X1.2.1 8 8 16 16 19 19 41 41 16 16 3,41 3,07 

X1.2.2 6 6 12 12 23 23 45 45 14 14 3,49 

X1.2.3 9 9 11 11 18 18 48 48 14 14 3,47 

X1.2.4 30 30 32 32 23 23 14 14 1 1 2,24 

X1.2.5 4 4 9 9 22 22 54 54 11 11 3,59 

X1.2.6 23 23 42 42 24 24 10 10 1 1 2,24 

 

X1.3 

(Utilitarian) 

X1.3.1 14 14 30 30 40 40 13 13 3 3 2,61 3,45 

X1.3.2 3 3 4 4 15 15 53 53 25 25 3,93 

X1.3.3 4 4 2 2 20 20 57 57 17 17 3,81 

Rerata Variabel Motif Berbelanja = 3,06 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Nilai rata-rata jawaban pada ke 12 (dua belas) butir pertanyaan yang 

berkisar diantara 1,92-3,93 dan rata-rata per indikator yang berkisar diantara 2,66-

3,45, serta rerata variabel motif berbelanja yang sebesar 3,06 menunjukkan bahwa 

motif berbelanja yang ditunjukkan oleh responden di Matahari Department Store 

cukup rendah/ negatif. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penilaian 

responden berada di angka 3, 2, bahkan 1, yang menunjukkan bahwa mereka 
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cenderung netral dan tidak setuju jika berbelanja untuk bersosialisasi 

(socialization) atau berbelanja untuk menikmati keramaian yang ada atau 

berkeliling melihat pengunjung lain (cuci mata); berbelanja untuk mencari 

hiburan (diversion) atau berbelanja yang dilakukan oleh seorang individu untuk 

mencari suatu yang berbeda dari apa yang sudah dilakukan sehari-hari dan 

membuat suatu pengelakan dari rutinitas hidup; dan berbelanja utilitarian 

(utilitarian) atau berbelanja yang memiliki tujuan/ alasan tertentu seperti untuk 

memenuhi tugas atau kebutuhan pokok seperti bahan makanan.  

Melalui tabel 4.15, dapat dilihat pula bahwa nilai rerata item tertinggi 

ditunjukkan oleh indikator X1.3 (Utilitarian) dengan rerata item sebesar 3,45. 

Penilaian yang tinggi pada indikator Utilitarian (X1.3) menunjukkan bahwa 

responden yang berbelanja di Matahari Department Store Kota Malang cenderung 

berbelanja karena memiliki tujuan/ alasan tertentu, baik itu alasan murni untuk 

memenuhi tugas atau kebutuhan yang mereka perlukan, ataupun alasan tidak 

murni yaitu hanya untuk melihat-lihat produk yang ditawarkan. Untuk nilai rerata 

item terendah ditunjukkan oleh indikator X1.1 (Socialization) karena diperoleh 

rerata item sebesar 2,66. Penilaian yang rendah pada indikator Socialization 

menunjukkan bahwa responden yang berbelanja di Matahari Department Store 

Kota Malang cenderung tidak berbelanja untuk menikmati keramaian yang ada 

atau berkeliling melihat pengunjung lain (cuci mata). 

4.5.1.2. Deskripsi Variabel Atribut Toko (X2) 

Pengukuran terhadap variabel atribut toko menggunakan lima indikator 

yaitu facility convenience (kenyamanan fasilitas), service convenience 

(kenyamanan pelayanan), dan neat/ spacious atmosphere (suasana yang lapang 
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dan rapi), price competitiveness (persaingan harga), dan fashion goods 

(tersedianya barang-barang fashion). Distribusi frekuensi variabel atribut toko 

secara lengkap disajikan pada tabel 4.16 berikut ini : 

Tabel 4.16 
Distribusi Frekuensi Variabel Atribut Toko 

 

Item 

X2 (Atribut Toko)  

Rerata

 

 

Rerata 

Item 
STS TS N S SS 

F % F % F % F % F % 

 

X2.1 (Facility 

Convenience) 

X2.1.1 5 5 18 18 44 44 29 29 4 4 3,09 3,51 

X2.1.2 1 1 2 2 23 23 60 60 14 14 3,84 

X2.1.3 1 1 4 4 18 18 69 69 8 8 3,79 

X2.1.4 2 2 14 14 37 37 41 41 6 6 3,35 

 

X2.2 (Service 

Convenience) 

X2.2.1 0 0 4 4 22 22 59 59 15 15 3,85 3,74 

X2.2.2 1 1 1 1 27 27 65 65 6 6 3,74 

X2.2.3 1 1 4 4 36 36 47 47 12 12 3,65 

X2.3 (Neat / 

Spacious 

Atmosphere) 

X2.3.1 1 1 3 3 21 21 57 57 18 18 3,88 3,72 

X2.3.2 1 1 1 1 32 32 53 53 13 13 3,76 

X2.3.3 1 1 11 11 33 33 45 45 10 10 3,52 

X2.4 (Price 

Competitiveness) 

X2.4.1 1 1 18 18 51 51 22 22 8 8 3,18 3,33 

X2.4.2 2 2 5 5 42 42 44 44 7 7 3,49 

X2.5 (Fashion 

Goods) 

X2.5.1 1 1 1 1 12 12 74 74 12 12 3,95 3,97 

X2.5.2 1 1 2 2 15 15 61 61 21 21 3,99 

Rerata Variabel Atribut Toko = 3,65 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Nilai rata-rata jawaban pada ke 14 (empat belas) butir pertanyaan berkisar 

antara 3,09-3,99 dan nilai rata-rata indikator pada ke 5 (lima) butir pertanyaan 

berkisar diantara 3,33-3,97, serta rerata untuk variabel atribut toko sebesar 3,65. 
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Hal ini menunujukkan bahwa tanggapan responden dalam berbelanja di Matahari 

Department Store Kota Malang cukup positif dalam menilai atribut-atribut yang 

terdapat di Matahari Department Store Kota Malang, seperti fasilitas dan 

pelayanan yang diberikan. Para responden cukup setuju jika saat berbelanja hal-

hal seperti Facility Convenience (X2.1), Service Convenience (X2.2), Neat/ 

Spacious Atmosphere (X2.3), Price Competitiveness (X2.4), dan Fashion Goods 

(X2.5) mempengaruhi para responden atau konsumen. Namun, dari seluruh 

responden tidak semua responden sependapat jika atribut toko mempengaruhi 

para konsumen dalam berbelanja, karena masih terdapat sebagian besar responden 

yang memberikan penilaian 3 (netral) dalam jumlah yang cukup besar. 

Melalui tabel 4.16, dapat dilihat juga bahwa nilai rerata item tertinggi 

ditunjukkan indikator X2.5 (Fashion Goods), karena diperoleh rerata item sebesar 

3,97. Penilaian yang tinggi pada indikator Fashion Goods menunjukkan bahwa 

responden yang berbelanja di Matahari Department Store Kota Malang cenderung 

puas akan kelengkapan barang fashion dan tersedianya produk bermerek yang 

dimiliki oleh Matahari Department Store Kota Malang. Untuk nilai rerata item 

terendah ditunjukkan oleh indikator X2.4 (Price Competitiveness), karena 

diperoleh rerata item sebesar 3,33. Penilaian yang paling rendah pada item Price 

Competitiveness ini menunjukkan bahwa responden yang berbelanja di Matahari 

Department Store Kota Malang cenderung tidak terlalu memprioritaskan masalah 

harga sebagai kriteria dalam menilai atribut toko karena banyak dari responden 

yang memberikan penilaian 3 (netral) dimana hal ini menunjukkan bahwa 

responden tidak begitu mengetahui apakah harga yang diberikan oleh Matahari 
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Department Store Kota Malang lebih mahal dari Department Store yang lain 

ataupun sebaliknya. 

