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ABSTRAK  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari tentang Price Perception 
konsumen dengan mempertimbangkan dua faktor yaitu Coupon Proneness dan Sale 
Proneness dalam kaitannya untuk mengetahui seberapa efektif coupon dan sale yang 
ditawarkan Matahari Department Store dalam mendorong terjadinya pembelian oleh 
konsumen. Informan adalah konsumen dari Matahari Department Store Tunjungan 
Plaza Surabaya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan in-depth 
interviews.Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa coupon dan sale yang 
ditawarkan tidak cukup efektif dalam mendorong terjadinya pembelian oleh 
konsumen. 
 
Kata Kunci: Price Perception, Coupon Proneness, Sale Proneness, Price Promotion 

 

 

ABSTRACT  
The purpose of this study is to learn more about Price Perception consumers to 
consider two factors: Coupon Proneness and Sale Proneness in relation to know how 
effective coupon and sale offered Matahari Department Store to encourage purchases 
by consumers. Informants are consumers of Matahari Department Store Tunjungan 
Plaza Surabaya. Qualitative methods with in-depth interview been used on this 
research and the results revealed that coupon and sale offered are not quite effective 
in promoting the purchase by the consumer. 
 
Keywords: Price Perception, Coupon Proneness, Sale Proneness, Price Promotion 
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PENDAHULUAN 

Makin kompetitifnya persaingan mengharuskan perusahaan untuk dapat tetap menjaga 

keberlangsungannya dengan cara mempertahankan pelanggan. Salah satu cara untuk 

mempertahankan pelanggan menurut Musaddad (2011) yaitu dengan menanamkan 

persepsi subyektif kepada konsumen saat pengkonsumsian barang atau jasa sehingga 

konsumen berminat untuk melakukan pembelian.Pembelian tentu saja berkaitan erat 

dengan harga yang menjadi salah satu isyarat paling dominan dalam pemasaran karena 

harga ada pada semua situasi pembelian. Ridgway dan Netemeyer dalam Kusdyah 

(2012) mengatakan dari sudut pandang konsumen harga juga merupakan salah satu 

isyarat yang digunakan dalam proses persepsi, dimana harga sangat mempengaruhi 

penilaian konsumen akan suatu produk. 

Price perceptionsangat erat kaitannya dengan bagaimana informasi tentang harga 

dipahami seutuhnya dan memberikan makna yang dalam pada konsumen. Zeithaml 

dalam Kusdyah (2012) mengatakanpersepsi harga menjadi sebuah penilaian konsumen 

tentang perbandingan besarnya pengorbanan dengan apa yang akan didapatkan dari 

produk dan jasa. 

Agar dapat menarik konsumen banyak toko retail terutama yang beroperasi di dalam 

mall menggunakan berbagai penawaran promosi diantaranya kupon diskon dan sale. 

Promosi dengan sale dianggap sebagai suatu alat yang menarik seperti yang 

dikemukakan oleh Khare et al. (2014), “Sales promotion act as versatile weapon for 

marketing products and services in retail stores in malls. Promotional offers act as 

attractive tools to encourage footfalls in malls”. Banyak penelitian mengungkapkan 

bahwa konsumen berbelanja di mall karena adanya bermacam-macam penawaran 

potongan harga serta tata letak pajangan yang menarik.  Pada banyak pengamatan, 

beberapa mall mengalami peningkatan akan penawaran sale pada momen tertentu. 

Terutama toko ritel yang berlokasi di dalam mall pun menawarkan diskon, hadiah 

belanja, dan juga kupon belanja (Damle, 2011). 

Berbicara tentang belanja, survei yang dilakukan oleh lembaga survei internasional 

Kadence pada beberapa kota besar di Indonesia terkait tingkat pengeluaran bulanan 

menunjukkan rata-rata masyarakat perkotaan menghabiskan 4.4 juta rupiah per bulan  

untuk pengeluaran dimana sebesar 17 persen digunakan untuk belanja konsumtif jenis 
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leisure dan fashion. 

 

Gambar 1.1 Monthly Expenditure 

Sumber :https://kadence.com/kadence-international-getting-closer-indonesian-

consumer/ 

Dan bila membahas tentang gaya belanja masyarakat perkotaan seputar fashion 

rasanya tidak asing dengan Matahari Department Store yang merupakan perusahaan 

ritel terkemuka di Indonesia yang menyediakan perlengkapan fashion, aksesori, 

kecantikan, hingga peralatan rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Matahari 

berhasil memosisikan dirinya sebagai department store pilihan di Indonesia karena 

didukung oleh jajaran merek eksklusif yang ditawarkannya. Merek-merek tersebut 

secara konsisten berada di antara merek-merek terbaik di Indonesia, memenangkan 

sejumlah penghargaan terkait desain, kualitas dan nilai, sehingga membuktikan 

pemahaman Matahari akan kesadaran pelanggannya terhadap nilai sebuah produk. 

