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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan perilaku konsumen dan faktor-faktor yang
mempengaruhi perilaku konsumen yang berbelanja bahan makanan harian di pasar Modern Hypermart dan
Tradisional Tavip. Hipotesis yang diajukan: adanya perbedaan perilaku konsumen yang berbelanja bahan makanan
harian di Pasar Modern dan Pasar Tradisional serta adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen
yang berbelanja bahan makanan harian di Pasar Modern. Metode pengambilan sampel adalah (Simple Random
Sampling) sampel acak sederhana. Responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang berbelanja bahan makanan
harian di Pasar Modern Hypermart dan Pasar Tradisional Tavip dan sampel yang diambil adalah sebanyak 72
responden. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data skunder. Metode analisis yang digunakan adalah uji
Mann-Whitney Test dan Regresi Ordinal dengan alat bantu perangkat lunak spss 18. Berdasarkan hasil uji data MannWhitney Test menunjukkan adanya perbedaan perilaku konsumen yang berbelanja bahan makanan harian di Pasar
Modern dan Pasar Tradisional yang cukup signifikan dengan nilai Asymp. Sig 0,001 (<0,005), dimana Pasar Modern
Hypermart memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pasar Tradisional Tavip. Berdasarkan hasil
pengujian data Regresi ordinal diperoleh bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang
berbelanja bahan makanan harian di Pasar Modern dan Pasar Tradisional adalah faktor harga, lokasi, kualitas produk,
dan kepuasan konsumen. Sedangkan faktor individu dan informasi produk tidak berpengaruh terhadap perilaku
konsumen di Pasar Modern dan Pasar Tradisional.