4.5.1.3. Deskripsi Variabel Kepuasan Konsumen (Y) 

Pengukuran terhadap variabel kepuasan konsumen menggunakan dua 

indikator yaitu konsumen puas berbelanja di Matahari Department Store dan 

konsumen menikmati berbelanja di Matahari Department Store. Distribusi 

frekuensi variabel kepuasan konsumen secara lengkap disajikan pada tabel 4.17 

berikut ini : 

Tabel 4.17 
Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan Konsumen 

 

Item 

Y (Kepuasan Konsumen)  

Rerata

 
STS TS N S SS 

F % F % F % F % F % 

Y (Kepuasan 

Konsumen) 

Y1.1 0 0 2 2 27 27 56 56 15 15 3,84 

Y1.2 1 1 2 2 22 22 58 58 17 17 3,88 

Rerata Variabel Kepuasan Konsumen = 3,86 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Berdasarkan tabel 4.17 tersebut dapat diketahui bahwa dari 100 responden, 

untuk item Y1.1 yaitu tentang kepuasan berbelanja di Matahari Department Store 

Kota Malang, paling banyak menjawab setuju sebanyak 56 orang (56%), paling 

sedikit menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang (0%). Untuk item Y1.2 

yaitu tentang menikmati berbelanja di Matahari Department Store Kota Malang, 

paling banyak menjawab setuju sebanyak 58 orang (58%), dan paling sedikit 

menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (1%).  
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Nilai rata-rata jawaban pada ke 2 (dua) butir pertanyaan berkisar diantara 

3,84-3,88 dan rerata untuk variabel kepuasan konsumen sebesar 3,86. Nilai rata-

rata tertinggi ditunjukkan oleh item menikmati berbelanja di Matahari Department 

Store, sedangkan nilai rata-rata terendah ditunjukkan oleh item kepuasan 

berbelanja di Matahari Department Store. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

yang berbelanja di Matahari Department Store Kota Malang cukup setuju jika 

mereka puas dan menikmati berbelanja di Matahari Department Store Kota 

Malang.  

4.5.2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Proses pengolahan data dengan menggunakan analisis linier berganda, 

dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen 

dan dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan software 

SPSS didapatkan ringkasan seperti pada tabel 4.18. 

Variabel dependen pada analisis regresi ini adalah Y sedangkan variabel 

independennya adalah X1 dan X2. 
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Tabel 4.18 

Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel Unstandardized β Standardized 

β 

thitung Signifikan Keterangan 

Konstanta 1,366 - 1,454 0,149 Tidak 

Signifikan 

X1 0,14 0,70 0,760 0,449 Tidak 

Signifikan 

X2 0,114 0,540 5,829 0,000 Signifikan 

α                                               = 0,05 

R                                              = 0,574 

Koefisien Determinasi 

(Adj. R2)                                  = 0,316 

F-Hitung                                  = 23,845 

F-Tabel                                    = 3,090 

Signifikan                                = 0,000 

t-tabel                                      = 1,984 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Model regresi yang didapatkan berdasarkan tabel 4.18 adalah sebagai berikut : 

Y = 0,70X1 + 0,540X2 (standardized) 

Dimana : 

Y : Kepuasan Konsumen 

X1 : Motif Berbelanja 

X2 : Atribut Toko 
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Berdasarkan persamaan 4.18 tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

variabel terikat (Y) nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas yaitu motif 

berbelanja (X1) dan atribut toko (X2). Interpretasi model regresi pada tabel 4.18 

sebagai berikut : 

1. β1 = 0,70 

Koefisien regresi (β1) sebesar 0,70 dengan tanda positif 

menyatakan bahwa variabel motif berbelanja dan kepuasan konsumen 

mempunyai sifat hubungan yang searah dan memiliki pengaruh yang 

positif. Jadi apabila variabel motif berbelanja ditingkatkan maka kepuasan 

konsumen dalam berbelanja di Matahari Department Store akan semakin 

meningkat, dan sebaliknya jika variabel motif berbelanja dihilangkan 

maka kepuasan konsumen dalam berbelanja di Matahari Department Store 

akan semakin menurun. Namun, karena pengaruh positif ini cukup besar 

maka dipandang secara statistik, variabel motif berbelanja berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen.  

2. β2 = 0,540 

Koefisien regresi (β2) sebesar 0,540 dengan tanda positif 

menyatakan bahwa variabel atribut toko dan kepuasan konsumen 

mempunyai sifat hubungan yang searah dan memiliki pengaruh yang 

positif. Jadi apabila variabel atribut toko ditingkatkan maka kepuasan 

konsumen dalam berbelanja di Matahari Department Store akan semakin 

meningkat, dan sebaliknya jika variabel atribut toko dihilangkan maka 

kepuasan konsumen dalam berbelanja di Matahari Department Store akan 

semakin menurun. Namun, karena pengaruh positif ini cukup besar maka 
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dipandang secara statistik, variabel atribut toko berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. 

Koefisien determinasi (R2) merupakan salah satu alat yang dapat dijadikan 

pengukuran mutu penjajakan (goodness of fit), maksudnya dengan melihat 

besarnya persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel 

dependen, dapat diketahui seberapa baik model persamaan regresi yang 

digunakan. Secara verbal, koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur 

proporsi (bagian) atau persentase total variasi dalam Y yang dijelaskan oleh 

model regresi. Koefisien determinasi atau R2 mempunyai besaran yang batasnya 

adalah 0 ≤ R2 ≤ 1. Koefisien determinasi (R2) yang sebesar 1 (satu) berarti 

menyatakan suatu kecocokan yang sempurna, sedangkan R2 yang bernilai nol 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel tidak bebas dengan 

variabel yang menjelaskannya. Hasil koefisien determinasi dari analisis regresi 

antara kepuasan konsumen dengan motif berbelanja dan atribut toko adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.19 
Hasil Koefisien Determinasi 

R R2 Adjusted R2 

0,574 0,330 0,316 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Dalam penelitian ini, nilai koefisien determinasi yang digunakan adalah 

adjusted R2, karena adanya kelemahan mendasar dari penggunaan R2, yaitu bias 

terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model (Ghozali, 

2005). Berdasarkan tabel 4.19, didapatkan nilai koefisien determinasi (Adjusted 
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R2) sebesar 0,316. Hasil tersebut menunjukkan bahwa, sumbangan atau kontribusi 

dari variabel bebas motif berbelanja dan atribut toko yang disertakan dalam 

persamaan regresi terhadap Y (kepuasan konsumen), adalah sebesar 31,6% atau 

besarnya keragaman kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh variabel motif 

berbelanja dan atribut toko adalah 31,6% dan sisanya yang sebesar 68,4% lainnya 

disumbangkan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan 

atau penelitian ini. 

4.5.3. Hasil Uji Hipotesis 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : Pertama, diduga motif berbelanja dan atribut toko 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan konsumen di Matahari 

Department Store Kota Malang. Kedua, diduga motif berbelanja dan atribut toko 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan konsumen di Matahari 

Department Store Kota Malang. Ketiga, diduga terdapat satu variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen di Matahari Department Store 

Kota Malang. 

