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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Menurut Levitt (1983), tujuan dari suatu bisnis adalah menciptakan dan 

mempertahankan konsumen. Konsumen dapat dipertahankan melalui strategi 

pemasaran. Dengan kata lain, keberhasilan suatu bisnis bergantung pada kualitas 

strategi pemasarannya, sedangkan kualitas pemasaran bergantung pada 

pemahaman, pelayanan dan cara mempengaruhi konsumen untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

 Dalam kondisi pasar yang semakin kompetitif ini, strategi yang akan 

diterapkan perusahaan dalam menawarkan dan memasarkan produk mereka harus 

benar-benar dirancang dengan baik, sehingga akan menjadi keunggulan kompetitif 

bagi perusahaan dalam memenangkan persaingan. Salah satu strategi yang mulai 

diterapkan oleh perusahaan saat ini dalam mempertahankan atau membangun 

penjualan dimasa depan adalah melakukan pengembangan atau peluncuran 

produk private label. 
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 Pengusaha pengecer (retailer) mencari perusahaan yang memiliki 

kelebihan kapasitas dan belum terpakai secara optimal, yang mau memproduksi 

produk private label dengan biaya rendah. Itu berarti pemilik private label bisa 

menjual produknya dengan harga yang lebih rendah (dibanding produk merek 

nasional) sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Pemilik 

private label bisa mengembangkan merek toko yang kuat yang akan menarik 

perhatian banyak orang untuk datang ke toko mereka (Philip Kotler, 1994; p.449). 

 Faktor tersebut diatas didukung dengan fakta di Indonesia bahwa saat ini 

telah terjadi kecenderungan bahwa sebagian besar konsumen sudah semakin kritis 

terhadap produk. Dalam tahun-tahun yang lalu, konsumen melihat merek-merek 

dalam suatu kategori sebagai suatu tangga merek (brand ladder), dengan merek 

favorit berada di puncak dan merek-merek lain di bawahnya sesuai preferensi. 

Sekarang konsumen cenderung memilih produk yang memiliki harga yang lebih 

murah dengan kualitas baik. Konsumen sudah tidak lagi mengutamakan produk 

bermerek yang menunjang gengsi dan prestise mereka, tetapi lebih mementingkan 

fungsi suatu produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Gejala 

tersebut menunjukkan banyak produk yang kekuatannya sudah mapan mulai 

ditinggalkan pelanggannya dan beralih ke produk dengan merek-merek pengikut 

yang memiliki kualitas dan tampilan yang tidak jauh berbeda dengan merek-

merek terkenal (pioneer brand). 

 Bagi PT. Matahari Putra Prima, Tbk. selaku pemilik  Matahari Department 

Store (MDS) yang menguasai 50 persen bisnis eceran di Indonesia (memiliki 141 

gerai), gejala tersebut memperlihatkan peluang baru bagi mereka untuk dapat 
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memperoleh keuntungan lebih besar lagi daripada sebagai distributor barang-

barang produsen saja, yaitu dengan menjual produk dengan merek Matahari 

sendiri (private label product). Produk yang dijual biasanya meliputi semua 

katagori produk (convinience, shopping, dan specialty goods). Pada tahun 2001 

Matahari Department Store melakukan relaunching salah satu produk private 

label-nya yaitu Nevada. Sebagai produk yang berkatagori shopping goods (T-shirt 

and Jeans) Nevada harus menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan 

merek-merek produsen yang telah ada sebelumnya seperti Osella, Walrus, Posh 

Boy, dan lain-lain. Salah satu paradigma baru dari Matahari Department Store 

adalah menambah persentase dari produk private label yang ditawarkan kepada 

konsumen disetiap outlet MDS, sehingga secara bertahap produk-produk  private 

label akan lebih dominan jumlahnya dibandingkan merek-merek lain (merek 

produsen). Meskipun private label memperoleh keuntungan dari penataan 

pajangan produk dan promosi di dalam toko, dalam 10 tahun terakhir pangsa pasar 

dari produk-produk privte label relatif konstan atau sekitar 14% dari total 

penerimaan department store (Private Label Manufacturing Association, 1993). 

Permasalahan yang dihadapi oleh para pemasar (ritel) produk  private 

label adalah walaupun dengan harga yang lebih rendah dan kualitas yang terjamin 

baik, konsumen cenderung menilai produk private label masih dibawah produk 

merek produsen dalam hal atribut produk seperti : kualitas, rasa (makanan dan 

minuman), tekstur atau penampakan, harga, pengemasan, dan pemberian merek 

(Shapiro, 1993).  
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Pihak perusahaan (khususnya MDS Johar plaza Jember) perlu untuk 

mengetahui bagaimana sebenarnya sikap konsumen dan sejauh mana pengetahuan 

mereka terhadap produk private label Matahari Department Store karena hal 

tersebut akan berpengaruh pada perencanaan strategi pemasaran untuk 

menghadapi persaingan dengan merek-merek produsen. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: 

“ANALISIS BRAND RETRIEVAL, BRAND RECALL, DAN SIKAP 

KONSUMEN TERHADAP PRODUK PRIVATE LABEL MATAHARI 

DEPARTMENT STORE”. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi masalah yang akan dibahas, 

maka perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Seberapa besarkah brand retrieval anggota Matahari Club Card terhadap 

produk private label Matahari Department Store ( NEVADA )? 

2. Apakah anggota MCC dapat mem-brand recall produk private label 

Matahari Department Store? 

3. Bagaimanakah sikap anggota MCC terhadap atribut produk private label 

Matahari Department Store dibandingkan dengan produk bermerek 

nasional? 

   

C. Tujuan Penelitian 
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1. Untuk mengidentifikasi seberapa besar brand retrieval anggota MCC 

terhadap produk private label (NEVADA). 

2. Untuk mengetahui apakah anggota Matahari MCC dapat mem-brand 

recall produk private label. 

3. Untuk mengidentifikasi bagaimana sikap anggota MCC terhadap produk 

private label dibandingkan dengan produk merek nasional. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi dunia bisnis (pihak manajemen Matahari Department Store), 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan ataupun sebagai dasar 

pertimbangan dalam penentuan strategi pemasaran yang berkaitan dengan 

peningkatan brand retrieval, brand recall dan sikap konsumen terhadap 

produk private label. 

2. Bagi kalangan akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai data, 

pengetahuan, dan informasi tambahan dalam melakukan penelitian yang 

sejenis. 

 

E.  Kerangka Pemikiran  
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Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 
 Private label (NEVADA) dan produk-produk bermerek nasional 

(WALRUS) memiliki variabel-variabel penilai yang terdiri dari atribut-atribut 

pada extrinsic cues dan intrinsic cues yang telah disebutkan diatas. Atribut-atribut 

tersebut ditelaah dengan mengumpulkan data dari anggota MCC, melalui 

kuesioner, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis brand retrieval, 

brand recall, dan sikap konsumen yang secara khusus menggunakan alat analisis 

Fishbein Attitude Model. 

 Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat mengidentifikasi bagaimana 

sebenarnya sikap dan posisi private label dalam ingatan anggota MCC sehingga 

dapat ditemukan strategi yang tepat untuk produk private label Matahari 

Department Store. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

 Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif, 

yaitu suatu metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi,1995). 
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  Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian survei yang 

digunakan untuk mengukur gejala-gejala yang ada tanpa menyelidiki 

kenapa gejala-gejala tersebut ada, sehingga tidak perlu memperhitungkan 

hubungan antara variabel-variabel karena hanya menggunakan data yang 

ada untuk pemecahan masalah daripada menguji hipotesis (Husein Umar, 

2001, h. 23), sehingga dalam penelitian ini tidak ada perumusan hipotesis. 

  Nevada sebagai produk yang diteliti, akan dinilai berdasarkan dua 

klasifikasi cues, yaitu extrinsic cues (nilai ekstrinsik) dan intrinsic cues 

(nilai intrinsik). Nilai ekstrinsik terdiri dari empat variabel penilaian yaitu: 

variabel harga, nama merek, kemasan, dan iklan produk tersebut. 

Sementara nilai intrinsik terdiri dari tiga variabel penilaian, yaitu: jenis 

bahan, warna, dan visualisasi bahan. Variabel-variabel penilaian ini adalah 

sebagai atribut yang menempel pada tiap produk yang dipasarkan. 

Sehingga untuk selanjutnya (dalam penelitian ini) variabel-variabel 

tersebut akan disebut dengan atribut produk. 

2. Populasi dan Sampling 

Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan toko Matahari 

Department Store Johar Plaza Jember yang telah menjadi anggota 

Matahari Club Card (MCC). Sedangkan sampel yang akan diambil adalah 

anggota MCC yang bertempat tinggal di wilayah kabupaten Jember 

(jumlah tidak diketahui dengan pasti). Teknik pengambilan sampel 

menggunakan Accidental Sampling (Haphazard atau Convinience 

Sampling). Metode ini merupakan prosedur sampling yang memilih 
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sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses 

(Singgih dan Fandy, 2001), dalam penelitian ini sampelnya adalah para 

anggota MCC yang sedang berjalan-jalan atau berbelanja di Matahari 

Department Store Johar Plaza Jember.  

Penentuan jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

(jumlah populasi tidak terbatas atau tidak diketahui) berdasarkan metode 

yang dikemukakan oleh Paul Newbold (1995, h. 294), dimana apabila 

suatu pendugaan proporsi dengan menggunakan sampel random dengan 

tingkat keyakinan tertentu dan besarnya eror (E). Menurut formulasi Paul 

Newbold untuk tingkat keyakinan (confident level) 95% yaitu: 

E = 1,96 X P(1-P) 
              n 
 

  Untuk mencari n, adalah dengan formulasi sebagai berikut: 

   n = (1,96)2 . P (1-P) 
                        E2 

 

   n = ukuran sampel 

   E = eror 

   P = proporsi populasi 

  Karena besarnya populasi (P) tidak diketahui dengan pasti, maka 

P(1-P) akan maksimum jika turunan pertamanya sama dengan nol. Jadi 

maksimum pada P = 0,5 sehingga P(1-P) = 0,25. 