Kata Kunci: pasar modern; pasar tradisional; perilaku kosumen.
Abstract

This study was conducted to determine how the differences in consumer behavior and factors that influence behavior consumers buy daily
staple food in the Modern Market and Traditional Market. The sampling method is done by simple ramdom sampling. Respondents in this
study are that consumers buy daily staple food in the Modern Market and Traditional Market. Samples taken are as many as 72 samples
of daily staple food consumers. The data collected are primary data and secondary data. The analytical method used is Mann-Whitney
Test and ordinal regression with 18 SPSS software. Based on test results Mann-Whitney Test showed: indicate a significant difference
consumer behavior buy daily staple food in the Modern Market and Traditional Market to the value Asymp. Sig 0,001 (<0,005), where the
modern market that has a higher value than Traditional Market. Based on test results ordinal regression showed: factors affecting
behavior consumers buy daily staple food in the Modern Market and Traditional Market are price, locations, product quality, consumer
satisfaction. Factors individual and product information has no affecting behavior consumers buy daily staple food in the Modern Market
and Traditional Market.
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PENDAHULUAN
Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan
pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi
memenuhi kebutuhan dan keinginan (Matsaini, 2013). Bahan makanan harian adalah salah satu
kebutuhan primer manusia, beras, lauk-pauk, sayuran dan buah dikategorikan ke dalam
kelompok bahan makanan harian (Sumoprastowo, 2000). Pasar Modern adalah pasar yang
dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai
penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (Sinaga,
2006). Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli serta
ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung memungkinkan adanya
proses (Rapael, 2010).
Pasar Modern di Kota Binjai Menurut Peraturan Walikota Binjai Pasar Modern (Mall,
Shopping Center, Supermarket, Hypermarket, dan sejenisnya) di Kota Binjai diwajibkan
menyediakan 10% dari luas total lantai komersil yang tersedia di dalam pusat perbelanjaan
untuk pengusaha kecil, khususnya pengusaha sektor informal dengan harga jual atau harga sewa
yang terjangkau, yang pengaturannya ditetapkan dengan peraturan Walikota. Fasilitas
infrastruktur yang baik di pasar modern khususnya di Binjai Super Mall akan mampu menarik
minat konsumen untuk berbelanja. Kondisi Pasar Modern Hypermart Binjai Super Mall dari luar
saja sudah tampak gedung bernuansa modern, bersih dan rapi. Suasana di dalam Pasar Modern
Hypermart Binjai Super Mall yang sejuk dan bersih membuat pengunjung betah berbelanja.
Produk yang dijual sudah memiliki informasi yang dibutuhkan oleh konsumen untuk
mengetahui harga suatu produk, merek, ukuran produk, komposisi dan jenis produk dan tertata
rapi menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Area parkir tersedia lebar yang mampu
menampung banyak kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Dari sisi keamanan juga
lebih terjaga karena adanya satpam yang menjaga serta adanya CCTV yang memantau situasi.
Pasar Tradisional Tavip terletak di Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kota
Binjai. Pasar ini telah berdiri sejak masa pemerintahan Orde Lama. Masyarakat juga mengenal
pasar ini dengan nama Pasar Pelita. Pasar Tradisional Tavip menempati areal seluas 12 Ha
dimana ± 90% diantaranya ditutupi bangunan dengan ruangan terbuka berupa terminal
angkutan umum dan jalan. Pasar Tradisional Tavip merupakan salah satu yang terluas dengan
jumlah kios dan stan terbanyak dibandingkan pasar lainnya. Bahan dagangan yang dijajakan
pedagang di Pasar Tradisional Tavip cukup bervariasi meliputi bahan sandang (pakaian), bahan
pangan (sayur-mayur, ikan, daging), barang-barang dan perabot rumah tangga.
Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan adanya perbedaan kondisi dari kedua
lokasi pasar tersebut. Apakah perbedaan kedua lokasi pasar akan mempengaruhi dan
menyebabkan perbedaan perilaku konsumen yang berbelanja bahan makanan yang sama di dua
pasar yang berbeda. Sehingga tujuan penelitian ini adalah ntuk menganalisis perbedaan perilaku
konsumen yang berbelanja bahan makanan harian di pasar Modern dan Tradisional serta untuk
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang berbelanja bahan
makanan harian di pasar Modern dan Tradisional.
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Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen yang Berbelanja Bahan Makanan
Harian di Pasar Modern dan Pasar Tradisional
Menurut Burhanudin, A (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen
adalah lokasi, citarasa, kualitas, selera, usia, pendapatan, pendidikan, harga, jumlah anggota
keluarga, promosi, sumber informasi. Kemudian menurut Amri, S (2012) faktor yang
mmpengaruhi perilaku konsumen adalah pengaruh kualitas produk, kebersihan dan
kenyamanan. Sedangkan menurut Purwanti, I (2013) faktor yang mempengaruhi perilaku
konsumen adalah pelayanan, kualitas produk, infrastruktur, fasilitas, kemudahan parkir dan
kebersihan, harga, keakraban dengan pedagang, kedekatan lokasi, jam buka dan tutup,
kendaraan umum menuju pasar dan isu kesehatan. Berikut penulis simpulkan faktor faktor yang
mmpengaruhi perilaku konsumen yang berbelanja bahan makanan harian di Pasar Modern dan
Pasar Tradisional:

Harga
Sukirno, S (2012) menyatakan bahwa permintaan suatu barang di pengaruhi oleh tingkat
harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan
semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan terhadap barang
tersebut, sebaliknya semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan
terhadap barang tersebut.

Individu
Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur,
pendapatan, gaya hidup. Gaya hidup seseorang menunjukkan pola kehidupan orang yang
bersangkutan yang tercermin dari kegiatan, minat konsumen memilih tempat berbelanja.
Sedangkan jumlah pendapatan seseorang akan mempengaruhi barang dan jasa yang akan dibeli.
Semakin besar penghasilan akan semakin leluasa konsumen dalam memutuskan, mengatur dan
membeli segala kebutuhannya.

Lokasi
Lokasi adalah tempat untuk menyampaikan produk pada konsumen. Lokasi yang
strategis akan mampu menarik perhatian konsumen. Produk tidak akan mempunyai arti apa-apa
bagi konsumen apabila tidak disampaikan atau tidak tersedia pada saat dan tempat yang
diinginkan oleh konsumen (Amri, 2012).