Penarikan kesimpulan atas hasil uji hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS. Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah 

variabel-variabel bebas (independent variable), dalam hal ini variabel motif 

berbelanja dan atribut toko, yang dimasukkan dalam model regresi, berpengaruh 

secara simultan terhadap variabel terikat (dependent variable), dalam hal ini 

kepuasan konsumen. Uji t sendiri digunakan untuk menunjukkan apakah variabel 

motif berbelanja dan atribut toko berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

konsumen, sedangkan untuk mengetahui variabel bebas yang berpengaruh 



91 
 

dominan terhadap variabel terikat, digunakan koefisien Beta yang disebut 

standardized coefficients (Ghozali, 2005). 

4.5.3.1. Uji Model Regresi Secara Simultan 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Y. Semua variabel tersebut diuji secara serentak dengan menggunakan 

uji F atau ANOVA. Dengan menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan 

hasil uji F sebagai berikut : 

Tabel 4.20 
Uji Model Regresi Secara Simultan 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 61.359 2 30.679 23.845 .000a

Residual 124.801 97 1.287   

Total 186.160 99    

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 
Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara 

simultan disajikan dalam tabel 4.21 berikut : 

Tabel 4.21 
Uji Hipotesis Model Regresi Secara Simultan 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : βi = 0 (tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel X1 dan X2 

terhadap Y) 

Ha : βi ≠ 0 (terdapat pengaruh antara 

variabel X1 dan X2 terhadap Y), α = 0,05 

F = 23,845 

Sig = 0,000 

Ftabel = 3,090 

Tolak H0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 
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Berdasarkan tabel 4.21, pengujian hipotesis model regresi secara simultan 

atau secara serentak menggunakan uji F. Di dalam tabel distribusi F, didapatkan 

nilai Ftabel dengan degrees of freedom (df) n1 = 2 dan n2 = 97 dengan α = 0,05 

adalah sebesar 3,090. Jika nilai F hasil penghitungan pada tabel 4.21 

dibandingkan dengan Ftabel, maka Fhitung hasil penghitungan lebih besar daripada 

Ftabel (23,845 > 3,090). Selain itu, pada tabel 4.21 juga didapatkan nilai signifikan 

sebesar 0,000. Jika signifikan dibandingkan dengan α = 0,05 maka signifikan lebih 

kecil dari α = 0,05. Dari kedua perbandingan tersebut dapat diambil keputusan H0 

ditolak pada taraf α = 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

secara simultan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Jadi motif 

berbelanja dan atribut toko berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

kepuasan konsumen di Matahari Department Store Kota Malang. 

4.5.3.2. Uji Model Regresi Secara Parsial 

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara 

individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen atau 

tidak. Untuk menguji hubungan tersebut, digunakan uji t, yakni dengan 

membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Variabel independen pembentuk model 

regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika thitung > ttabel atau signifikan < α = 

0,05. Pengujian model regresi secara parsial adalah sebagai berikut : 

1. Variabel X1 (Motif Berbelanja) 

Berdasarkan tabel 4.18, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel X1 

dapat dituliskan dalam tabel 4.22 sebagai berikut : 
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Tabel 4.22 
Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X1 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β1 = 0 (variabel X1 tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y) 

Ha : β1 ≠ 0 (variabel X1 berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y), α = 0,05 

t = 0,760 

sig = 0,449 

ttabel = 1,984 

Terima H0 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Variabel X1 memiliki koefisien regresi sebesar 0,70. Dengan 

menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan statistik uji t sebesar 0,760 

dengan signifikan sebesar 0,449. Nilai statistik uji (thitung) tersebut lebih kecil 

daripada ttabel (0,760 < 1,985) dan signifikan lebih besar daripada α = 0,05. 

Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

X1 yaitu motif berbelanja tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu 

kepuasan konsumen. 

2. Variabel X2 (Atribut Toko) 

Berdasarkan tabel 4.18, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel X2 

dapat dituliskan dalam tabel 4.23 berikut : 

Tabel 4.23 
Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X2 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β2 = 0 (variabel X2 tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y) 

Ha : β2 ≠ 0 (variabel X2 berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y), α = 0,05 

t = 5,829 

sig = 0,000 

ttabel = 1,984 

Tolak H0 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2012 
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Variabel X2 memiliki koefisien regresi sebesar 0,540. Dengan 

menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan statistik uji t sebesar 5,829 

dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai statistik uji (thitung) tersebut lebih besar 

daripada ttabel (5,829 > 1,984) dan juga signifikan lebih kecil daripada α = 0,05. 

Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel X2 (Atribut Toko) memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel Y 

(Kepuasan Konsumen). 

4.5.3.3. Penentuan Variabel yang Dominan 

Untuk menentukan variabel independen (antara X1 dan X2) yang paling 

berpengaruh terhadap variabel Y, dapat dilakukan dengan membandingkan 

koefisien regresi (β) antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Variabel 

independen yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel Y adalah 

variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. 

Untuk membandingkan koefisien regresi masing-masing variabel 

independen, disajikan tabel peringkat sebagai berikut : 

Tabel 4.24 
Ringkasan Hasil Analisis Regresi 

Peringkat Variabel Koefisien β Pengaruh 

1 X2 (Atribut Toko) 0,540 Signifikan 

2 X1 (Motif 

Berbelanja) 

0,70 Tidak Signifikan 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Berdasarkan pada tabel 4.24 tersebut, variabel X2 yaitu atribut toko adalah 

variabel yang memiliki koefisien regresi dengan pengaruh yang signifikan. 

Artinya, variabel Y yaitu kepuasan konsumen lebih banyak dipengaruhi oleh 
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faktor X2 (Atribut Toko) daripada faktor X1 (Motif Berbelanja). Koefisien yang 

dimiliki oleh variabel X2 bertanda positif, hal ini berarti semakin besar nilai X2 

(Atribut Toko) maka semakin meningkatkan nilai variabel Y (Kepuasan 

Konsumen). 

4.6. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh motif berbelanja dan atribut toko 

terhadap kepuasan konsumen, secara simultan didapatkan bahwa, dari 2 (dua) 

variabel bebas pada penelitian ini yakni, motif berbelanja dan atribut toko 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu kepuasan konsumen, 

karena diperoleh hasil pengujian simultan dengan menggunakan analisis uji F 

yaitu, Fhitung lebih besar daripada Ftabel (23,845 > 3,090) dan signifikansi sebesar 

0,000 yang berarti nilai signifikan kurang dari α = 0,05. Dari hasil uji pengaruh 

secara simultan tersebut, dapat dikatakan bahwa, untuk menciptakan kepuasan 

konsumen di Matahari Department Store Kota Malang diperlukannya pemahaman 

mendalam oleh pihak perusahaan mengenai perilaku dan faktor-faktor motif 

berbelanja yang mempengaruhi konsumen untuk melakukan proses belanja di 

Matahari Department Store dan faktor-faktor dari atribut toko yang menciptakan 

stimuli positif konsumen ketika melakukan proses belanja, karena kedua hal 

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen di Matahari 

Department Store Kota Malang. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Lotz et.al. dalam Jin dan Kim (2001) yang 

menekankan bahwa alasan berbelanja adalah alasan pribadi dan alasan sosial yang 

mempengaruhi aktifitas berbelanja konsumen. Kekuatan dari alasan konsumen 

untuk berbelanja timbul sebagai suatu hal yang positif yang berkaitan dengan 
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bagian dari kesenangan dan perasaan yang dirasakan sebagai suatu kepuasan 

dalam hal memilih ritel. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung pendapat 

dari Wakefield dan Baker (1998), dimana karakteristik fisik toko memiliki 

dampak yang besar terhadap perasaan konsumen. 