  Berdasarkan formulasi diatas, maka besarnya sampel yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini dengan tingkat eror sebesar 10% atau 0,1 

adalah: 
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  N = (1,96)2 . 0,25 
               (0,1)2 

 

          = 96,04 

          = 97 

  Jadi besarnya sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

minimal adalah sebanyak 97 sampel. Untuk itu jumlah sampel yang akan 

diambil pada penelitian ini dibatasi antara 97 sampai 100. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer, diambil langsung dari responden dengan cara mengisi 

kuesioner dan wawancara langsung baik dengan anggota MCC 

maupun pihak perusahaan. 

b. Data Sekunder, diambil dari data yang ada di Matahari Department 

Store Johar Plaza Jember dan studi pustaka yang berhubungan dengan 

penelitian. 

4. Definisi Operasional Variabel Penelitian. 

a.  Brand Retrieval adalah kemampuan konsumen untuk mengingat 

kembali merek-merek atau memperoleh kembali merek-merek dari 

memorinya. 

b.  Brand Recall adalah kemampuan konsumen untuk mengingat dan 

mengenali merek tertentu adalah produk private label. 

c.  Sikap konsumen adalah evaluasi menyeluruh yang memungkinkan 

orang berespon terhadap penawaran produk (private label dan merek 

produsen) dengan cara positif atau negatif secara konsisten.   
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d.  Extrinsic Cues (nilai-nilai ekstrinsik) adalah atribut-atribut yang 

berhubungan dengan produk seperti harga, nama merek, kemasan dan 

iklan produk yang bukan merupakan bagian secara fisik dari produk 

tersebut (Olson, 1972). 

e.  Intrinsic Cues (nilai-nilai intrinsik) adalah atribut-atribut yang 

berhubungan dengan produk, seperti bahan-bahan yang tidak bisa 

dimanipulasi tanpa mengubah juga karakteristik fisik produk tersebut. 

5. Skala Pengukuran Variabel 

Untuk mengidentifikasi dan mengetahui brand retrieval dan 

brand recall responden terhadap produk private label maka digunakan 

skala persentase. 

Sedangkan untuk meneliti sikap responden, jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini diukur dengan menggunakan 

skala likert, yaitu responden diminta untuk memberikan tanggapannya 

terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut dengan 

mengidentifikasikan tingkat kesetujuannya atau kepentingannya dengan 

pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Agak Tidak 

Setuju (ATS), Agak setuju (AS), Setuju (S), Setuju Sekali (SS), Sangat 

Tidak Penting (STP), Tidak Penting (TP), Agak Tidak Penting (ATP), 

Agak Penting (AP), Penting (P), Penting Sekali (PS). Skala yang 

digunakan peneliti adalah : 

· STS  atau  STP adalah 1 

· TS  atau  TP adalah 2 
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· ATS atau  ATP adalah 3 

· AS  atau  AP adalah 4 

· S  atau  P adalah 5 

· SS  atau  PS adalah 6 

Alasan menggunakan metode ini adalah karena metode ini 

memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

ada dalam kuesioner. 

6. Metode Analisis Data 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis ini memberi penjelasan mengenai obyek-obyek yang 

diteliti. Disini akan digunakan analisis persentase untuk 

mengidentifikasi dan mengetahui brand retrieval serta brand recall 

konsumen terhadap private label. 

b. Uji Validitas 

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. (Singarimbun, 1995: 

122). Validitas alat ukur diuji dengan cara menghitung korelasi antara 

nilai yang diperoleh dari setiap pertanyaan dengan nilai keseluruhan 

yang diperoleh pada alat ukur. Metode yang digunakan adalah product 

moment dengan rumus sebagai berikut : 
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Sumber : Singarimbun, 1995: 137. 

 r  = Koefisien product moment 

X  = Skor pernyataan 

Y  = Skor total 

N  = Jumlah subjek 

c. Uji Reliabilitas 

Adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur 

dapat dipercaya atau diandalkan. Dengan kata lain, reliabilitas 

menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala 

yang sama. (Singarimbun, 1995: 140). Cara mencari reliabilitas untuk 

keseluruhan item adalah dengan mengoreksi angka korelasi yang 

diperoleh dengan memasukkan ke dalam rumus. 

Rumus :  

 

Sumber : Singarimbun, 1995: 144. 

r.tot  = Angka reliabilitas keseluruhan item. 

r. tt  = Angka korelasi belahan pertrama dan belahan ke dua. 

d. Fishbein Attitude Model 

Model sikap fishbein ini digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana sikap konsumen terhadap masing-masing atribut yang dimiliki 

private label dan merek-merek produk nasional atau produsen dan juga 

bagaimana sikap konsumen terhadap private label dan merek produk 

ttr
ttr

totr
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.

+
´

=
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nasional secara keseluruhan.(Engel, James R., Roger D. Blackwell, 

Paul S. Miniard, 1995). 

 

 

Rumus Fishbein Attitude Model: 

Ao= å
=

n

i 1

bi. ei 

 Ao  =  sikap konsumen secara keseluruhan terhadap suatu merek 

 bi      =  tingkat kekuatan keyakinan konsumen terhadap atribut (i)           

yang dimiliki oleh suatu merek. 

 ei      =  penilaian konsumen terhadap atribut (i) yang dimiliki oleh 

suatu merek. 

 n  =  jumlah atribut 

  Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini 

menggunakan skala likert dan interval skor per item antara 1 sampai 

dengan 6, jumlah item permerek produk sebanyak 7 pertanyaan dengan 

jumlah responden 100 orang. Maka nilai total maksimal dan nilai total 

minimal yang dapat di peroleh dalam penelitian ini adalah: 

Ø ( 1 x 1 x 7 x 100 ) = 700                  (minimal) 

Ø ( 6 x 6 x 7 x 100 ) = 25200                 (maksimal) 

Dengan demikian berarti nilai yang diperoleh dalam penelitian 

ini akan terletak dalam interval 700 sampai 25200. Interval ini dibagi 

lagi untuk menunjukkan skala sikap, dengan rumus 

  RS = m - n 
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   b 

Dimana : 

  RS =  Rentang Skala 

  m =  Skor tertinggi yang mungkin terjadi 

  n =  Skor terendah yang mungkin terjadi 

  b =  Jumlah skala penilaian yang ingin dibentuk 

Berdasarkan rumus diatas maka rentang skala yang terbentuk adalah : 

  RS = 25200 - 700 

        6 

              = 4083,33  dibulatkan menjadi 4084 

Dengan rentang 4084, sekarang kita bisa membuat skala penilaian 

untuk interpretasi terhadap skor sikap. 

· 700 sampai  4091 = Sangat Negatif 

· 4092 sampai  8176 = Negatif 

· 8177 sampai  12261 = Cukup Negatif 

· 12262 sampai  16346 = Cukup Positif 

· 16347 sampai  20431 = Positif 

· 20432 sampai  25200 = Sangat Positif  
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BAB II 
LANDASAN TEORI  

BRAND RETRIEVAL, BRAND RECALL, DAN SIKAP KONSUMEN 
 

A. Produk 

1. Pengertian Produk 

Kotler (1994 : 189) menyatakan bahwa “produk adalah segala sesuatu 

yang bisa ditawarkan kepada sebuah pasar agar diperhatikan, diminta, 

dipakai, atau dikonsumsi sehingga mungkin memuaskan keinginan atau 

kebutuhan”. Sedangkan definisi produk menurut Stanton (1994 : 222) 

sebagai berikut : 

Sebuah produk adalah sekumpulan atribut yang nyata (tangible) dan tidak 

nyata (intangible) di dalamnya sudah tercakup warna, harga, kemasan, 

prestise pabrik, prestise pengecer, dan pelayanan dari pabrik serta 

pengecer yang mungkin diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang bisa 

memuaskan keinginannya. 

Kalau didefinisikan secara luas, produk meliputi obyek secara fisik, 

pelayanan, orang, tempat , organisasi, gagasan, atau bauran dari semua 

wujud diatas. Jasa adalah produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau 

kepuasan yang dijual, seperti gunting rambut, penyiapan pajak, dan 

perbaikan rumah. Jasa pada dasarnya tanpa wujud (tidak terdeteksi panca 

indera) dan tidak mengakibatkan kepemilikan atas apapun. 

 

2. Perencanaan Produk 

   Perencanaan produk harus memikirkan produk pada tiga tingkat, yaitu: 

a. Produk Inti 

  Tingkat paling dasar adalah produk inti, yang ditujukan untuk 

menjawab pertanyaan: Apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli?. Produk 

inti terdiri dari jasa untukmemecahkan masalah atau manfaat inti yang 

dicari konsumen ketika mereka membeli suatu produk. Theodore Levitt 
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menunjukkan bahwa pembeli “tidak membeli bor berukuran seperempat 

inci, mereka membeli lubang berukuran seperempat inci.” Jadi, ketika 

merancang produk, terlebih dahulu pemasar harus menetapkan inti 

manfaat yang diberikan produk pada konsumen. 

b. Produk Aktual 

  Produk actual mempunyai lima macam karakteristik, yaitu tingkat 

mutu, sifat, desain, nama merek , dan kemasan. Misalnya, Handycam 

Comcorder Sony adalah produk actual. Namanya, bagian-bagiannya, 

gayanya, sifat-sifatnya, kemasannya, dan aatribut lain digabungkan 

dengan teliti untuk menyerahkan manfaat inti yaitu cara yang mudah 

merekam peristiwa penting dengan mutu tinggi. 

c. Produk Tambahan 

  Perencanaan produk harus menyususn produk tambahan di sekitar 

produk inti dan produk actual dengan menawarkan tambahan servis dan 

manfaat bagi konsumen. Sony harus menyediakan penyelesaian lengkap 

terhadap masalah merekam gambar. Jadi, kalau konsumen membeli 

sebuah Handycam Sony, Sony dan para agennya juga memberikan garansi 

suku cadang dan jasa tenaga reparasi, pelajaran gratis cara menggunakan 

comcoder, pelayanan perbaikan yang cepat kalau dibutuhkan, dan nomor 

telepon bebas pulsa untuk dihubungi bila mereka menghadapi masalah 

atau mempunyai pertanyaan. Bagi konsumen, semua perluasan ini 

menjadi bagian penting dari produk total. 