Kualitas
Kualitas produk merupakan pemahaman bahwa produk yang ditawarkan oleh penjual
mempunyai nilai jual lebih yang tidak dimiliki oleh produk pesaing. Oleh karena itu penjual
ataupun perusahaan berusaha memfokuskan pada kualitas produk dan membandingkannya
dengan produk yang ditawarkan oleh penjual ataupun perusahaan pesaing. Kualitas produk
dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Ketika suatu produk yang diinginkan sesuai dengan
yang diharapkan oleh konsumen akan mempengaruhi perilaku konsumen tersebut. Kualitas
suatu produk berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan
atau tersirat (Kotler, 2008).

Informasi Produk
Menurut Tata Sutabri (2005) menyatakan bahwa: "Informasi adalah data yang telah
diklasifikasikan atau diolah untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan dalam
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membeli suatu produk. Perilaku pembelian yang mencari variasi, dalam jenis pembelian ini
beberapa konsumen melakukan pembelian dengan berganti merek untuk mencari produk
sesuai dengan yang diharapkan. Informasi produk mempengaruhi perilaku konsumen saat
memutuskan untuk membeli atau tidak suatu produk.

Kepuasan Konsumen
Kepuasan konsumen adalah suatu kondisi dimana kebutuhan, keinginan dan harapan
konsumen terhadap sebuah produk dan jasa, sesuai atau terpenuhi dengan penampilan dari
produk. Kepuasan pelanggan telah digunakan sebagai suatu alat ukur dari gambaran perilaku
konsumen karena diasumsikan bahwa kepuasan akan mempengaruhi intensitas pembelian
dalam cara yang positif.

METODE PENELITIAN
Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja di Pasar Modern Hypermart Binjai Super Mall
(BSM) dan Pasar Tradisional Tavip Kelurahan Pekan Binjai, Kota Binjai. Penelitian ini
dilaksanakan pada Bulan Juni sampai dengan September 2015. Pengambilan (Simple Random
Sampling) sampel acak sederhana adalah suatu cara pengambilan sampel dimana tiap unsur yg
membentuk populasi diberi kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Sampel
dalam penelitian 72 responden yang diperoleh dari masing-masing 36 responden yang
berbelanja di pasar tradisional dan 36 responden yang berbelanja dipasar modern. Metode
analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang pertama adalah uji dua
sampel independen dengan uji Mann-Whitney Test. Sedangkan untuk mencapai tujuan kedua
analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi ordinal.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Mann–Whitney
Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji Mann–Whitney dengan
bantuan perangkat lunak SPSS 18. Uji Mann–Whitney dilakukan untuk menganalisis apakah ada
perbedaan perilaku kosumen yang berbelanja bahan makanan harian di Pasar Modern dan Pasar
Tradisional. Skor rangking perilaku konsumen ini diperoleh dari total penjumlahan nilai skor
masing-masing variabel.
Tabel 1. Hasil Perilaku Konsumen
Skor Perilaku Konsumen
Mann-Whitney U
342.000
Wilcoxon W
1008.000
Z
-3.456
Asymp. Sig. (2-tailed)
.001
a. Grouping Variable: lokasi belanja
Berdasarkan tabel diatas pada uji Mann–Whitney dapat dilihat Nilai Asymp.Sig 0,001
(<0,005), artinya terdapat perbedaan yang cukup signifikan hasil skor perilaku konsumen dari
kedua pasar yang berbeda, dimana Pasar Modern Hypermart memiliki skor perilaku konsumen
yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kuesioner, tingginya skor perilaku
konsumen di Pasar Modern Hypermart dikarenakan konsumen merasa puas dengan fasilitas,
kualitas produk, harga, pelayanan konsumen yang baik, dan lokasi yang nyaman yang berbeda
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dengan kondisi pasar yang ada di Pasar Tradisional Tavip. Hal ini yang menjadi alasan
konsumen memilih berbelanja di Pasar Modern Hypermart.