Adapun hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. H0 : Tidak ada pengaruh signifikan secara simultan antara variabel motif 

berbelanja dan atribut toko terhadap kepuasan konsumen.   

2. Ha : Ada pengaruh signifikan secara simultan antara variabel motif 

berbelanja dan atribut toko terhadap kepuasan konsumen. 

Dengan kriteria uji sebagai berikut : 

1. Jika sig penelitian (f) < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

2. Jika sig penelitian (f) > 0,05, maka Ha ditolak dan H0 diterima. 

Selain menghitung pengaruh simultan atau pengaruh secara keseluruhan 

dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, dapat pula dihitung 

pengaruh masing-masing variabel secara parsial atau secara sendiri-sendiri dari 

setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil perhitungan uji t 

diperoleh taraf signifikansi penelitian untuk variabel motif berbelanja sebesar 

0,449 > 0,05, sehingga H1 ditolak dan H0 diterima, dengan kata lain tidak terdapat 

pengaruh signifikan secara parsial antara variabel motif berbelanja dengan 

kepuasan konsumen. 

Adapun hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. H0 : Tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel motif 

berbelanja terhadap kepuasan konsumen.   
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2. Ha : Ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel motif 

berbelanja terhadap kepuasan konsumen. 

Dengan kriteria uji sebagai berikut : 

1. Jika sig penelitian (t) < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

2. Jika sig penelitian (t) > 0,05, maka Ha ditolak dan H0 diterima. 

Variabel motif berbelanja memiliki 3 indikator dengan 12 item pernyataan. 

Dari keseluruhan indikator dan item pernyataan dengan 100 responden, 

didapatkan nilai rata-rata tertinggi indikator dari pendapat para konsumen yaitu 

dengan rata-rata 3,45, pada indikator utilitarian. Motif berbelanja utilitarian 

sendiri adalah berbelanja karena memiliki tujuan atau alasan tertentu. Disini, 

alasan murni atau alasan sebenarnya dari berbelanja menjadi faktor penentu dalam 

aktivitas berbelanja, dimana seseorang menggunakan uang untuk membeli sesuatu 

yang diinginkannya, tetapi seringkali mereka tidak bertujuan untuk membeli 

melainkan hanya melihat-lihat produk yang akan dibeli ataupun melihat berbagai 

macam jenis barang yang ditawarkan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 

sebagian besar responden memiliki motif ini dalam berbelanja di Matahari 

Department Store, hal ini bisa saja disebabkan karena dari rata-rata responden 

ditemukan bahwa sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa ataupun 

pelajar, dimana pendapatan atau dalam hal ini uang saku yang mereka peroleh dari 

orang tua terbatas, sehingga mereka cenderung membeli barang atau produk yang 

sesuai dengan kebutuhan dan uang yang dimiliki. Selain itu, keterbatasan 

pendapatan ini juga membuat mereka cenderung hanya mempertimbangkan dan 

melihat-lihat produk-produk yang patut dibeli di kemudian hari. Hal ini perlu 

diperhatikan oleh pihak perusahaan yakni, Matahari Department Store Kota 
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Malang agar senantiasa memberikan harga yang tepat sesuai dengan kualitas dan 

jangkauan konsumen. Selain itu, pihak Matahari Department Store juga perlu 

meningkatkan kualitas dari setiap barang atau produk yang dijual dan lebih 

mempromosikan lagi produk-produk berkualitas tersebut dengan menggunakan 

pendekatan dimana konsumen seakan-akan membutuhkan produk tersebut, 

sehingga konsumen akan mempertimbangkan untuk membeli produk tersebut dan 

datang berbelanja kembali ke Matahari Department Store.  

Pada rerata item dari distribusi frekuensi variabel motif berbelanja 

didapatkan rerata item terkecil berada pada indikator X1.1 dengan nilai 2,66 yaitu 

socialization atau berbelanja untuk bersosialisasi dengan orang lain. Hal ini 

memberi pemahaman bahwa para konsumen yang berbelanja di Matahari 

Department Store Kota Malang cenderung tidak untuk menikmati keramaian atau 

berkeliling melihat pengunjung lain (cuci mata), terlebih lagi bersosialisasi atau 

berinteraksi dengan orang lain. Untuk itu, pihak perusahaan yakni Matahari 

Department Store Kota Malang perlu menambah stimulus yang dapat membuat 

para konsumen merasa nyaman dan senang ketika berbelanja dengan orang lain. 

Hal ini dapat dimulai dari para karyawan atau pramuniaga yang ada harus mampu 

menarik simpati konsumen, dengan segala keramahannya, tegur sapanya, 

informasi, cara bicaranya, kehangatan, dan suasana yang bersahabat (Sopiah & 

Syihabudhin, 2008), sehingga dapat menimbulkan sebuah rasa terutama pada para 

konsumen yang awalnya tidak ada niatan untuk membeli barang di Matahari 

Department Store menjadi ingin berbelanja di Matahari Department Store. Selain 

itu, pihak Matahari Department Store juga perlu memperhatikan kecepatan 

pelayanan yang diberikan agar tidak terjadi antrian yang terlalu panjang yang 
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dapat membuat konsumen merasa tidak puas berbelanja di Matahari Department 

Store Kota Malang.  

Untuk indikator X1.2 yaitu diversion atau berbelanja untuk mencari 

hiburan dalam variabel motif berbelanja memberi pemahaman bahwa, ketika para 

konsumen sedang berbelanja di Matahari Department Store Kota Malang, stress 

atau kejenuhan yang mereka rasakan mampu hilang ataupun berkurang, sehingga 

para konsumen menjadi lebih senang dan puas terhadap apa yang telah diberikan 

oleh pihak Matahari Department Store Kota Malang, baik dalam hal pelayanan 

ataupun penciptaan stimuli positif kepada konsumen ketika berada di dalam store 

atau toko. Hal ini harus terus dipertahankan oleh pihak Matahari Department 

Store Kota Malang agar para konsumen selalu merasa senang dan puas saat 

berbelanja di Matahari Department Store dengan cara selalu mempertahankan dan 

menciptakan suasana yang menyenangkan melalui pencahayaan yang cukup, cat 

dinding yang menonjolkan warna-warna terang, penempatan cermin pada lokasi-

lokasi strategis, memberikan aroma pengharum ruangan pada AC, serta 

menyertakan iringan musik yang ringan serta nyaman didengar. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t diperoleh taraf signifikansi penelitian 

untuk variabel atribut toko sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1  

diterima, dengan kata lain terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara 

atribut toko dan kepuasan konsumen sebesar 54 persen, sehingga menjadikan 

variabel atribut toko sebagai variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi 

kepuasan konsumen.  
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Adapun hipotesis yang digunakan adalah : 

1. H0 : Tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel atribut 

toko terhadap kepuasan konsumen.   

2. Ha : Ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel atribut toko 

terhadap kepuasan konsumen. 