3. Klasifikasi Produk 

a. Poduk Konsumen 

  Produk konsumenm adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir 

untuk konsumsi pribadi (Kotler,1998). Pemasar biasanya 

mengklasifikasikan lebih jauh barang-barang ini berdasarkan cara 

konsumen membelinya. 

1) Produk Sehari-hari (convenience goods) 
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   Produk dan jasa konsumen yang pembeliannya sering, 

seketika, hanya sedikit membanding-bandingkan, dan usaha 

membelinya minimal. Biasanya harga produk ini rendah dan tempat 

penjualannya tersebar luas (contoh: pasta gigi, sembako) 

2) Produk Shopping (shopping goods) 

   Produk konsumen yang lebih jarang dibeli, sehingga 

pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian, mutu, harga, 

dan gayanya. Ketika membeli produk shopping, konsumen 

menghabiskan banyak waktu dan usaha mengumpulkan informasi 

dan membanding-bandingkan (contoh: pakaian, produk elektronik). 

3) Produk Khusus (specialty goods) 

   Produk konsumen dengan karakteristik unik atau 

identifikasi merek yang dicari oleh kelompok besar pembeli sehingga 

mereka bersedia melakukan usaha khusus untuk membeli (contoh: 

mobil merek Bentley, pakaian merek Cartier). 

4) Produk Yang Tidak Dicari (unsought goods) 

Produk konsumen yang keberadaannya tidak diketahui oleh 

konsumen atau kalaupun diketahui, biasanya tidak terpikir untuk 

membelinya (contoh: bank sperma). 

b. Produk Industri 

  Produk industri adalah barang yang dibeli untuk diproses lebih 

lanjut atau untuk dipergunakan dalam menjalankan bisnis. Terdapat tiga 

kelompok produk industri, yaitu: 

1) Bahan dan suku cadang  

   Produk industri yang sepenuhnya masuk ke dalam produk 

yang dibuat pabrik, termasuk bahan baku serta material dan suku 

cadang yang ikut dalam proses manufaktur. 

2) Barang modal 
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   Produk industri yang membantu produksi atau operasi 

pembeli. Termasuk dalam kategori ini adalah barang yang dibangun 

(pabrik, kantor) dan peralatan tambahan (mesin fax, meja). 

 

 

3) Perlengkapan dan jasa 

   Produk industri yang sama sekali tidak memasuki produk 

akhi (pensil, konsultan manajemen, iklan) 

4. Atribut Produk 

“Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh 

konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian” (Tjiptono, 

1995 : 86). Atribut produk meliputi merek, kemasan, harga, jaminan (garansi), 

pelayanan, dan sebagainya. 

a. Merek 

Mungkin keahlian paling unik dari pemasar profesional adalah 

kemampuannya untuk menciptakan, memelihara, melindungi, dan 

meningkatkan merek. American Marketing Association mendefinisikan 

merek sebagai berikut: 

Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, 

atau kombinasi hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau sekelompok 

pejual dan untuk membedakannya dari produk pesaing 

(Kotler,1998:63 ). 

Produsen memiliki beberapa pilihan berkaitan dengan 

pensposonsoran merek. Produk dapat diluncurkan sebagai merek produsen 

(merek nasional), merek distributor ( private label ), atau merek lisensi. 
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1) Merek Nasional atau produsen adalah merek yang diciptakan dan 

dimiliki oleh produsen suatu produk atau jasa.  

2) Merek distributor (private label) adalah merek dagang dari suatu 

produk yang dimiliki oleh sebuah badan usaha yang bisnis 

utamanya bergerak dibidang pendistribusian barang atau eceran 

dan bukan melakukan kegiatan produksi. 

3) Merek lisensi adalah hak untuk menggunakan nama, lambang, 

warna dari merek produsen lain yang memberikan lisensi. 

Walau merek produsen cenderung lebih mendominasi, pengecer 

dan penyalur besar telah mengembangkan merek mereka sendiri. Semakin 

banyak toko serba ada, pasar swalayan, dan toko yang menggunakan 

merek toko (private label). Produk private label memberikan dua 

keuntungan kepada pengecer atau toko. Pertama, merek pribadi (private 

label) lebih menguntungkan. Pengecer mencari produsen yang memiliki 

kapasitas lebih yang mau memproduksi merek pribadi dengan biaya 

rendah. Biaya-biaya lain seperti penelitian dan pengembangan, periklanan, 

promosi penjualan dan distribusi fisik jauh lebih rendah bagi pengecer. Ini 

berarti pemegang merek pribadi sering mampu mengenakan harga yang 

lebih rendah dan masih menghasilkan laba lebih besar. Kedua, para 

pengecer mengembangkan merek toko eksklusif yang kuat untuk 

mendiferensiasikan diri dari para pesaing. 

b. Kemasan 
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Stanton (1994 : 278) mendefinisikan kemasan sebagai “seluruh kegiatan 

merancang dan memproduksi bungkus atau kemasan suatu produk”. 

Tujuan penggunaan kemasan antara lain meliputi (Tjiptono, 1995: 88) : 

1) Sebagai pelindung isi (protection), 

2) Untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan (operating), 

3) Bermanfaat dalam pemakaian ulang (reusable), 

4) Memberikan daya tarik (promotion), 

5) Sebagai identitas (image), 

6) Distribusi (shipping), 

7) Informasi (labelling), 

8) Sebagai cermin inovasi produk. 

Tujuan di atas sesuai dengan pendapat Iwan Wirya (1999 : 6) bahwa jika 

kemasan akan digunakan semaksimal mungkin dalam pemasaran, fungsi 

kemasan harus menampilkan sejumlah faktor penting sebagai berikut : 

1) Faktor pengamanan 

Melindungi produk terhadap berbagai kemungkinan yang dapat 

menjadi penyebab timbulnya kerusakan barang. 

2) Faktor ekonomi 

Perhitungan biaya produksi yang efektif termasuk pemilihan bahan, 

sehingga biaya tidak melebihi proporsi manfaatnya. 

3) Faktor pendistribusian 

Mudah didistribusikan dari pabrik ke distributor atau pengecer sampai 

ke tangan konsumen. 

4) Faktor komunikasi 

Sebagai media komunikasi yang menerangkan atau mencerminkan 

produk, citra merek, dan juga sebagai bagian dari promosi, dengan 

pertimbangan mudah dilihat, dipahami dan diingat. 
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5) Faktor ergonomi 

Berbagai pertimbangan agar kemasan mudah dibawa atau dipegang, 

dibuka, dan mudah diambil atau dihabiskan isinya. 

6) Faktor estetika 

Keindahan merupakan daya tarik visual yang mencakup 

pertimbangan penggunaan warna, bentuk, merkataulogo, ilustrasi, 

huruf, dan tata letak untuk mencapai mutu daya tarik visual secara 

optimal.  

7) Faktor identitas 

Secara keseluruhan, kemasan harus berbeda dengan kemasan lain, 

yakni memiliki identitas produk agar mudah dikenali dan 

membedakannya dengan produk-produk yang lain. 

c. Harga 

“Harga adalah sejumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) 

yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk 

dan pelayanan yang menyertainya” (Stanton, 1994 : 308). 

Menurut Tjiptono (1995 : 118) dari sudut pemasaran, harga merupakan 

satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) 

yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu 

barang atau jasa. Sementara itu dari sudut pandang konsumen, harga 

seringkali digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut 

dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. 

Harga memiliki dua peranan utama dala proses pengambilan keputusan 

para pembeli (Tjiptono, 1995 : 119), yaitu : 

1) Peranan alokasi dari harga, yaiu fungsi harga dalam membantu para 

pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas 

tertinggi yang diharapkan berdasarkan kekuatan membelinya. 
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2) Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam ‘mendidik’ 

konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini 

terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami 

kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara 

objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang 

mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. 

 

B. Memori atau Ingatan 

Salah satu pandangan yang berpengaruh adalah bahwa ingatanataumemori 

terdiri atas tiga system penyimpanan yang berbeda: 1) ingatan indera (sensory 

store), 2) ingatan jangka pendek (short-term store), dan 3) ingatan jangka 

panjang (long-term store). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

 Tiga Sistem Penyimpanan. Sumber : Engel, Blackwell, dan Miniard, 1995. 

Stimulus 

Ingatan Indera Ingatan  
Jangka Pendek 

Ingatan  
Jangka Panjang 
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  Memori merupakan aspek penting dalam pemrosesan informasi konsumen. 

Konsep memori perlu dipelajari dan dipahami karena berhubungan erat dengan 

proses pengolahan informasi konsumen yang pada gilirannya akan merupakan 

salah satu aspek yang mempengaruhi konsumen. 

   Pada saat pemrosesan informasi terjadi terdapat tempat-tempat 

penyimpanan yang terpisah-pisah di dalam memori manusia dimana informasi 

akan tersimpan pada tempat-tempat penyimpanan tersebut untuk menunggu 

pemrosesan selanjutnya. 

  Tempat-tempat penyimpanan di dalam memori manusia terdiri dari 1). 

Tempat penyimpanan panca indera (sensory store), 2). Tempat penyimpanan 

jangka pendek (short-term store), 3). Tempat penyimpanan jangka panjang (long-

term store), 4). Pengulangan dan pembentukan kode di otak (rehearsal dan 

encoding) (Leon G. Schiffman dan Leslie L. Kanuk, 1997, h. 216). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 
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Information Processing and Memory Stores. Sumber: Leon G. Schiffman 

and Leslie L. Kanuk, 1997. 