Banyak upaya yang dilakukan Matahari guna merangsang minat beli konsumen 

termasuk memberikan kupon potongan harga yang bisa diperoleh dengan 

pembelanjaan pertama, dan seringnya mengadakan sale membuat positioning Matahari 

di benak konsumen sebagai department store yang selalu memberikan penawaran 

harga menarik dengan berbagai diskon yang ada. 

Dalam penelitian ini lebih lanjut akan mempelajari tentang Price Perception. Untuk 

tujuan tersebut dipertimbangkan dua faktor yang mempengaruhi Price Perception 

konsumen yaitu Coupon Proneness dan Sale Proneness.Sudah cukup efektifkah 

coupon dan sale yang ditawarkan Matahari dalam mendorong terjadinya pembelian 

oleh konsumen? 

https://kadence.com/kadence-international-getting-closer-indonesian-consumer/
https://kadence.com/kadence-international-getting-closer-indonesian-consumer/
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LANDASAN TEORI 

 

Price Promotion 

Promosi sering dikaitkan dengan price reductions, discounts dan mark-downs 

(Merrilees dan Fam, 1997).Meskipun demikian Kumar et al. (2004) menemukan 

bahwa keberhasilan promosi lewat coupon dan price redemption tergantung pada 

seberapa besar nilai yang diberikan dari keduanya.Selain nilai yang melekat pada 

coupon dan price redemption hal yang juga menjadi pertimbangan konsumen adalah 

nilai yang melekat pada brand produk tertentu.Seperti yang dikemukakan oleh Trivedi 

dan Morgan (2003) bahwa konsumen mengevaluasi promosi harga berdasarkan nilai 

yang melekat pada suatu brand.  Perbedaan price perception atas promosi juga 

dipengaruhi oleh tingkat pencarian konsumen karena kebutuhan akan suatu produk 

tertentu. Konsumen yang sangat membutuhkan produk tertentu akan lebih peka 

terhadap promosi harga yang ditawarkan daripada harus mempertimbangkan kesukaan 

akan suatu merek tertentu.  

Price Perception: Coupon Proneness, Sale Proneness 

Perception menurut Munukka (2008), “is the process by which people select, organize, 

and interpret information to form a meaningful picture of the world”. Sedangkan harga 

merupakan representasi dari nilai ekonomis yang harus dibayarkan oleh pembeli 

kepada penjual sebagai bagian dari persetujuan pembelian (Nagle dan Holden, 2002). 

Menurut Lichtenstein et al., dalam Ferreira dan Coelho (2015), “Price is an important 

market cue, being present in every market transaction, and constituting a key element 

of manufacturers’ and retailers’ marketing strategy, whose goal is to maximize profits 

through optimal pricing”. Namun demikian, Munukka (2008) menyatakan bahwa price 

perception lebih mengarah pada persepsi akan kualitas, nilai dan keyakinan akan faktor 

lainnya. Sejalan dengan perilaku belanja konsumen terdapat peran penting dari  price 

perception yang turut mempengaruhinya. 

Penelitian sebelumnya terkait price perceptionproduct involvement, dan brand loyalty 

oleh Ferreira dan Coelho (2015) menemukan bahwa tidak sama dengan sale proneness,  
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coupon proneness mempengaruhi brand loyalty secara positif. Hal ini mengindikasikan 

semakin konsumen tertarik akan program promosi tertentu maka kesetiaan akan merek 

menjadi semakin berkurang.  Konsumen akan lebih tertarik pada produk dengan 

penawaran harga yang lebih murah atau memiliki diskon. Tingkat coupon proneness 

yang dimiliki konsumen berbeda-beda tergantung pada kategori produk dan jenis 

kupon yang ditawarkan (Colombo et al., 2003).Kategori produk dan jenis kupon yan 

ditawarkan menunjukkan nilai dari kupon yang berkaitan dengan harga 

produk.Tingginya nilai kupon mengindikasikan tingginya price perception. Zeithaml 

dalam Kitchen et al. (2014) mengatakan, “Most deal prone consumers use coupons as 

an extrinsic signal of good deals and rely on them without further evaluation of price 

relative to other brands”. Beberapa sumber juga menyatakan bahwa alasan dibalik 

konsumen menggunakan kupon yang ditawarkan bukan semata-mata karena 

keuntungan dari sisi ekonomis tapi lebih kepada keterlibatan emosional dan sensasi 

pencapaian akan sesuatu yang diperoleh melalui tindakan penggunaan 

kupon(Schindler, 1998; Garretson dan Burton, 2003). 