Dengan kriteria uji sebagai berikut : 

1. Jika sig penelitian (t) < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

2. Jika sig penelitian (t) > 0,05, maka Ha ditolak dan H0 diterima. 

Variabel atribut toko sendiri memiliki 5 indikator dengan 14 item 

pernyataan. Dari keseluruhan indikator dan item pernyataan dengan 100 

responden, didapatkan nilai rata-rata tertinggi indikator dari pendapat para 

konsumen, yaitu dengan rata-rata 3,97, pada indikator Fashion Goods yang 

meliputi kelengkapan barang dan tersedianya produk-produk fashion dengan 

merek terkenal di Matahari Department Store Kota Malang. Hal ini bisa saja 

disebabkan karena sebagian besar konsumen Matahari Department Store Kota 

Malang masih berusia muda atau berada pada kisaran usia 20-30 tahun, dimana 

mereka ingin selalu tampil menarik dengan menggunakan barang-barang fashion 

yang update dan berkualitas seperti barang-barang private label atau bermerek 

yang dirasa eksklusif dan tidak pasaran. Selain itu, konsumen kalangan muda ini 

juga selalu menuntut kecepatan dan efisiensi dalam memperoleh barang atau 

produk yang diinginkan. Disini kelengkapan barang khususnya barang fashion 

yang dimiliki oleh Matahari Department Store Kota Malang menjadi nilai lebih 

yang sangat mempengaruhi kepuasan konsumen khususnya konsumen dewasa 

muda karena mereka tidak perlu repot-repot berpindah ke toko lain untuk mencari 
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atau mendapatkan barang fashion yang berbeda. Hal ini juga menjadi salah satu 

faktor yang dapat berdampak pada meningkatnya jumlah pelanggan di Matahari 

Department Store Kota Malang karena konsumen yang merasa puas terhadap 

kelengkapan barang dan tersedianya barang-barang berkualitas dengan merek 

terkenal akan menyebarkan informasi kepada orang-orang yang ada disekitarnya. 

Dalam hal ini, Matahari Department Store Kota Malang perlu menjaga kualitas 

produknya, menambah koleksi produk bermerek, dan mengevaluasi kembali 

pemilihan brand yang akan ditawarkan untuk menciptakan dan mempertahankan 

positioning dalam pola pikir konsumen.  

Pada rerata item distribusi frekuensi atribut toko didapatkan rerata item 

terkecil pada indikator X2.4 dengan nilai 3,33, yaitu Price Competitiveness atau 

persaingan harga. Hal ini terjadi karena sebagian besar jawaban responden berada 

di angka 3 atau netral, yang menggambarkan bahwa para konsumen cenderung 

tidak membandingkan harga yang diberikan oleh Matahari Department Store Kota 

Malang dengan harga yang diberikan oleh Department Store yang lain. Disini ada 

dua hal yang menyebabkan konsumen tidak membandingkan harga, pertama, 

konsumen memang tidak mengetahui harga yang diberikan oleh Department Store 

yang lain, kedua, konsumen telah mengetahui harga dan tetap berbelanja di 

Matahari Department Store karena barang yang dijual di Matahari Department 

Store lebih berkualitas dan menawarkan gengsi (prestige) daripada Department 

Store yang lain, ataupun dari faktor lokasi yang mudah dijangkau. Strategi yang 

dapat dilakukan untuk menyiasati persaingan harga ini adalah dengan cara selalu 

memberikan harga murah atau kalau perlu diskon setiap hari dan tidak hanya 
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dalam event-event khusus saja ataupun dapat melalui memberikan nilai lebih 

melalui pelayanan atau kualitas produk yang dimiliki.  

Selain indikator Fashion Goods, indikator lain seperti Service Convinience 

dan Neat/ Spacious Atmosphere juga cukup berpengaruh pada kepuasan 

konsumen saat berbelanja di Matahari Department Store. Adanya fasilitas 

penunjang servis seperti kemudahan pembayaran dengan menggunakan kartu 

debit dan kredit di Matahari Department Store meningkatkan kepuasan konsumen, 

karena tidak semua orang mau membayar dengan uang tunai dengan alasan 

keamanan. Hal kenyamanan pelayanan ini dapat ditingkatkan lagi dengan cara 

memberikan jasa pengiriman barang atau mempersiapkan fasilitas belanja online 

terutama untuk produk-produk khusus yang dimiliki agar menciptakan keinginan 

belanja dan kepuasan konsumen. Selain itu, Matahari Department Store Kota 

Malang juga perlu memperhatikan dan menciptakan suasana toko yang lapang, 

bersih, dan rapi. Disini barang-barang yang dijual di Matahari Department Store 

Kota Malang harus diatur dengan jarak yang baik dan dikelompokkan berdasarkan 

jenis barang, sehingga akan mempermudah konsumen untuk mencari barang yang 

diinginkan dengan suasana yang lebih menyenangkan untuk berbelanja. Hal 

penataan rak (display) ini perlu diperhatikan oleh pihak store atau toko karena 

secara tidak langsung hal ini berpengaruh kepada pembentukan stimuli positif 

konsumen ketika berbelanja di sebuah toko. 

Untuk rerata total dari distribusi frekuensi variabel atribut toko ini, 

didapatkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi frekuensi dari 

variabel motif berbelanja, yaitu sebesar 3,65. Selain itu, berdasarkan koefisien 

regresi yang ada ditemukan bahwa variabel atribut toko juga merupakan variabel 
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yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan konsumen. Hal ini 

menunjukkan bahwa kecenderungan untuk mengubah variasi dari atribut toko 

berdasarkan format toko yang sesuai dengan keinginan konsumen dianggap 

penting sebab akan mempengaruhi kepuasan konsumen pada sebuah toko tertentu. 

Untuk meningkatkan kualitas dari atribut toko tersebut, maka pihak perusahaan 

dapat melakukannya dengan cara menambah fasilitas yang ada di toko, 

meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi, menciptakan suasana toko yang 

lapang, rapi dan bersih, serta menyediakan berbagai macam produk dan merek 

barang secara lengkap.   

Berdasarkan hasil pembahasan secara keseluruhan tersebut, didapatkan 

bahwa, kepuasan konsumen dipengaruhi oleh aplikasi dari faktor-faktor motif 

berbelanja dan atribut toko. Model hubungan ini konsisten dengan teori yang 

dikembangkan oleh Jin dan Kim (2001), yang menyatakan bahwa aplikasi dari 

faktor-faktor motif berbelanja dan atribut toko di suatu ritel modern, yang pada 

penelitian ini berbentuk Department Store berpengaruh secara positif terhadap 

kepuasan konsumen. 

Jadi beberapa implikasi dari penelitian ini bagi pihak Matahari 

Department Store atau perusahaan department store lainnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Hasil temuan ini menjadi penting bagi manajer khususnya pada suatu 

perusahaan department store untuk lebih memperhatikan mengenai alasan 

yang dijadikan konsumen untuk pergi berbelanja di suatu ritel yang dalam 

penelitian ini adalah di Department Store. Tujuan, kebutuhan, dan 

keinginan konsumen akan selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, oleh 
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karena itu jika manajer ingin mendorong keinginan berbelanja konsumen 

maka manajer tersebut harus mengetahui dan melakukan penelitian 

kembali alasan-alasan berbelanja dari konsumen yang sebenarnya, 

sehingga konsumen yang datang tidak akan hanya melihat-lihat saja tetapi 

juga akan membeli barang-barang kebutuhan mereka. 

2. Atribut toko memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. Hal ini mengimplikasikan bahwa pihak department store juga 

harus memperhatikan atribut toko yang ada, dimana segala sesuatu yang 

dapat dilihat oleh konsumen akan menimbulkan suatu perasaan tertentu 

sehingga konsumen tertarik dan puas berbelanja di suatu department store.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan judul penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, 

rumusan hipotesis dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan 

simpulan dan saran sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motif berbelanja dan atribut 

toko memiliki pengaruh secara simultan atau serentak terhadap variabel 

kepuasan konsumen. Guna mengetahui pengaruh secara serentak dari 

variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan uji F dan 

berdasarkan hasil uji F yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa variabel motif berbelanja dan atribut toko secara bersama-sama 

atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua variabel bebas terdapat 

pengaruh signifikan secara parsial. Guna mengetahui pengaruh masing-

masing (parsial) dari variabel independen terhadap variabel dependen 

dilakukan uji t dan berdasarkan uji t yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan variabel bebas atribut toko mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara parsial terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan variabel 

motif berbelanja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial 

terhadap kepuasan konsumen. 