Hasil Uji Regresi Ordinal
Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji Regresi Ordinal dengan
bantuan perangkat lunak SPSS 18. Uji Regresi Ordinal dilakukan untuk menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang berbelanja bahan makanan harian di pasar
tradisional dan modern.
Tabel 2. Hasil Perilaku konsumen
ChiSquare
Df
Sig.
30.792
65
1.000
Pearson
Deviance 27.967
65
1.000
Link function: Logit.
Tabel 2 menunjukkan uji kesesuaian model dengan data empiris dimana hipotesis nol
adalah bahwa data hasil prediksi model sesuai dengan data empiris. Nilai signifikansi pearson
sebesar 1,000 (>5%) dan nilai signifikansi Deviance sebesar 1,000 (>0,05) sehingga model yang
digunakan adalah fit atau layak digunakan.
Tabel 3. Hasil Perilaku Konsumen
Cox and Snell
.631
Nagelkerke
.842
McFadden
.720
Link function: Logit.
Hasil pada tabel diatas menunjukkan bahwa Pseudo R-Square menunjukkan nilai
nagalkerke 0,842. Hal ini berarti bahwa 84,2% variabilitas lokasi belanja mampu dijelaskan oleh
variabel harga, individu, kondisi pasar, kualitas produk, informasi produk, dan kepuasan
konsumen. Sementara sisanya 15,8 % ditentukan oleh variabel lain yang tidak disebutkan di
dalam model ini.

Model Regresi Ordinal Logistic
Logit (p1) = In

= 27,149 + 1,360 X1 – 0,289 X2 – 0,604 X3 – 0,758 X4 – 0,605 X5 – 0,438

Dimana:
X1 = Harga
X2 = Individu
X3 = Lokasi
X4 = Kualitas produk
X5 = Informasi produk
X6 = Kepuasan konsumen
p1 = Pasar modern hypermart

Harga
Dari model diatas, interpretasi model regresi ordinal adalah jika variabel selain variabel harga
dianggap konstan maka setiap peningkatan skor harga akan menaikkan odd ratio e (1,360) =
3,896 perilaku konsumen yang berbelanja bahan makanan harian di Pasar Modern Hypermart.
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Individu
Dari model diatas, interpretasi model regresi ordinal adalah jika variabel lain kecuali
variabel individu dianggap konstan maka setiap penurunan skor individu akan menaikkan odd
ratio e (-0,289) = 0,749 perilaku konsumen yang berbelanja bahan makanan harian di Pasar
Modern Hypermart.

Lokasi
Dari model diatas, interpretasi model regresi ordinal adalah jika variabel lain kecuali
variabel lokasi dianggap konstan maka setiap penurunan skor lokasi akan menaikkan odd ratio e
(-0,604) = 0,547 perilaku konsumen yang berbelanja bahan makanan harian di Pasar Modern
Hypermart.

Kualitas Produk
Dari model diatas, interpretasi model regresi ordinal adalah jika variabel lain kecuali
variabel kualitas produk dianggap konstan maka setiap penurunan skor kualitas produk akan
menaikkan odd ratio e (-0,758) = 0,469 perilaku konsumen yang berbelanja bahan makanan
harian di Pasar Modern Hypermart.

Informasi Produk
Dari model diatas, interpretasi model regresi ordinal adalah jika variabel lain kecuali
variabel informasi produk dianggap konstan maka setiap penurunan skor informasi produk
akan menaikkan odd ratio e (-0,605) = 0,564 perilaku konsumen yang berbelanja bahan
makanan harian di Pasar Modern Hypermart.

Kepuasan konsumen
Dari model diatas, interpretasi model regresi ordinal adalah jika variabel lain kecuali
variabel kepuasan konsumen dianggap konstan maka setiap penurunan skor kepuasan
konsumen akan menaikkan odd ratio e (-0438) = 0,645 perilaku konsumen yang berbelanja
bahan makanan harian di Pasar Modern Hypermart.