1. Sensory Store 

  Kesan informasi yang diterima melalui panca indera akan bertahan 

di dalam sensory store konsumen. Jika informasi yang ada di dalam sensory 

store ini bisa bertahan dalam memory, maka akan masuk pada tahap short-

term store. Sebaliknya jika kesan (informasi) tersebut tidak dapat bertahan 

dalam memori, maka kesan (informasi) ini akan hilang (terlupakan). 

2. Short-term Store 

  Short-term store merupakan tempat penyimpanan dalam memori 

dimana informasi akan bertahan beberapa waktu dalam short-term store ini. 

Jika terjadi pengulangan (rehearsal), maka informasi yang ada pada short-

term store ini akan diteruskan ke long-term store melalui pembentukan 

kode di otak (encoding). Sebaliknya jika tidak terjadi rehearsal, maka pesan 

(informasi) tersebut akan hilang (terlupakan). 

 

3. Long-term Store 

  Berbeda dengan short-term store, pada long-term store ini 

informasi akan tersimpan dalam jangka waktu yang lama dan dapat 

diperoleh kembali (retrieval) pada saat dibutuhkan. 

4. Rehearsal dan Encoding 

  Seberapa banyak informasi yang tersedia dapat ditransformasikan 

ke short-term store dan long-term store bergantung pada seberapa banyak 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

pengulangan (rehearsal) yang dapat dilakukan konsumen. Tujuan dari 

pengulangan (rehearsal) adalah untuk meneruskan informasi yang ada di 

dalam short-term store ke long-term store melalui pembentukan kode di 

otak (encoding) 

5. Retrieval 

Retrieval adalah proses dimana seseorang memperoleh kembali 

informasi dari long-term store-nya ( Leon G. Schifman dan Leslie L. 

Kanuk,1997 ). Kebanyakan orang mengalami keadaan dimana mereka 

tidak dapat atau mampu untuk mengingat sesuatu yang sudah sangat 

mereka kenal. Didalam teori pemrosesan informasi (information 

processing theory), hal tersebut (keterlupaan) merupakan kegagalan dari 

sistem retrieval. Tujuan utama dari para peneliti dalah untuk mengetahui 

bagaimana individu me-retrieve informasi dari memorinya. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa konsumen lebih mengingat manfaat dari 

produk dibandingkan dengan atribut produk itu sendiri, oleh karena itu 

sebuah pesan iklan akan menjadi lebih efektif apabila iklan tersebut 

menghubungkan antara atribut produk dengan manfaat dari produk yang 

dicari oleh konsumen. 

Konsumen yang termotivasi sangat senang menghabiskan waktu 

untuk menginterpretasikan dan menguraikan sebuah informasi yang sesuai 

dengan kebutuhan mereka; dan mereka mampu untuk mengaktifkan 

pengetahuan yang relevan dengan informasi tersebut dari ingtan jangka 

panjangnya. Sebuah penelitian telah menyelidiki kemampuan dari sebuah 
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situasi atau hal yang ganjil Sebagai elemen suatu iklan untuk 

mempengaruhi ingatan konsumen. Hasil dari penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa suatu keadaan atau hal yang ganjil apabila 

digunakan sebagai elemen iklan mampu untuk menembus persepsi 

konsumen dan mendorong kemampuan mengingat sebuah iklan ketika 

elemen tersebut memiliki hubungan dengan pesan iklan. Sebagai contoh, 

sebuah iklan untuk merek produk anti noda menggambarkan sepasang pria 

dan wanita yang mengenakan pakaian elegan dalam sebuah ruang makan 

yang indah dengan lantai yang diselimuti karpet dan secara tiba-tiba sipria 

tanpa sengaja menjatuhkan makanan, vas bunga, dan piring-mangkok ke 

lantai hingga semua tampak berantakan. Penampilan aktor yang elegan 

dengan latar belakang yang indah membuat kejadian tersebut benar-benar 

ganjil dan tidak terduga, dimana pesan yang ingin disampaikan memiliki 

hubungan yang kuat: “kekacauan tersebut dapat dibersihkan dengan 

mudah tanpa meningggalkan sebuah nodapun diatas karpet”. 

Elemen keganjilan yang tidak memiliki hubungan dengan pesan 

iklan juga dapat menembus persepsi konsumen, akan tetapi tidak 

berdampak pada ingatan konsumen terhadap suatu produk. Sebuah iklan 

yang menampilkan wanita telanjang duduk diatas sebuah perabotan kantor 

akan sangat menarik perhatian para pembaca, akan tetapi tidak 

meninggalkan memori terhadap produk atau pengiklan karena antara 

wanita telanjang dengan pesan iklan yang disampaikan tidak memiliki 

hubungan.  
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Dalam kaitannya dengan merek, Hazio, Powell dan Williams 

(1989) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi peringatan kembali 

sebuah merek (Brand Retrieval) adalah kemudahan informasi diperoleh 

kembali dari memori. Dengan kata lain, semakin mudah nama suatu merek 

diperoleh kembali dari memori konsumen, maka merek tersebut akan 

semakin diingat (kembali) oleh konsumen. 

Brand rerieval memegang peranan yang sangat penting dalam 

menentukan pilihan merek (brand choice) konsumen. Lynch, Marmerstein 

dan Weigold (1988) menjelaskan tentang hubungan antara brand retrieval 

dengan brand choice yang menyatakan bahwa semakin mudah sebuah 

merek diingat kembali, maka semakin besar kemungkinannya merek 

tersebut dipilih oleh konsumen. 

6. Recall 

Aspek lain dari memori adalah brand recall. Kardes dan 

Kalyanaram (1993) menjelaskan brand recall sebagai berikut: 

Brand Recall adalah kemampuan konsumen untuk mengingat 

status suatu merek atau mengidentifikasikan merek mana yang 

merupakan merek pelopor dan merek pengikut. 

Untuk kepentingan penelitian ini, dengan tidak mengurangi makna 

dari brand recall itu sendiri, maka brand recall didefinisikan menjadi: 

Brand recall adalah kemampuan konsumen untuk mengingat 

status suatu merek atau mengidentifikasikan merek mana yang 

merupakan private label dan merek nasional. 
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Konsumen mungkin dapat mengingat nama-nama merek yang 

pernah dikonsumsi atau di dengarnya, tetapi mereka mungkin tidak dapat 

membedakan merek mana yang merupakan private label dan mana yang 

merek nasional atau produsen. Bagi pengecer, sangatlah penting untuk 

mengetahui sejauh mana konsumen dapat membedakan antara produk 

private label dengan merek nasional karena selain untuk  meningkatkan 

marjin laba kotor brand recall juga dapat menciptakan loyalitas dan 

membentuk citra toko (pengecer). Produk private label merupakan produk 

eksklusif yang hanya dijual ditoko atau pengecer yang menjadi sponsor 

merek tersebut, oleh karena itu konsumen yang ingin membeli produk 

private label, misalnya pakaian dengan merek Nevada maka mereka harus 

membelinya di Matahari Department Store.  

 

 

                               

C. Sikap 

1.   Pengertian Sikap 

Menurut William G. Nickles (dalam bukunya Basu dan Hani, 

1997) dikatakan bahwa : “Sikap adalah suatu kecenderungan yang 

dipelajari untuk bereaksi terhadap penawaran produk dalam 

masalah-masalah yang baik ataupun kurang baik secara konsekuen.” 

Sikap akan menempatkan seseorang dalam suatu pikiran untuk 

menyukai atau tidak menyukai sesuatu, bergerak mendekati atau 
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menjauhinya (Husein Umar, 2000: 232). Secara definitive menurut Engel, 

sikap berarti suatu keadaan jiwa (mental) dan keadaan pikir (neural) yang 

dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu obyek, yang 

diorganisir melalui pengalaman serta mempengaruhi secara langsung dan 

atau secara dinamis pada perilaku. 

Sikap merupakan hasil dari faktor genetis dan proses belajar, dan 

selalu berhubungan dengan suatu obyek atau produk. Suatu sikap 

menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun yang tidak baik, 

perasaan emosional dan kecenderungan berbuat yang bertahan selama 

waktu tertentu terhadap beberapa obyek atau gagasan. (Dharmesta, 

2000:93) 

Sikap kerap terbentuk sebagai hasil dari kontak langsung maupun 

tidak langsung dengan objek sikap. Penelitian memperlihatkan bahwa 

konsumen memiliki keyakinan yang jauh lebih kuat mengenai sikap 

produk mereka bila didasarkan pada pemakaian produk aktual 

dibandingkan bila didasarkan pada iklan saja.  

Schiffman dan Kanuk (2000:200) menjelaskan setiap bagian dari 

sikap untuk memahami peran sikap itu sendiri dalam konteks perilaku 

konsumen, sebagai berikut: 

a. Sikap terhadap obyek hendaknya diinterpretasikan secara luas, yaitu 

termasuk obyek dibidang pemasaran yang berhubungan dengan konsep, 

misalnya ; produk, kategori produk, merek, jasa, possessions, 
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penggunaan produk, penyebab atau isu, orang, iklan internet, harga, 

atau retailer. 

b. Sikap merupakan kecenderungan yang dipelajari, artinya bahwa sikap 

itu relevan dengan perilaku pembelian yang dibentuk berdasarkan 

pengalaman langsung terhadap suatu produk, word-of-mouth 

information (informasi dari mulut ke mulut), iklan media, internet, dan 

bermacam-macam direct marketing (pemasaran langsung) seperti 

katalog. Hal penting yang harus diingat bahwa walaupun sikap 

mungkin hasil dari  perilaku, namun sikap tidak sinonim dengan 

perilaku. Sebagai kecenderungan yang dipelajari, sikap memiliki 

kualitas motivasional, yaitu sikap dapat mendorong konsumen ke arah 

perilaku tertentu atau menolak terhadap perilaku tertentu. 

c. Sikap memiliki konsistensi, artinya sikap secara konsisiten 

berhubungan dengan perilaku yang dilakukan. Akan tetapi, konsistensi 

sikap tidak selalu tetap karena sikap bisa berubah. Maka kita harus 

mempertimbangkan situasional yang mungkin dapat mempengaruhi 

sikap dan perilaku konsumen. 