3. Berdasarkan hasil uji R square yang dilakukan pada penelitian ini 

ditemukan bahwa besarnya persentase pengaruh variabel independen 
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terhadap dependen adalah sebesar 31,6% (persen) atau dengan kata lain 

besarnya kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh variabel motif 

berbelanja dan atribut toko sebesar 31,6% (persen) dan sisanya yakni 

68,4% (persen) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada 

penelitian ini. 

4. Berdasarkan hasil uji dominan yang dilakukan pada penelitian ini, 

ditemukan bahwa variabel atribut toko merupakan variabel yang memiliki 

pengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen. 

5.2. Saran  

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang ada, 

maka dapat diajukan beberapa saran perbaikan yang diharapkan dapat berguna 

untuk kepentingan praktis dan penelitian selanjutnya : 

1. Untuk meraih kepuasan konsumen, aplikasi faktor-faktor dari motif 

berbelanja dan atribut toko harus tetap menjadi perhatian penting Matahari 

Department Store Kota Malang. Karena kepuasan konsumen sangat 

tergantung dari nilai yang dirasakan konsumen melalui atribut-atribut 

pemasaran dan stimuli atau rangsangan pemasaran yang diberikan. 

2. Variabel atribut toko menjadi variabel yang dominan dalam mempengaruhi 

kepuasan konsumen pada penelitian ini, oleh karena itu Matahari Department 

Store Kota Malang dinilai perlu memberikan perhatian lebih terhadap atribut-

atribut yang ada didalam toko. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

a.  Memperhatikan aspek fisik dari lingkungan toko, dimana hal ini meliputi 

penciptaan suasana yang menyenangkan bagi konsumen dengan cara 
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memberikan pencahayaan yang cukup, cat dinding yang menonjolkan 

warna-warna terang, penempatan cermin di lokasi-lokasi yang strategis, 

memberikan aroma pengharum ruangan pada AC, dan menyertakan 

iringan musik yang ringan serta nyaman didengar. Selain itu, penataan rak 

(display) juga perlu diperhatikan kembali agar mempermudah konsumen 

yang berkeliling di toko untuk mencari barang yang diinginkan. 

b.  Meningkatkan kualitas pelayanan karyawan dengan cara memberikan 

pengetahuan produk dan karakteristik konsumen kepada karyawan 

sehingga kinerja dapat semakin optimal dan akhirnya karyawan dapat 

aktif, cepat dan tepat dalam melayani dan membantu konsumen yang pada 

akhirnya akan berdampak pada kepuasan konsumen. 

c.  Meningkatkan kualitas dan kelengkapan produk, serta mengevaluasi 

pemilihan brand yang akan ditawarkan pada pelanggan. Hal ini dilakukan 

untuk menciptakan positioning dalam pola pikir konsumen bahwa barang-

barang atau produk yang dijual di Matahari Department Store adalah 

barang-barang yang berkualitas dan bermerek, karena pada umumnya 

konsumen Indonesia menyukai merek barang atau produk yang dirasa 

eksklusif dan tidak pasaran. 

d.  Menetapkan harga diskon tidak hanya dalam event-event khusus saja 

seperti menyambut hari raya atau natal, dan meningkatkan fasilitas 

pelayanan yang diberikan seperti pengiriman barang ke rumah konsumen 

atau memberikan fasilitas belanja online terutama untuk koleksi-koleksi 

khusus yang dimiliki agar semakin meningkatkan keinginan belanja 

konsumen. 
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3. Model yang dikembangkan pada penelitian ini hanya bertumpu pada metode 

riset yang terbatas ruang lingkupnya, yaitu ritel department store. Hal ini 

berdampak pada keterbatasan model untuk diaplikasikan pada setting yang 

berbeda. Keterbatasan ini mengisyaratkan perlunya studi lanjutan pada 

konteks yang berbeda dengan cakupan yang lebih luas, sehingga konsep yang 

dimodelkan dapat ditingkatkan generalisasinya. 

4. Distribusi frekuensi pada penelitian ini masih kurang menyebar secara merata 

baik seperti dari segi usia responden, profesi responden, dan tingkat 

pendidikan dari para responden. Maka, untuk mengembangkan penelitian ini 

disarankan agar penelitian selanjutnya dapat menyebar secara merata 

distribusi frekuensi seperti umur, profesi, dan tingkat pendidikan dari para 

responden. Selain itu, untuk lebih meningkatkan ketepatan hasil penelitian 

disarankan melakukan penelitian yang mengambil responden berdasarkan 

karakteristik demografi tertentu. 
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KUESIONER 

Pengaruh Motif Berbelanja dan Atribut Toko Terhadap Kepuasan 

Konsumen Di Matahari Department Store Kota Malang 

 

Bpk/Ibu/Sdr/Sdri yang terhormat, 

Pada kesempatan ini kami mohon waktu dan kesediaannya untuk mengisi 

kuesioner yang kami bagikan ini dalam rangka penyelesaian tugas akhir. Besar 

harapan kami agar Bpk/Ibu/Sdr/Sdri mengisi kuesioner ini dengan jawaban yang 

sebenarnya. Hal ini semata-mata bertujuan agar hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih atas kesediaan Bpk/Ibu/Sdr/Sdri. 

(Seluruh jawaban Bpk/Ibu/Sdr/Sdri dijamin kerahasiaannya) 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

Petunjuk pengisian : 

Isilah data identitas Bpk/Ibu/Sdr/Sdri. Beri tanda silang (X) pada pilihan yang 

sesuai dengan jawaban Bpk/Ibu/Sdr/Sdri. 

1. Nama   :  .……………………………………………(boleh 

tidak diisi) 

2. Alamat   :  ……………………………………………. 

3. No. Telp/HP  :  ……………………………………………. 

4. Usia   :  ……………………………………………. 

5. Jenis Kelamin  : 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

6. Status Perkawinan : 

a. Belum Kawin 

b. Kawin 
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7. Pendidikan terakhir : 

a. SD 

b. SMP 

c. SMA/SMK 

d. Diploma 

e. S1/S2/S3 

8. Pekerjaan  : 

a. PNS/TNI/Polri 

b. Pegawai Swasta 

c. Wiraswasta 

d. Pelajar/Mahasiswa 

e. Lain-lain………………………(sebutkan) 

9. Pendapatan/ uang saku anda per bulan : 

a. < Rp. 1.500.000 

b. Rp. 1.500.000 – Rp. 3.000.000 

c. Rp. 3.000.001 – Rp. 4.500.000 

d. Rp. 4.500.001 – Rp. 6.000.000 

e. > Rp. 6.000.000 

10. Frekuensi kunjungan ke Matahari Department Store per bulan :  

a. 1-2 kali 

b. 3-4 kali 

c. 5-6 kali 

d. 7-8 kali 

e. > 8 kali 
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B. PERNYATAAN RESPONDEN 

Petunjuk Pengisian : 

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat 

Setuju 

 

No. 