Sebelumnya Lichtenstein et al. (1993)telahmengidentifikasi tujuh faktor yang 

mendorong terbentuknya price perception yaituvalue consciousness, coupon 

proneness, price consciousness, sales proneness, price mavenism, price‐quality 

schema, danprestige sensitivity dimana semua faktor tersebut dapat memberikan 

pengaruh positif maupun negatif terhadap perilaku belanja konsumen. Lebih lanjut 

Lichtenstein et al. (1993)menjelaskan sale proneness sebagai, “an increased 

propensity to respond to a purchase offer because the sale form in which the price is 

presented positively affects purchase evaluation”.  Dengan kata lain, adanya sale 

mendorong terjadinya pembelian, konsumen akan membeli produk karena tergiur akan 

sale yang ditawarkan. 

Menarik juga untuk melihat dampak dari sale terhadap tingkat kunjungan 

toko.Nicholls et al. (2000)menemukan bahwa sale yang diadakan oleh retail stores 

memiliki dampak positif pada tingkat kunjungan toko. Promosi harga yang ditawarkan 

retailer positif mempengaruhi kunjungan pada toko dan meningkatkan kemungkinan 

pembelian produk serta mendorong konsumen untuk lebih lama menghabiskan waktu 

di dalam toko. Ketika harga dipresentasikan dalam bentuk sale maka sale prone dari 

konsumen cenderung terpengaruh oleh penawaran nilai yang lebih tinggi dibandingkan  
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dengan harga normal, dimana hal ini mempengaruhi minat beli konsumen 

(Lichtenstein et al., 1993; Alford dan Biswas, 2002). 

Bila ditinjau dari segmen konsumen terkait price perception Moore dan Carpenter 

(2008) mengidentifikasi empat segmen konsumen. Pertama, segmen konsumen yang 

lebih mengutamakan kualitas daripada harga murah, segmen ini biasanya meliputi 

konsumen berusia lebih muda dengan tingkat pendapatan yang tinggi. Segmen kedua, 

konsumen yang tidak sensitif akan harga, biasanya meliputi konsumen dengan usia 

yang lebih tua serta berpenghasilan rata-rata menengah ke atas. Termasuk dalam 

segmen ketiga adalah konsumen yang memiliki prestige sensitivity dan sale prone. 

Dan terakhir, konsumen dengan price sensitivity, value conscious dan sales prone. 

Konsumen tipe ini lebih menetapkan nilai tinggi dari suatu diskon. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan model desain deskriptif kualitatif dengan 

eksplorasi  dan tidaklah bertujuan untuk menguji hipotesis ataupun membuat suatu 

generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai 

fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan 

berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, 

tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 

2011)  

 

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam pemilihan informan adalah purposive 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2013).Ukuran besaran informan yang ditunjuk sudah ditetapkan sebelum 

pengumpulan data, tergantung pada sumber daya dan waktu yang tersedia, serta tujuan 

penelitian (Bungin, 2011).Sehingga dengan dasar tersebut kriteria informan dalam 

penelitian ini adalah sepuluh orang konsumen pengunjung Matahari Department Store 

di Tunjungan Plaza Surabaya yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan lebih dari 

empat juta rupiah. Angka tersebut didasarkan pada hasil penelitian dari lembaga survei 

internasional Kandence yang menganalisa tentang pola belanja dan konsumsi 

masyarakat perkotaan di Indonesia yang menunjukkan hasil bahwa rata-rata 
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pengeluaran masyarakat di beberapa kota besar di Indonesia adalah lebih dari empat  

 

juta rupiah (https://kadence.com/kadence-international-getting-closer-indonesian-

consumer/). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 

semistructure interview terhadap informan dimana setiap informan diberikan 

pertanyaan yang sama berkaitan dengan Price Perception atas Coupon Proneness dan 

Sale Proneness pada konsumen Matahari Department Store.  

 

Untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman atau makna ganda antara informan 

dan peneliti maka pada akhir penelitian dilakukan uji kredibilitas data dengan metode 

member check yang merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh telah 

sesuai dengan yang disampaikan oleh informan (Sugiyono, 2014). Uji keabsahan atau 

kredibilitas ini dilakukan dengan cara meminta informan untuk membaca kembali hasil 

akhir penelitian terkait dengan informasi yang telah informan berikan sebelumnya 

dalam proses wawancara untuk memperoleh kesepakatan akhir.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Temuan hasil dari in-depth interview terhadap sebagian besar informan terkait Coupon 