2.   Karakteristik Sikap. 

Sikap memiliki beberapa karakteristik, antara lain: 

a. Sikap harus memiliki obyek 

Sikap harus memiliki obyek, maka sikap harus memiliki sasaran 

utama. Obyek dapat berupa sesuatu yang abstrak, seperti konsumerisme 
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atau berupa sesuatu yang nyata, seperti produk atau suatu tindakan berupa 

aksi pembelian produk. 

b. Sikap memiliki arah, derajat dan intensi. 

Sikap menunjukkan arah, artinya sikap suka atau tidak suka. 

Derajat artinya seberapa besar individu menyukai atau tidak menyukai 

suatu obyek. Intensi berarti tingkat keyakinan atau kepercayaan individu 

terhadap obyek, sejauh mana perasaan seseorang mengenai keyakinannya. 

Arah, derajat, dan intensi sikap seseorang terhadap suatu produk dapat 

digunakan oleh pihak pemasar dalam mempertimbangkan kesiapan mereka 

untuk mengadakan dan memasarkan suatu produk. 

c. Sikap mempunyai struktur (kognitif, afektif, dan konatif). 

       Sikap merupakan suatu kerangka organisasi dari beberapa sikap 

yang ada pada diri seseorang yang didalamnya terdapat jumlah sikap yang 

bergabung membentuk rangkaian yang komplek. Pada pusat struktur ini 

terdapat nilai-nilai tentang individu dan konsep diri. Hal ini menunjukkan 

bahwa masing-masing sikap memiliki tingkat konsistensi yang berbeda, 

sedangkan masing-masing sikap tersebut mungkin selaras antara satu 

dengan lainnya atau mungkin bertentangan, akan tetapi sikapnya 

mempunyai kecenderungan untuk menuju stabilitas dan mengelompok 

membentuk struktur sikap. 

d.   Sikap dapat dipelajari 

Sikap berkembang dari pengalaman personal dengan kenyataan 

sebaik informasi yang diberikan seorang teman, atau pramuniaga, dan 
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media masa. Sikap juga tumbuh baik dari pengalaman langsung maupun 

tidak langsung yang dialami seseorang dalam hidupnya. 

3. Komponen Sikap 

Hubungan antara keyakinan merek (brand beliefs), evaluasi merek (brand 

evaluation), dan keinginan membeli (intention to buy) dijelaskan dalam 3 

komponen yaitu komponen kognitif (cognitive component), komponen afektif 

(affective component), dan komponen konatif (conative component) seperti 

yang ditunjukkan oleh gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 
Tiga komponen sikap. Sumber : Henry Assael ( 2001, p.283 ) 

a.  Beliefs atau Brand Beliefs 

Keyakinan konsumen terhadap suatu merek adalah karakteristik 

yang diberikan oleh konsumen terhadap merek-merek tersebut (Henry 

assael,2001, p.283). Melalui penelitian pemasaran, pemasar 

mengembangkan serangkaian atribut dan manfaat produk, kemudian 

melakukan wawancara mendalam dengan konsumen untuk 

cognative component 
Brand beliefs 

Conative Component 
Intention to Buy 

Affective cmponent 
Brand Evaluation 
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mengidentifikasi atribut-atribut dan manfaat-manfaat apa yang 

dipertimbangkan oleh konsumen dalam melakukan pembelian. 

b.  Brand Evaluation 

Komponen kedua dari sikap adalah affective component yang 

merupakan komponen dimana konsumen melakukan evaluasi merek. 

Evaluasi merek yang dilakukan oleh konsumen dapat diukur dengan 

meranking dari yang “buruk” sampai pada yang “sempurna” atau dari 

yang “paling tidak disukai” sampai yang “paling disukai”. 

c.  Intention to Buy 

Komponen ketiga dari sikap, dimensi konatif adalah 

kecenderungan konsumen untuk bertindak terhadap sebuah obyek dan 

biasanya hal ini diukur dengan keinginan untuk membeli (intention to buy) 

4. Fungsi Sikap 

Memahami fungsi sikap berarti memahami bagaimana mereka melayani 

individu mereka sendiri. Daniel Katz menjelaskan 4 fungsi sikap yaitu : 

 

 

a.  Ulitarian function  

Sikap memandu konsumen meraih kebutuhan yang diinginkan. 

Misalnya, seorang konsumen mengutamakan kenyamanan dan keamanan 

dalam pemilihan produk mobil, maka dia akan memilih atau membeli 

mobil merek Volvo.   

b.  Value expressive function 
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Sikap dapat mengekspresikan citra diri dan sistem nilai. Fungsi 

sikap ini memungkinkan orang memperlihatkan nilai-nilai yang ada pada 

dirinya dan mengidentifikasikannya secara unik. 

c.  Ego defensive function 

Sikap berfungsi sebagai perlindungan terhadap ancaman dan 

kegelisahan. Produk seperti parfum misalnya, dibeli untuk menghilangkan 

bau badan yang tidak sedap. Jadi, konsumen mengembangkan sikap positif 

terhadap merek-merek yang berkaitan dengan penerimaan masyarakat. 

d.  Knowledge function 

Sikap berfungsi membantu mengelola informasi masal yang 

diterimanya bagaimana menseleksi informasi tersebut sesuai kebutuhan 

dan keinginannya. (Assael, 2001. p: 292-293) 

5. Model Sikap Multiatribut 

Model sikap multiatribut menggambarkan rancangan yang berharga 

untuk memeriksa hubungan diantara pengetahuan produk yang dimiliki 

konsumen dan sikap terhadap produk berkenaan dengan ciri atau atribut 

produk. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Fishbein Attitude Model 

dengan rumus: 

Ao  = å
=

n

i 1

bi. ei 

Ao  =  sikap konsumen secara keseluruhan terhadap suatu merek 

bi  =  tingkat kekuatan keyakinan konsumen terhadap atribut (i) yang 

dimiliki suatu merek. 
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ei  =  penilaian konsumen terhadap atribut (i) yang dimiliki oleh suatu 

merek. 

n  =  jumlah atribut 

Dengan demikian, model tersebut mengemukakan bahwa sikap 

terhadap objek tertentu (private label dan merek produsen) didasarkan 

pada perangkat kepercayaan yang diringkas mengenai atribut objek 

bersangkutan yang diberi bobot oleh evaluasi terhadap atribut ini (Engel, 

Blackwell, Miniard, 1994).  

 

 

 
BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Pendirian Dan Perkembangan Matahari Putra Prima 

 Matahari adalah salah satu perusahaan retail terbesar yang menguasai 50 

persen bisnis retail di Indonesia. Lahirnya Matahari bermula dari satu toko kecil 

berukuran 150m2 di Pasar Baru bernama Mickey Mouse, yang didirikan oleh Hari 

Darmawan beserta istrinya, Anna Janti pada 24 Oktober 1958. selanjutnya nama 

Matahari tercipta setelah Hari membeli toko bernama De Zon yang luasnya 6 kali 

Mickey Mouse pada tahuin 1973. Toko baru yang hanya beberapa meter jaraknya 

dari toko Mickey Mouse kemudian di-Indonesia-kan namanya menjadi toko 

Matahari, yang merupakan toko semi modern dengan jumlah karyawan semakin 

bertambah banyak. Sementara produk yang dijual juga terus ditingkatkan dari segi 
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kuantitas dan kualitasnya, termasuk dengan cara mengimpor pakaian jadi dari 

Jerman dan Jepang. 

Perjuangan tidak selamanya berjalan mulus, karena fase jatuh bangun 

memang harus dilalui. Hari Darmawan juga merasakannya, pada tahun 1975 

ketika terjadi situasi gonjang-ganjing anjloknya industri minyak Indonesia. Waktu 

itu terjadi pengetatan terhadap seluruh produk impor yang masuk Indonesia. 

Akibatnya semua pakaian jadi yang telah dipesan oleh Matahari dari luar negeri 

antara lain Jerman dan Jepang terlambat tiba di tanah air. Produk impor yang 

relatif mahal itu menjadi tidak menarik karena sudah ketinggalan mode. Jalan 

keluarnya, barang mahal itu dijual secara obral dengan harga sangat murah, asal 

laku saja. Berbekal strategi yang baru, Hari Darmawan mengembangkan Matahari 

secara professional dengan penuh optimistis. Semangat itupun ditularkan kepada 

seluruh anak buahnya sehingga pelan tetapi pasti, Matahari kembali menjadi 

usaha pertokoan yang menonjol di Jakarta. Jumlah toko bernama Matahari Dept. 

Store (MDS) ini berkembang terus. Dimulai pada tahun 1973 lahir MDS pertama, 

peralihan dari toko De Zon yang telah dibeli oleh Hari Darmawan. Selanjutnya 

Hari membuka cabang di beberapa lokasi di Jakarta, antara lain di Pasar Baru 

(1973), Senen (1981), Jatinegara dan Melawai (1984). Pada tahun 1984 MDS 

mulai membuka toko di luar Jakarta, yaitu di Bogor dan Bandung. Toko pertama 

yang dibuka di luar Jawa Barat adalah MDS Tunjungan di Surabaya, Jawa Timur 

pada tahun 1986. Ekspansi selanjutnya ke luar Jawa, yang pertama di Sumatera 

yaitu MDS Thamrin di Medan (1989), kemudian di Bali yaitu MDS Duta Plaza 

(1991). Toko pertama di Kalimantan adalah MDS Balikpapan, yang dibuka pada 
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tahun 1992. Sedangkan di Sulawesi, MDS Makassar Mall adalah toko yang 

pertama (1994). Lebih ke timur lagi, pada tahun 1995 dibuka MDS Ambon. 

Diantara pembukaan toko-toko tersebut terdapat banyak lagi pembukaan toko 

yang lain, seluruhnya lebih dari 100 toko yang pernah dibuka. Saat ini Matahari 

telah memiliki 141 gerai yang terdiri dari 77 Department Store dan 64 

Supermarket. 

