
 

 

 

 

RINGKASAN 

 

R. PUJIYONO. Analisis Sikap Toko Ritel terhadap Produk Cat Merek XYZ dan 

Pesaingnya. Dibimbing oleh UJANG SUMARWAN dan HARTOYO. 

 

Sikap konsumen merupakan faktor yang sangat penting bagi pengambilan 

keputusan konsumen dalam membeli produk (Asmoro 2011). Data internal 

perusahaan produsen cat merek XYZ menunjukkan tingkat pertumbuhan 

penjualan produk cat merek XYZ di toko ritel secara nasional selama tiga tahun 

(2012-2014) berkisar 2-3%, berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional (5-

6%).  Hal inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis sikap toko cat ritel pada 

atribut dalam dimensi produk, layanan dan promosi serta keterkaitannnya dengan 

pembelian produk cat merek XYZ. Penelitian ini dilakukan di wilayah DKI 

Jakarta dan sekitarnya pada bulan Juni 2015 menggunakan metode survei dan 

melibatkan 120 responden. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan Uji 

Cochran, Uji Validitas dan Uji Reliabilitas, analisis Multiatribut Fishbein, analisis 

Regresi dan analisis Biplot. Metode pengambilan contoh dilakukan secara non 

proportional stratified random sampling.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 17 atribut yang sah secara 

statistika dengan menggunakan analisis Cochran yang terdiri dari 5 atribut dalam 

dimensi produk, 8 atribut dalam dimensi layanan dan 4 atribut dalam dimensi 

upaya promosi. Hasil analisis Multiatribut Fishbein menunjukkan bahwa produk 

cat merek XYZ telah memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen pada atribut-

atribut dalam dimensi produk, namun masih belum memenuhi harapan dan 

kebutuhan konsumen pada atribut-atribut dalam dimensi layanan dan promosi. 

Hasil analisis Biplot menunjukkan bahwa produk cat merek XYZ mempunyai 

penciri utama pada ketahanan warna, sedangkan penciri utama Pesaing 1 pada 

atribut kecepatan merespon dan kemudahan penggantian produk serta Pesaing 3 

mempunyai penciri utama dalam hal atribut kemudahan pemesanan.  

Hasil analisis regresi menggunakan perangkat SPSS pada sikap konsumen 

terkait dimensi produk, layanan dan promosi produk cat merek XYZ terhadap 

tingkat pembelian cat merek XYZ oleh toko ritel menunjukkan bahwa sikap 

konsumen tidak berpengaruh secara signifikan (p >0.05). Hal ini menunjukkan 

bahwa sikap terhadap dimensi produk, layanan dan promosi tidak memiliki 

pengaruh yang kuat dan bahkan cenderung negatif. Hal ini disebabkan oleh 

kuatnya citra merek cat XYZ yang berdasarkan data internal perusahaan cat merek 

XYZ telah berhasil menciptakan permintaan cat merek XYZ yang tinggi dari 

konsumen akhir, sehingga tingkat pembelian cat merek XYZ tidak dipengaruhi 

oleh sikap toko ritel melainkan dipengaruhi oleh tingginya permintaan konsumen 

akhir. Hasil lain yang mendukung adalah analisis top of mind brand menunjukkan 

bahwa merek XYZ sebagai merek yang paling diingat pertama kali (87.5% 

responden), serta peringkat pembelian toko ritel terhadap cat merek XYZ 

menempati peringkat pertama pada 88% dari jumlah konsumen (106 responden), 

sehingga dapat dikatakan toko ritel tetap akan membeli cat merek XYZ meskipun 

tingkat layanan dan promosi cat merek XYZ lebih rendah dibandingkan dengan 

para pesaingnya.  
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