Proneness dengan mengajukan enam pertanyaan mengindikasikan bahwa kupon 

potongan belanja sebesar lima puluh ribu rupiah pada Matahari Department Store yang 

diberikan kepada konsumen setelah melakukan pembelanjaan pertama dengan nominal 

minimal seratus ribu rupiah tidak sepenuhnya menimbulkan dorongan pada diri 

konsumen untuk melakukan pembelanjaan lagi. Hal ini dikarenakan beberapa faktor 

yaitu pertama sudah tidak ada kebutuhan lainnya lagi akan barang tertentu mengingat 

konsumen di saat sebelumnya telah melakukan pembelanjaan, namun apabila masih 

ada kebutuhan akan barang lain yang memenuhi kriteria barulah kupon belanja 

tersebut akan digunakan. Kedua, adanya syarat dan ketentuan bahwa kupon hanya bisa 

digunakan dengan minimal belanja seratus lima puluh ribu, sehingga menurut 

informan harga barang dengan kupon masih tergolong mahal. Bahkan beberapa 

informan yang memiliki latar belakang di bidang ritel dengan yakin mengatakan harga 

telah dinaikkan terlebih dahulu sebelum diberikan potongan kupon dan diskon. Ketiga, 

barang yang berlaku dengan kupon memiliki model dan kualitas yang kurang baik 

sehingga tidak terlalu menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian dengan  



PROSIDING MEBC 2017 

PENGEMBANGAN GREENPRENEURSHIP SEBGAAI BAGIAN INTEGRAL DARI GCG 

FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

 

8  

 

kupon.  Salah seorang informan juga beranggapan kupon potongan harga merupakan 

lingkaran yang tidak ada putusnya karena dengan menggunakan kupon tersebut akan 

mendapatkan kupon baru lagi. Sementara dua orang responden lainnya 

mengungkapkan kupon belanja tetap digunakan demi merasakan kepuasan karena 

beranggapan harga dengan kupon pada barang tertentu menjadi lebih murah terutama 

pada barang bermerek terkenal.Sehingga dapat dikatakan adanya kupon potongan 

harga pada Matahari Department Store tidak sepenuhnya efektif dalam mendorong 

terjadinya pembelian kembali konsumen. 

Hasil penelitian juga mengungkapkan bagaimana persepsi konsumen terkait Sale 

Proneness melalui lima pertanyaan sebagai tolak ukur. Pertama, konsumen 

beranggapan Matahari Department Store sebagai toko diskon sehingga dalam mencari 

barang yang dibutuhkan apabila di Matahari Department Store barang tersebut masih 

berlaku harga normal maka konsumen lebih memilih untuk pindah ke toko lain. 

Sebagian besar konsumen berpendapat bahwa sale bukanlah menjadi alasan untuk 

melakukan pembelian, melainkan kebutuhan dan kualitas akan barang tersebutlah yang 

mendorong konsumen untuk membeli. Namun demikian, kondisi etalase toko yang 

memajang informasi tentang adanya sale mampu mendorong konsumen untuk masuk 

dan melihat-lihat meskipun tidak melakukan pembelian.Kedua, konsumen merasa puas 

(good deal) membeli barang saat sale apabila menemukan barang yang sesuai 

kebutuhan dan barang tersebut sedang on sale. Ketiga, konsumen yang memiliki merek 

favorit tetap akan memilih membeli merek favorit tersebut meskipun barang dengan 

merek tersebut sedang tidak sale, dengan kata lain sale yang ditawarkan tidaklah 

mendorong konsumen untuk langsung berbelanja barang yang bukan merek favoritnya, 

hal ini dicontohkan oleh informan dengan produk kosmetik.  Keempat, konsumen tidak 

selalu membeli barang yang sedang sale, kecuali pada saat yang sama memang punya 

kebutuhan terhadap barang tersebut dan juga mempertimbangkan kualitas barang sale 

tersebut. Dengan kata lain meskipun barang yang ditawarkan saat sale memiliki harga 

lebih murah namun kembali lagi apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan dan 

tanpa mengabaikan kualitas barang tersebut. Pendapat menarik dari satu orang 

informan mengungkapkan meskipun tidak sedang membutuhkan namun apabila barang 

sale merupakan barang bermerek bagus dan dengan sepengetahuannya bahwa barang 

tersebut jarang sale maka akan mempertimbangkan untuk membeli barang tersebut.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen Matahari dalam kaitannya tentang price 

perception dengan coupon proneness dan sale proneness lebih mempertimbangkan 

kebutuhan dan kualitas barang daripada tergiur akan kupon potongan harga dengan 

syarat dan ketentuan berlaku. Bagi konsumen, syarat dan ketentuan yang menyertai 

kupon potongan harga juga menjadi salah satu pertimbangan untuk tidak menggunakan 

kupon.Demikian juga halnya dengan sale, meskipun diskon yang ditawarkan saat sale 

tersebut besar namun tidak cukup efektif mendorong konsumen untuk melakukan 

pembelian, kembali lagi kepada kebutuhan dan kualitas barang yang sedang sale.Bagi 

penelitian selanjutnya disarankan dapat menambahkan keseluruhan aspek price 

perception dalam kaitannya dengan impulse buying konsumen. 
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