 

B. Badan Hukum Matahari 

 Perkembangan usaha toko matahari diawali dengan toko yang tidak 

memiliki badan hukum dan kemudian berkembang menjadi memiliki badan 

hukum yang berbeda setiap pendirian toko. Akhirnya pada tahun 1986 resmilah 

nama badan hukum usaha ini menjadi PT. Matahari Putra Prima, sebuah usaha 

yang bergerak di bidang ritel dengan nama produk: Matahari Department Store 

dan Matahari Supermarket. Pada tahun 1992, manajemen Matahari memutuskan 

untuk go public. Dengan demikian resmilah perusahaan ini bernama PT. Matahari 

Putra Prima, Tbk. 

 

C. Filosofi Matahari 

 Filosofi Matahari diciptakan oleh Hari Darmawan pada saat usia 23 tahun 

(tahun 60-an). Inilah warisan pola pikir dan pola tindak yang bertujuan 

meningkatkan rasa persatuan dan kebersamaan yang tidak didasarkan atas asal 

keturunan dan agama melainkan atas prestasi yang terpuji. Ada lima intisari dari 

filosofi Matahari (5K), yaitu: 
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1. Matahari berusaha menciptakan tingkat hidup yang lebih baik bagi seluruh 

karyawan. (Intisarinya: Kesejahteraan Karyawan) 

2. Matahari berusaha menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, tentram 

dan sejahtera sebagai pancaran cita-cita karyawan. (Intisarinya: 

Kesempatan Kerja) 

3. Matahari berusaha menciptakan sistem organisasi operasional terpadu, 

demi masa depan perusahaan dan karyawan atas dasar efisiensi kerja yang 

maksimal. (Intisarinya: Keterpaduan Kerja) 

4. Matahari berusaha mendidik, melatih dan mengembangkan seluruh 

karyawan yang merata tanpa membedakan tradisi, agama, asal keturunan, 

sadar akan tugas dan kewajiban menjunjung tinggi tujuan perusahaan 

sebagai penunjang perekonomian bangsa. (Intisarinya: Ketrampilan 

Kerja) 

5. Matahari berharap atas dasar sinkronisasi saling percaya mempercayai, 

hormat menghormati, kerja sama yang baik dengan azas kekeluargaan 

untuk mencapai kemajuan yang kekal dan abadi. 

Filosofi Matahari yang terdiri dari lima elemen penting tersebut hampir 

semuanya bertujuan untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan para staf 

dan karyawan. Memahami filosofi Matahari ternyata membutuhkan keterbukaan 

pikiran. Ibarat Garis-garis Besar Haluan Perusahaan, Lukman Djatisutikno 

mengatakan bahwa ke 5 butir filosofi Matahari dijiwai oleh 2K : Kasih (Love) dan 

Kepedulian (Care) dari founding father kita Hari Darmawan kepada karyawan 

untuk pemenuhan 5K. 
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Harus diakui bahwa selama Matahari beroperasi sampai sekarang, filosofi 

inilah yang menjadi pegangan perusahan dalam menjalankan praktek-praktek 

bisnis perusahan. Kesimpulannya, perusahaan yang berumur panjang memiliki 

filosofi atau core ideology- biasanya diciptakan oleh pendiri perusahaan yang 

tidak lapuk oleh perubahan zaman. 

 

D. Sejarah Pergantian Kepemimpinan Matahari Putra Prima 

 Matahari sebagai perusahaan ritel modern, dikelola oleh suatu perusahaan 

besar berbentuk PT, yaitu PT Matahari Putra Prima. Perusahaan ini dipimpin oleh 

Presiden Direktur (Presdir), dimulai sejak 1992. sedangkan sebelumnya jabatan 

pimpinan dipegang oleh Hari Darmawan sebagai pendiri, pemilik dan pelaksana, 

dengan nama jabatan resmi: Direktur Matahari Grup.hingga sekarang PT Matahari 

Putra Prima sudah mengalami dua kali pergantian Presdir. Yang pertama menjadi 

Presdir adalah Hari Darmawan (1992-1997). Pergantian Presdir yang pertama 

terjadi pada tahun 1996, yaitu dari Hari Darmawan kepada Hengky Tjitra(1997-

1999), dan berikutnya A.H. Komala (1999-sekarang). 

 

E. Matahari Department Store Johar Plaza Jember 

1. Kondisi Fisik MDS Johar Plaza  

 Matahari telah membuka outletnya di kota Jember pada tahun 1992 yang 

berlokasi di Jl. Diponegoro No:66. Matahari Johar Plaza juga membuka kedua 

lini bisnisnya, yaitu Matahari Deprtment Store (MDS) dan Matahari 

Supermarket. MDS menempati lantai 1, 2, dan 3, sedangkan Matahari 
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Supermarket menempati lantai 1. Areal seluas 7000m2 dengan 3 lantai tersebut 

dibagi menjadi tiga bagian, yaitu, lantai 1 untuk area penjualan kosmetik, tas, 

dan sepatu wanita; lantai 2 untuk pakaian (pria dan wanita), sepatu pria; lantai 

3 digunakan sebagai area penjualan pakaian anak-anak, mainan, perlengkapan 

rumah tangga dan alat-alat tulis serta ruangan kantor. 

2. Struktur Organisasi dan Job Description MDS 

 Struktur organisasi MDS Johar Plaza dapat dilihat pada gambar 3.1. 

Sedangkan job description dari masing-masing bagian atau departemen adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Store Manager 

 Adalah pimpinan tertinggi dalam Matahari Department Store. Store 

Manager membawahi Asisten Store Manager, supervisor, koordinator, dan 

pramuniaga. Store Manager berhubungan langsung dengan perusahaan 

pusat dalam menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan di perusahaan 

cabang. 

b. Asisten Store Manager 

 Adalah bawahan langsung dari Store Manager dan membawahi 

supervisor, coordinator dan pramuniaga. Asisten Store Manager 

bertanggung jawab atas kinerja anak buahnya kepada Store Manager. 

c. Supervisor 

Terdiri dari lima bagian, yaitu: 
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1) Supervisor Visual, yang menangani display dan penataan barang 

dan membawahi karyaan bagian visual. 

2) Supervisor Area, terdiri dari empat departemen dimana tiap-tiap 

departemen membawahi, koordinator, pramuniaga dan SPG. 

Keempat departemen itu adalah: 

a) Departemen Ladies World, yang bertugas menangani bagian 

kebutuhan dan perlengkapan wanita dewasa. 

b) Departemen Men’s World, yang bertugas menangani bagian 

kebutuhan dan perlengkapan pria dewasa. 

c) Departemen Childrens World, yang bertugas menangani bagian 

kebutuhan dan perlengkapan anak-anak 

d) Departemen Home and Leissure, yang menangani bagian alat-

alat rumah tangga. 

3) Supervisor Ekspedisi, bertugas menangani masalah pengiriman dan 

penerimaan barang. 

4) Supervisor Kassa, bertugas menangani kassa dan mengatur 

karyawan di bawahnya yaitu karyawan bagian kasir. 

5) Supervisor Personalia, bertugas menangani masalah general affair 

dan seluruh masalah kepersonaliaan.  

d. Koordinator 

 Merupakan bawahan langsung supervisor yang bersangkutan dengan 

bidangnya di setiap departemen. Bertugas mengkoordinir atau mengatur 
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karyawan dibawahnya yaitu pramuniaga dalam pembagian tugas dan jam 

kerja. 

e. Pramuniaga 

 Adalah pelaksana dalam proses jual beli dalam Departemen Store 

Matahari. Tugas pramuniaga adalah berhubungan secara langsung dengan 

konsumen yaitu melayani konsumen Departemen Store Matahari. 

f. SPG and Beauty Advisor 

 Adalah karyawan yang dipercaya untuk ditempatkan di MDS. Masalah 

gaji diatur oleh supplier yang bersangkutan. 

 

 

 

F. Matahari Club Card (MCC) 

 Apakah MCC itu? MCC adalah Matahari Club Card, sebuah kartu 

keanggotaan yang dipersembahkan oleh Matahari Department Store dan Matahari 

Supermarket bagi para pelanggannya sejak November 2001. Tujuan dari program 

ini adalah untuk memberikan reward kepada pelanggan toko matahari yang telah 

menjadi anggota MCC sehingga  selain berbelanja mereka juga dapat memperoleh 

keuntungan-keuntungan diantaranya: 

1. Sebagai anggota MCC maka anda berhak mendapatkan berbagai 

keistimewaan dan promosi khusus seperti katalog produk terbaru dari 

Matahari yang dikirimkan lansung ke rumah anda. 
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2. Bawalah selalu kartu anggota MCC anda setiap kali berbelanja di toko 

Matahari (Department Store dan Supermarket) dan Galeria karena setiap 

Rp.10.000 dari total nilai belanja anda akan mendapatkan satu poin. 

3. Kartu anggota MCC anda dapat berlaku diseluruh cabang Matahari 

(Department Store dan Supermarket) dan Galeria. 

4. Setiap 100 poin yang telah anda kumpulkan dapat ditukarkan dengan 

voucher diskon Matahari senilai Rp. 10.000. (berlaku untuk semua jenis 

barang). 

5. Pada periode tertentu akan diadakan undian berhadiah, semakin banyak 

poin yang dikumpulkan maka semakin besar kesempatan untuk 

memenangkan undian tersebut. 

 

Sampai saat ini jumlah anggota MCC sudah mencapai puluhan ribu yang 

tersebar diseluruh cabang Matahari di Indonesia. Sistem keanggotaan yang 

terpusat menyebabkan jumlah anggota MCC untuk setiap daerah tidak diketahui 

(termasuk kota Jember). Bagi Matahari sendiri program MCC ini diharapkan 

mampu untuk membantu meningkatkan omzet penjualan mereka, karena dengan 

adanya program undian dengan hadiah yang besar akan merangsang para 

pelanggan (anggota MCC) untuk berlomba-lomba mengumpulkan poin sehingga 

tingkat penjualan akan semakin meningkat. 