 

PERNYATAAN MOTIF 
BERBELANJA (X1) 

SKALA 

1 2 3 4 5 

SOCIALIZATION (X1.1)  

1. Saya berbelanja di Matahari 
Department Store untuk 
menikmati keramaian yang ada 

     

2. Saya berbelanja di Matahari 
Department Store untuk 
menyaksikan orang lain yang 
sedang berbelanja 

     

3. Berbelanja di Matahari 
Department Store sesuai 
dengan kondisi / tingkat 
pencapaian yang saya miliki 

     

DIVERSION (X1.2) 

4. Saya berbelanja di Matahari 
Department Store untuk 
melupakan hari-hari yang 
melelahkan 

     

5. Saya berbelanja di Matahari 
Department Store untuk 
menyegarkan pikiran 
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6. Saya berbelanja di Matahari 
Department Store untuk 
bertemu dan menghabiskan 
waktu bersama teman 

     

7. Saya berbelanja di Matahari 
Department Store untuk lari 
dari rutinitas hidup 

     

8. Saya berbelanja di Matahari 
Department Store karena 
memiliki waktu luang 

     

9. Saya berbelanja di Matahari 
Department Store untuk 
memulihkan tenaga 

     

UTILITARIAN (X1.3) 

10. Saya berbelanja di Matahari 
Department Store untuk 
menemukan arti / manfaat dari 
uang yang saya peroleh 

     

11. Saya berbelanja di Matahari 
Department Store untuk 
mencari bermacam produk 
yang saya butuhkan 

     

12. Saya berbelanja di Matahari 
Department Store untuk 
mencari produk yang patut 
dipertimbangkan untuk dibeli 
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No. 

 

PERNYATAAN ATRIBUT 
TOKO (X2) 

SKALA 

1 2 3 4 5 

FACILITY CONVENIENCE (X2.1) 

1. Fasilitas parkir yang 
disediakan untuk berbelanja di 
Matahari Department Store 
baik  

     

2. Matahari Department Store 
memberikan temperature / 
suhu udara yang nyaman 

     

3. Matahari Department Store 
memberikan kenyamanan 
akses berbelanja dari satu 
lantai ke lantai lainnya dalam 
sebuah tempat perbelanjaan 

     

4. Matahari Department Store 
merupakan tempat yang baik 
untuk berbelanja dengan anak-
anak 

     

SERVICE CONVINIENCE (X2.2) 

5. Berbelanja di Matahari 
Department Store sangat 
nyaman karena mereka dapat 
menerima kartu kredit sebagai 
alat pembayaran 

     

6. Matahari Department Store 
menawarkan pilihan waktu 
berbelanja yang nyaman  

     

7. Berbelanja di Matahari 
Department Store sangat 
nyaman terutama sejak 
pembayaran dapat dilakukan 
melalui kartu kredit 
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NEAT/SPACIOUS ATMOSPHERE (X2.3) 

8. Barang yang dijual di Matahari 
Department Store beraneka 
ragam dan tersusun dengan 
baik  

     

9. Saya sangat senang berbelanja 
di Matahari Department Store 

     

10. Matahari Department Store 
nampak sangat rapi 

     

PRICE COMPETITIVENESS (X2.4) 

11. Harga yang diberikan oleh 
Matahari Department Store 
lebih mahal dari Department 
Store yang lain 

     

12. Harga yang diberikan oleh 
Matahari Department Store 
sesuai dengan nilai / manfaat 
produk yang akan didapat 

     

FASHION GOODS (X2.5) 

13. Matahari Department Store 
menyediakan bermacam 
barang fashion 

     

14. Matahari Department Store 
menyediakan banyak merek 
terkenal 
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No. 

 

PERNYATAAN 
KEPUASAN KONSUMEN 

(Y) 

SKALA 

1 2 3 4 5 

1. Saya sangat puas berbelanja di 
Matahari Department Store 

     

2. Saya sangat menikmati 
berbelanja di Matahari 
Department Store 

     

 

Terima Kasih Atas Partisipasi Anda 
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Lampiran Karakteristik Jawaban Responden 

Item Pertanyaan X1 

 
Statistics 

 X1.1.1 X1.1.2 X1.1.3 X1.2.1 X1.2.2 X1.2.3 X1.2.4 X1.2.5 X1.2.6 X1.3.1 X1.3.2 X1.3.3 

N Valid 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mean 2.5800 1.9200 3.5000 3.4100 3.4900 3.4700 2.2400 3.5900 2.2400 2.6100 3.9300 3.8100

 
 
Frequency Table 
 

X1.1.1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 14 14.0 14.0 14.0 

2.00 37 37.0 37.0 51.0 

3.00 30 30.0 30.0 81.0 

4.00 15 15.0 15.0 96.0 

5.00 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

X1.1.2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 34 34.0 34.0 34.0 

2.00 47 47.0 47.0 81.0 

3.00 14 14.0 14.0 95.0 

4.00 3 3.0 3.0 98.0 

5.00 2 2.0 2.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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X1.1.3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 5 5.0 5.0 5.0 

2.00 7 7.0 7.0 12.0 

3.00 26 26.0 26.0 38.0 

4.00 57 57.0 57.0 95.0 

5.00 5 5.0 5.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

X1.2.1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 8 8.0 8.0 8.0 

2.00 16 16.0 16.0 24.0 

3.00 19 19.0 19.0 43.0 

4.00 41 41.0 41.0 84.0 

5.00 16 16.0 16.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

X1.2.2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 6 6.0 6.0 6.0 

2.00 12 12.0 12.0 18.0 

3.00 23 23.0 23.0 41.0 

4.00 45 45.0 45.0 86.0 

5.00 14 14.0 14.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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X1.2.3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 9 9.0 9.0 9.0 

2.00 11 11.0 11.0 20.0 

3.00 18 18.0 18.0 38.0 

4.00 48 48.0 48.0 86.0 

5.00 14 14.0 14.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

X1.2.4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 30 30.0 30.0 30.0 

2.00 32 32.0 32.0 62.0 

3.00 23 23.0 23.0 85.0 

4.00 14 14.0 14.0 99.0 

5.00 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

X1.2.5 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 4 4.0 4.0 4.0 

2.00 9 9.0 9.0 13.0 

3.00 22 22.0 22.0 35.0 

4.00 54 54.0 54.0 89.0 

5.00 11 11.0 11.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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X1.2.6 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 23 23.0 23.0 23.0 

2.00 42 42.0 42.0 65.0 

3.00 24 24.0 24.0 89.0 

4.00 10 10.0 10.0 99.0 

5.00 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

X1.3.1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 14 14.0 14.0 14.0 

2.00 30 30.0 30.0 44.0 

3.00 40 40.0 40.0 84.0 

4.00 13 13.0 13.0 97.0 

5.00 3 3.0 3.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

X1.3.2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 3 3.0 3.0 3.0 

2.00 4 4.0 4.0 7.0 

3.00 15 15.0 15.0 22.0 

4.00 53 53.0 53.0 75.0 

5.00 25 25.0 25.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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X1.3.3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 4 4.0 4.0 4.0 

2.00 2 2.0 2.0 6.0 

3.00 20 20.0 20.0 26.0 

4.00 57 57.0 57.0 83.0 

5.00 17 17.0 17.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

Item Pertanyaan X2 

 
Statistics 

 X2.1.1 X2.1.2 X2.1.3 X2.1.4 X2.2.1 X2.2.2 X2.2.3 X2.3.1 X2.3.2 X2.3.3 X2.4.1 X2.4.2 X2.5.1 X2.5.2

N Valid 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mean 3.0900 3.8400 3.7900 3.3500 3.8500 3.7400 3.6500 3.8800 3.7600 3.5200 3.1800 3.4900 3.9500 3.9900

 
 