 

Bab IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
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 Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil uji validitas dan reliabilitas, 

deskripsi responden, analisis deskriptif brand recall dan brand retrieval, analisis 

perbedaan nilai sikap konsumen terhadap produk private label dan merek 

produsen serta analisis sikap per atribut. 

A.  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Variabel-variabel yang menggunakan butir-butir pertanyaan untuk 

mengukurnya adalah atribut intrinsic cues dan extrinsic cues dari produk 

Nevada dan Walrus. Menurut Azwar (1997 : 158) besarnya koefisien 

korelasi yang bias diterima untuk menyatakan bahwa suatu instrumen 

adalah valid yaitu jika skor homogenitas tidak jauh berbeda dengan skor 

pada item analisis, serta skor koefisien korelasinya lebih besar dari 0,30.  

Tabel 4.1 
Validitas Butir Keyakinan Variabel Extrinsic Cues (Nevada dan Walrus)  

Butir 
Pertanyaan 
(Nevada) 

Extrinsic 

Cues 

Status Butir 
Pertanyaan 
(Walrus) 

Extrinsic 

Cues 

Status 

1 0,660 Valid 1 0,480 Valid 

2 0,478 Valid 2 0,776 Valid 

3 0,605 Valid 3 0,774 Valid 

4 0,604 Valid 4 0,617 Valid 

Sumber: data diolah 

Table 4.1 menunjukkan bahwa semua item keyakinan variable 

extrinsic cues baik untuk merek Nevada maupun Walrus memiliki 

koefisien korelasi diatas 0,30 sehingga dinyatakan valid. 

Tabel 4.2 
Validitas Butir Keyakinan Variabel Intrinsic Cues (Nevada dan Walrus)  
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Butir 
Pertanyaan 
(Nevada) 

Intrinsic 
Cues 

Status Butir 
Pertanyaan 
(Walrus) 

Intrinsic 
Cues 

Status 

5 0,541 Valid 5 0,695 Valid 

6 0,697 Valid 6 0,754 Valid 

7 0,751 Valid 7 0,739 Valid 

Sumber: data diolah 

 Table 4.2 menunjukkan ketiga item keyakinan variable intrinsic 

cues untuk merek Nevada dan Walrus adalah valid. 

Tabel 4.3 
Validitas Butir Evaluasi Variabel Extrimnsic dan Intrinsic Cues 

Butir Pertanyaan Koefisien 
Korelasi 

Status  

1 0,443 Valid 

2 0,675 Valid 

3 0,672 Valid 

4 0,565 Valid 

5 0,702 Valid 

6 0,728 Valid 

7 0,355 Valid 

    Sumber : data diolah 

   

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi skor jawaban item-item 

pertanyaan variabel terkait dan merupakan indeks sejauh mana alat 

pengukur dapat dipercaya dan diandalkan. Dilakukan dengan rumus 

Cronbach Alpha. Semakin tinggi nilai koefisien Cronbach Alpha semakin 

tinggi konsistensi jawaban skor butir-butir pertanyaan dari waktu ke 

waktu. Ringkasan hasil uji reliabilitas instrumen variabel dapat dilihat 

pada tabel 4.4. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

Dari hasil pengujian reliabilitas dengan SPSS 11.0 (lihat lampiran), 

menunjukkan bahwa keempat item untuk keyakinan terhadap variabel 

extrinsic cues merek Nevada dan Walrus adalah sebesar 0,7072 (Nevada) 

dan 0,5734 (Warus). Sedangkan uji reliabilitas untuk ketiga item variabel 

intrinsic cues kedua merek tersebut menunjukkan koefisien Alpha sebesar 

0,7491 (Nevada) dan 0,5454 (Walrus). Nilai reliabilitas untuk evaluasi 

extrinsic cues sebesar 0,7162 sedangkan evaluasi intrinsic cues memiliki  

nilai koefisien Alpha 0,7265. 

Menurut Nunnaly (1994) toleransi besarnya koefisien Cronbach 

Alpha yang bias diterima untuk menyatakan bahwa instrumen adalah 

reliabel jika Cronbach Alpha > 0,50. Dengan demikian semua instrumen 

tersebut di atas reliabel. 

Tabel 4.4 Ringkasan Reliabilitas Variabel Penelitian 

Variabel α Σ item 

Excue Nevada 0,7072 4 

Incue Nevada 0,7491 3 

Excue Walrus 0,5734 4 

Incues Walrus 0.,5454 3 

Evaluasi Excues 0,7162 4 

Evaluasi Incues 0,7265 3 

 Sumber: data diolah 

B.  Deskripsi Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah para pengunjung Matahari 

Department Store  Johar Plaza Jember yang telah menjadi anggota MCC. 

Jumlah responden sebanyak 100 orang. 
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1. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin. 

Tabel 4.5 
Tabel Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 45 45% 

Perempuan 55 55% 

Jumlah 100 100% 

 Sumber: data primer  

 Dari tabel 4.5 diketahui bahwa dari 100 responden, terdapat 45 

responden yang berjenis kelamin laki-laki sedangkan 55 responden 

berjenis kelamin perempuan. 

2. Data Responden Berdasarkan Usia.  

Tabel 4.6 
Tabel Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Persentase 

16-21 49 49% 

22-27 28 28% 

28-33 5 5% 

34-39 13 13% 

40-48 5 5% 

Jumlah 100 100% 

 Sumber: data primer 

 Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 100 responden, terdapat 49 responden 

berusia 16-21 tahun, 28 responden berusia 22-27 tahun, 5 responden berusia 

28-33 tahun, 13 responden berusia 34-39 tahun, dan 5 responden berusia 40-

48 tahun. 

C.  Analisis Brand Retrieval 

  Pada bagian ini dilakukan analisis brand retrieval konsumen 

terhadap merek-merek produk yang dijadikan objek penelitian ini, yaitu 
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produk pakaian jadi merek Walrus, Nevada dan Osella, dengan meminta para 

responden untuk memilih merek produk yang paling diingat. Hasil analisis 

brand retrieval untuk produk pakaian jadi adalah seperti yang terlihat pada 

tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 
Analisis Brand Retrieval Konsumen Terhadap  Produk Pakaian Jadi 

Merek Produk Jumlah Dalam Persentase 

WALRUS 23 23% 

NEVADA 63 63% 

OSELLA 14 14% 

Total 100 100% 

Sumber : data primer 

  Dari tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa produk pakaian 

jadi merek Walrus (23%) lebih diingat oleh konsumen (anggota MCC), 

dibandingkan dengan produk merek osella (14%). Sementara Nevada, produk 

private label dari Matahari Department Store merupakan merek yang paling 

diingat oleh sebagian besar konsumen (63%). 

D.  Analisis Brand Recall 

   Dalam analisis brand recall ini responden diminta untuk 

mengidentifikasi merek mana yang merupakan private label dari merek-merek 

yang ada. Dalam analisis brand recall ini digunakan 3 merek produk pakaian 

jadi dimana salah satunya adalah merek private label, sedangkan 2 merek 

lainnya adalah merek-merek produsen. Responden harus memilih  salah satu 

jawaban, dari empat pilihan, merek mana yang merupakan private label 

menurut mereka. Perlu diketahui, bahwa peneliti sudah menjelaskan pada 

halaman pertama kuesioner mengenai istilah-istilah atau kata-kata yang 

digunakan dalam penelitian ini, termasuk definisi private label. 
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   Hasil analisis brand recall seperti yang terlihat pada tabel 4.8 

dibawah ini. 

Tabel 4.8 
Analisis Brand Recall Terhadap Produk Pakaian Jadi 

Merek Produk Jumlah Dalam Persentase 

WALRUS 10 10% 

NEVADA* 38 38% 

OSELLA 7 7% 

Tidak Tahu 45 45% 

Total 100 100% 

     *Merek Private Label 
sumber : data primer 
 

Dari tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa 38 % responden mampu 

mengidentifikasi merek NEVADA sebagai private label Matahari Department 

Store, sedangkan 45% responden menyatakan tidak tahu merek mana yang 

merupakan produk private label, dan sisanya sebanyak 17% salah 

mengidentifikasi merek private label.  

E.  Analisis Fishbein Attitude Model 

   Model ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana sikap 

responden terhadap masing-masing atribut yang dimiliki private label dan 

merek-merek lain (merek produsen) dan sejauh mana sikap responden 

terhadap merek private label dan merek lain secara keseluruhan. 

1. Analisis Sikap Konsumen Secara Keseluruhan  

  Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini 

menggunakan skala likert dengan interval skor per item dari 1 sampai 

dengan 6, dengan jumlah item (pertanyaan) per merek sebanyak 7 dan 
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jumlah responden 100 orang. Nilai total minimal dan maksimal yang dapat 

diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

Ø ( 1 x 1 x 7 x 100 ) = 700                  (minimal) 

Ø ( 6 x 6 x 7 x 100 ) = 25200                 (maksimal) 

Dengan demikian, berarti nilai yang diperoleh dalam penelitian ini 

akan terletak dalam interval 700 sampai 25200. Interval ini dibagi lagi 

untuk menunjukkan skala sikap. Pembagian interval tersebut seperti 

terlihat pada gambar dibawah ini 

      
 

 

 
Gambar 4.1 

Interval Sikap 
 

  Dari hasil perhitungan total sikap responden (anggota MCC) 

berdasarkan Fishbein Attitude Model diperoleh angka total sikap untuk 

produk pakaian jadi merek Nevada sebesar 15458 sedangkan Walrus 

sebesar 15629. 

  Dari skala sikap responden diatas menunjukkan bahwa merek 

Walrus (merek produsen) dan merek Nevada yang merupakan produk 

private label dari Matahari Department Store memperoleh penilaian sikap 

yang sama (cukup positif). 

2. Analisis Sikap konsumen per Atribut 

  Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini 

menggunakan skala likert dengan interval skor per item (pertanyaan) 

700 

Sangat 
Negatif 

Negatif Cukup 
Negatif 

Cukup 
Positif 

Positif Sanga

t 

4092 8177 12262 16347 20432 25200 
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antara 1 sampai dengan 6, jumlah itemper merek produk sebanyak 7 dan 

jumlah responden 100 orang. Nilai total minimal dan maksimal yang dapat 

diperoleh untuk setiap atribut adalah : 

Ø ( 1 x 1 x 100 ) =   100                 (minimal) 

Ø ( 6 x 6 x 100 ) = 3600                 (maksimal) 

Interval ini dibagi lagi untuk menunjukkan skala sikap, dengan rumus 

Dimana : 

 RS = m - n 
  b 

(Bilson Simamora, 2002) 

 RS =  Rentang Skala 

 m =  Skor tertinggi yang mungkin terjadi 

 n =  Skor terendah yang mungkin terjadi 

 b =  Jumlah skala penilaian yang ingin dibentuk 

 

 

 

Berdasarkan rumus diatas maka rentang skala yang terbentuk adalah : 

 RS = 3600 – 100 
       6 
       = 583,3 

       = 584 

 Dengan rentang 584, sekarang kita bisa membuat skala penilaian 

untuk interpretasi terhadap skor sikap. Pembagian interval tersebut terlihat 

seperti gambar dibawah ini 
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Gambar 4.2 
Interval Sikap per Atribut 

 
 

· 100 sampai  684 = Sangat Negatif 

· 685 sampai  1269 = Negatif 

· 1270 sampai  1854 = Cukup Negatif 

· 1855 sampai  2439 = Cukup Positif 

· 2440 sampai  3024 = Positif 

· 3025 sampai  3600 = Sangat Positif  

 

   Dengan demikian, berarti nilai per item yang diperoleh 

dalam penelitian ini akan terletak dalam interval 100 sampai dengan 3600. 

   Dari hasil perhitungan sikap konsumen per atribut 

berdasarkan Fishbein Attitude Model untuk produk pakaian jadi diperoleh 

angka sikap per atribut seperti yang tercantum dalam tabel 4.9. 

Tabel 4.9 
Sikap Responden (anggota MCC) Untuk Atribut Extrinsic Cues 

NEVADA WALRUS No. Atribut  

Extrinsic Cues Nilai 

Sikap 

Skala Sikap Nilai 

Sikap 

Skala Sikap 

1. Harga 2443 Positif 2149 Cukup Positif 

2. Kemasan 2114 Cukup Positif 2145 Cukup Positif 

3. Nama Merek 2258 Cukup Positif 2134 Cukup Positif 

4. Iklan 1670 Cukup Negatif 2410 Positif 

 Sumber : data diolah  

685 1270 1855 2440 3025 Sangat 
Negatif 

Negatif Cukup 
Negatif 

Cukup 
Positif 

Positif Sanga

t 

3600 100 
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  Tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa produk merek NEVADA 

(private label) dan Walrus memperoleh nilai sikap rata-rata cukup positif 

untuk variabel  extrinsic cues mereka (harga, kemasan, nama merek). 

Khusus untuk atribut iklan, produk Nevada memperoleh nilai sikap cukup 

negatif  dan sebaliknya walrus memperoleh sikap positif dari anggota 

MCC.  

Tabel 4.10 
Sikap Responden (anggota MCC) untuk Atribut Intrinsic Cues 

NEVADA WALRUS  Atribut 

Iintrinsic Cues Nilai 
Sikap 

Skala Sikap Nilai 
Sikap 

Skala Sikap 

5. Jenis Bahan 2464 Positif 2350 Cukup Positif 

6. Warna 2522 Positif 2249 Cukup Positif 

7. Visualisasi Bahan 2001 Cukup positif 2192 Cukup Positif 

      Sumber : data diolah 

   Variabel intrinsic cues dari Nevada (private label) mendapatkan 

nilai sikap rata-rata lebih baik dibandingkan dengan produk Walrus 

khususnya untuk atribut pemilihan jenis bahan dan Warna.  

    

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

 Pada bagian ini akan diuraikan beberapa kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil analisis data, dan juga saran-saran yang dianggap peneliti dapat bermanfaat 

bagi pihak-pihak tertentu. 

1. Brand Retrieval 

Dari hasil analisis persentase pada produk pakaian jadi diperoleh hasil yang 

menunjukkan bahwa merek private label (NEVADA :63%) memiliki brand 

retrieval yang lebih tinggi dari pada merek-merek produsen (WALRUS :23% 
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dan OSELLA :14%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa brand 

retrieval untuk private label masih lebih tinggi dibandingkan produk merek 

produsen. 

2. Brand Recall 

Berdasarkan analisis persentase diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa 

tidak semua responden dapat mem-brand recall merek private label dan 

merek produsen. Untuk produk pakaian jadi terdapat 38% dari total 

responden yang dapat mengidentifikasikan produk mana yang merupakan 

private label, sementara 45% lainnya tidak tahu merek mana yang 

merupakan private label. Dan 17% sisanya salah mengidentifikasikan 

merek lain, terdiri dari 10% memilih Walrus dan 7% memilih Osella. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari responden 

yang merupakan anggota Matahari Club Card tidak mengetahui merek 

Nevada merupakan produk private label Matahari Department Store.  

3. Sikap 

a. Sikap Konsumen Secara Keseluruhan 

Berdasarkan analisis Fishbein Attitude Model, dapat disimpulkan bahwa 

pelanggan (anggota MCC) memiliki sikap yang cukup positif terhadap atribut-

atribut produk private label Matahari Department Store (NEVADA) dan  

merek produsen (WALRUS). Hal tersebut menunjukan bahwa pelanggan 

cukup yakin bahwa secara umum kedua merek tersebut memiliki atribut-

atribut seperti : 

1) Penentuan harga yang sesuai dengan kualitas produk. 

2) Cara pengemasan yang cukup menarik. 

3) Pemilihan nama merek yang mudah diingat 

4)  Iklan produk yang mudah dijumpai di media masa. 
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5) Pemilihan bahan yang sesuai dengan iklim tropis. 

6) Pilihan warna yang cukup bervariasi. 

7) Penempakan bahan yang sesuai dengan standar produk pakaian 

jadi pada umumnya. 

b. Sikap Konsumen per Atribut 

Dengan melihat hasil analisis Fishbein Attitude Model maka dapat 

disimpulkan bahwa untuk atribut yang tergolong intrinsic cues, produk 

private label (NEVADA) memiliki penilaian sikap yang lebih positif 

dibandingkan dengan produk merek produsen (WALRUS), sedangkan 

untuk variabel extrinsic cues atribut iklan mendapatkan penilaian 

cukup negatif dan sebaliknya produk WALRUS mendapatkan sikap 

positif dari anggota MCC.  

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, ada beberapa saran yang 

dapat dikemukakan peneliti baik untuk strategi pemasaran perusahaan (Matahari 

Department Store) maupun untuk penelitian selanjutnya. 

Strategi Pemasaran 

1. Untuk meningkatkan brand retrieval, Matahari Department Store 

tampaknya perlu memberikan perhatian pada atribut iklan. Khusus untuk 

atribut iklan, memang menjadi pemikiran tersendiri bagi peneliti karena 

besarnya biaya untuk iklan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap 

pertambahan harga produk Jadi yang bisa peneliti sarankan adalah : 
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1.1. Retailer (MDS) perlu lebih giat atau lebih sering dalam 

menginformasikan private label-nya melalui pamflet-pamflet atau 

selebaran-selebaran (saja) yang disisipkan dalam promosi cuci 

gudang atau diskon dari produk-produk yang lain, sehingga (calon) 

konsumen akan menjadi aware akan adanya produk private label 

tersebut. 

1.2. Alternatif lain untuk menguasai mind share (calon) konsumen 

adalah dengan strategi lay out (penataan) produk dagangan. Produk 

private label sebaiknya diletakkan pada tempat-tempat yang 

strategis, misalnya di dekat tangga berjalan (tangga naik dan 

tangga turun) sehingga ketika (calon) konsumen akan masuk atau 

keluar dari MDS produk pertama dan terakhir yang mereka lihat 

adalah private label. 

1.3. Untuk lebih mengenalkan produk private label kepada calon 

konsumen maka pihak Matahari perlu meningkatkan iklan dimedia 

massa. 

2. Untuk meningkatkan brand recall, sebaiknya perusahaan sudah tidak perlu 

lagi untuk mengambil sikap “malu-malu” terhadap produk private label 

mereka sendiri. Sebaliknya dalam setiap kesempatan, contoh : dalam 

promosi cuci gudang atau promosi musim-musim belanja tertentu (liburan 

sekolah tahun ajaran baru atau liburan menjelang lebaran), para retailer 

khususnya MDS seharusnya menyatakan dengan jelas bahwa produk-
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produk merek tertentu (misalnya: NEVADA, COLE, AERO) hanya 

terdapat di Matahari Department Store (MDS).  

3. Dari analisis sikap konsumen per atribut, jelas terlihat item-item yang jika 

dapat dipertahankan atau bahkan dikembangkan bisa menjadi kekuatan 

atau kelebihan private label. Retailer harus dapat mempertahankan atribut-

atribut penampakan (intrinsic cues) yang merupakan core dari produk-

produk private label itu sendiri sehingga tetap menjadi daya tarik 

konsumen. Misalnya dengan cara pemilihan bahan yang sesuai dengan 

iklim tropis dan pilihan warna yang menarik. 

 

Penelitian Selanjutnya 

  Selain Matahari Department Store, Matahari Supermarket juga memiliki  

private label yaitu produk roti merek Dellibon (convenience goods). Pada saat 

penelitian ini dilakukan di MDS Jember produk tersebut masih belum terdapat di 

Matahari Supermarket Jember, sehingga apabila akan dilakukan penelitian sejenis 

maka produk yang diteliti sebaiknya diperluas kategorinya (convinience goods 

dan shopping goods). 
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Gambar 3.1 

Struktur Organisasi MDS Johar Plaza Jember 
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