Frequency Table 
 

X2.1.1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 5 5.0 5.0 5.0 

2.00 18 18.0 18.0 23.0 

3.00 44 44.0 44.0 67.0 

4.00 29 29.0 29.0 96.0 

5.00 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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X2.1.2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 2 2.0 2.0 3.0 

3.00 23 23.0 23.0 26.0 

4.00 60 60.0 60.0 86.0 

5.00 14 14.0 14.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

X2.1.3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 4 4.0 4.0 5.0 

3.00 18 18.0 18.0 23.0 

4.00 69 69.0 69.0 92.0 

5.00 8 8.0 8.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

X2.1.4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 2 2.0 2.0 2.0 

2.00 14 14.0 14.0 16.0 

3.00 37 37.0 37.0 53.0 

4.00 41 41.0 41.0 94.0 

5.00 6 6.0 6.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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X2.2.1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 4 4.0 4.0 4.0 

3.00 22 22.0 22.0 26.0 

4.00 59 59.0 59.0 85.0 

5.00 15 15.0 15.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

X2.2.2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 1 1.0 1.0 2.0 

3.00 27 27.0 27.0 29.0 

4.00 65 65.0 65.0 94.0 

5.00 6 6.0 6.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

X2.2.3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 4 4.0 4.0 5.0 

3.00 36 36.0 36.0 41.0 

4.00 47 47.0 47.0 88.0 

5.00 12 12.0 12.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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X2.3.1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 3 3.0 3.0 4.0 

3.00 21 21.0 21.0 25.0 

4.00 57 57.0 57.0 82.0 

5.00 18 18.0 18.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

X2.3.2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 1 1.0 1.0 2.0 

3.00 32 32.0 32.0 34.0 

4.00 53 53.0 53.0 87.0 

5.00 13 13.0 13.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

X2.3.3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 11 11.0 11.0 12.0 

3.00 33 33.0 33.0 45.0 

4.00 45 45.0 45.0 90.0 

5.00 10 10.0 10.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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X2.4.1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 18 18.0 18.0 19.0 

3.00 51 51.0 51.0 70.0 

4.00 22 22.0 22.0 92.0 

5.00 8 8.0 8.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

X2.4.2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 2 2.0 2.0 2.0 

2.00 5 5.0 5.0 7.0 

3.00 42 42.0 42.0 49.0 

4.00 44 44.0 44.0 93.0 

5.00 7 7.0 7.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

X2.5.1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 1 1.0 1.0 2.0 

3.00 12 12.0 12.0 14.0 

4.00 74 74.0 74.0 88.0 

5.00 12 12.0 12.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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X2.5.2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 2 2.0 2.0 3.0 

3.00 15 15.0 15.0 18.0 

4.00 61 61.0 61.0 79.0 

5.00 21 21.0 21.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
 

 

Item Pertanyaan Y 

 
Statistics 

 Y1.1 Y1.2 

N Valid 100 100

Missing 0 0

Mean 3.8400 3.8800

 
 
Frequency Table 
 

Y1.1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 2 2.0 2.0 2.0 

3.00 27 27.0 27.0 29.0 

4.00 56 56.0 56.0 85.0 

5.00 15 15.0 15.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Y1.2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 2 2.0 2.0 3.0 

3.00 22 22.0 22.0 25.0 

4.00 58 58.0 58.0 83.0 

5.00 17 17.0 17.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Lampiran Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pertanyaan Kuesioner 

Item Pertanyaan X1 
Correlations 

Correlations 

 X1 

X1.1.1 Pearson Correlation .379**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X1.1.2 Pearson Correlation .456**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X1.1.3 Pearson Correlation .428**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X1.2.1 Pearson Correlation .771**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X1.2.2 Pearson Correlation .827**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X1.2.3 Pearson Correlation .673**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X1.2.4 Pearson Correlation .609**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X1.2.5 Pearson Correlation .596**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X1.2.6 Pearson Correlation .558**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X1.3.1 Pearson Correlation .523**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X1.3.2 Pearson Correlation .373**

Sig. (2-tailed) .000

N 100
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X1.3.3 Pearson Correlation .499**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X1 Pearson Correlation 1

Sig. (2-tailed)  

N 100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0

Excludeda 0 .0

Total 100 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.806 12

Item Pertanyaan X2 
Correlations 

Correlations 
 

 X2 

X2.1.1 Pearson Correlation .464**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X2.1.2 Pearson Correlation .688**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X2.1.3 Pearson Correlation .706**

Sig. (2-tailed) .000

N 100
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X2.1.4 Pearson Correlation .542**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X2.2.1 Pearson Correlation .699**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X2.2.2 Pearson Correlation .668**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X2.2.3 Pearson Correlation .656**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X2.3.1 Pearson Correlation .745**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X2.3.2 Pearson Correlation .579**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X2.3.3 Pearson Correlation .689**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X2.4.1 Pearson Correlation .319**

Sig. (2-tailed) .001

N 100

X2.4.2 Pearson Correlation .445**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X2.5.1 Pearson Correlation .674**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X2.5.2 Pearson Correlation .760**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

X2 Pearson Correlation 1

Sig. (2-tailed)  

N 100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0

Excludeda 0 .0

Total 100 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.867 14

 

Item Pertanyaan Y 
Correlations 

Correlations 
 

 Y 

Y1.1 Pearson Correlation .953**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

Y1.2 Pearson Correlation .959**

Sig. (2-tailed) .000

N 100

Y Pearson Correlation 1

Sig. (2-tailed)  

N 100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 
N % 

Cases Valid 100 100.0

Excludeda 0 .0

Total 100 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.904 2
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Lampiran Analisis Regresi 

Uji Asumsi 

a. Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.12277295 

Most Extreme Differences Absolute .066 

Positive .066 

Negative -.065 

Kolmogorov-Smirnov Z .660 

Asymp. Sig. (2-tailed) .777 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

b. Multikolinieritas 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.366 .939  1.454 .149   
X1 .014 .019 .070 .760 .449 .806 1.240

X2 .114 .020 .540 5.829 .000 .806 1.240

a. Dependent Variable: Y 
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c. Heteroskedastisitas 
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Hasil Analisis Regresi 

Regression 

 
Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method

dimension0 

1 X2, X1a . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Y 

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

dimension0 

1 .574a .330 .316 1.13429 2.004 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 61.359 2 30.679 23.845 .000a

Residual 124.801 97 1.287   

Total 186.160 99    

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.366 .939  1.454 .149   
X1 .014 .019 .070 .760 .449 .806 1.240

X2 .114 .020 .540 5.829 .000 .806 1.240

a. Dependent Variable: Y 
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Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

Eigenvalue Condition Index

Variance Proportions

(Constant) X1 X2

 

1 1 2.974 1.000 .00 .00 .00

2 .018 12.891 .20 .96 .07

3 .008 19.628 .80 .04 .93

a. Dependent Variable: Y 

 
 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 3.6623 9.7822 7.7200 .78726 100

Std. Predicted Value -5.154 2.619 .000 1.000 100

Standard Error of Predicted 

Value 

.114 .599 .182 .075 100

Adjusted Predicted Value 2.7592 9.7587 7.7115 .83387 100

Residual -4.24349 2.55715 .00000 1.12277 100

Std. Residual -3.741 2.254 .000 .990 100

Stud. Residual -3.899 2.427 .003 1.015 100

Deleted Residual -4.60993 3.24082 .00845 1.18277 100

Stud. Deleted Residual -4.224 2.491 .001 1.036 100

Mahal. Distance .002 26.600 1.980 3.291 100

Cook's Distance .000 .758 .019 .087 100

Centered Leverage Value .000 .269 .020 .033 100

a. Dependent Variable: Y 

 
 

 