Hasil Analisis Perbandingan Perilaku Konsumen yang Berbelanja Bahan Makanan
Harian di Pasar Tradisional dan Modern
Hasil yang diperoleh dari Uji Mann–Whitney yang dilakukan adalah pasar modern
hypermart pada Tabel 1 memiliki skor rangking yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan
pasar tradisional tavip. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang diperolah di Pasar Modern
pada faktor lokasi dengan skor rata-rata yang diperoleh adalah 22 dari jumlah skor tertinggi 25,
sedangkan skor rata-rata yang diperoleh di Pasar Tradisional Tavip adalah 20. Begitu juga pada
faktor kualitas produk di Pasar Modern Hypermart skor rata-rata yang diperoleh adalah 22,
sedangkan di Pasar Tradisional skor rata-rata yang diperoleh adalah 19. Hal ini menunjukkan
bahwa konsumen di Pasar Modern Hypermart memiliki perilaku konsumen yang lebih tinggi
dalam berbelanja bahan makanan harian dibandingkan di Pasar Tradisional Tavip.
Uji Mann–Whitney juga menunjukkan adanya perbedaan perilaku konsumen yang
berbelanja bahan makanan harian di Pasar Modern Hypermart dan pasar tradisional modern
yang cukup signifikan dengan nilai Asymp. Sig 0,001 (<0,005), dimana Pasar Modern Hypermart
memiliki skor yang lebih tinggi. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang diperoleh di Pasar
Modern Hypermart faktor informasi produk dengan skor rata-rata 13 dari total skor tertinggi
15, sedangkan di Pasar Tradisional Tavip skor dengan skor rata-rata 12. Begitu juga pada faktor
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kepuasan konsumen di Pasar Modern dengan skor rata-rata 26, sedangkan di Pasar Tradisional
dengan skor rata-rata 25.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen yang Berbelanja Bahan
Makanan Harian di Pasar Modern
Dari hasil uji regresi ordinal pada tabel parameter estimates interpretasi dari variabel
harga adalah nilai odd ratio yang naik sebesar e (1,360) = 3,896, artinya konsumen setuju
dengan harga yang ada di Pasar Modern Hypermart. Harga produk yang ada di Pasar Modern
Hypermart meyakinkan konsumen untuk membelinya dan tetap memilih pasar tersebut sebagai
tempat berbelanja walaupun tidak dapat melakukan tawar menawar. Berdasarkan data yang
diperoleh di Pasar Modern Hypermart adalah konsumen tidak setuju adanya tawar menawar
dikarenakan konsumen tidak menyukai keadaan yang mengganggunya dengan interaksi tawar
menawar ketika berbelanja. Di satu sisi, ini merupakan kelemahan dari Pasar Modern karena
sedikit saja terjadi kenaikan harga suatu produk bahan makanan harian yang ada di Pasar
Modern akan merubah perilaku konsumen yang senang berbelanja akan beralih memilih
berbelanja di Pasar Tradisional Tavip dan tidak akan melihat kondisi variabel lain karena
variabel harga disini berdasarkan hasil olahan data memberikan nilai yang sangat signifikan
terhadap perilaku konsumen yang berbelanja bahan makanan harian dibandingkan dengan
variabel lain.
Interpretasi hasil dari uji regresi ordinal pada tabel parameter estimates dari variabel
individu adalah nilai odd ratio yang naik sebesar e (0,289) = 0,749, artinya konsumen setuju
untuk memilih Pasar Modern Hypermart sebagai tempat berbelanja karena harga produk yang
ada di pasar tersebut sesuai dengan pendapatannya. Konsumen memilih berbelanja di Pasar
Modern Hypermart selain untuk berbelanja makanan harian juga dikarenakan profesi dan
tuntutan gaya hidup saat ini yang mengharuskan konsumen untuk berbelanja di Pasar Modern
Hypermart.
Interpretasi hasil dari uji regresi ordinal pada tabel parameter estimates dari variabel
lokasi adalah nilai odd ratio yang naik sebesar e (0,604) = 0,547, artinya konsumen setuju untuk
memilih Pasar Modern Hypermart sebagai tempat berbelanja. Berdasarkan data yang diperoleh
adalah konsumen memilih berbelanja di Pasar Modern Hypermart karena berlokasi yang mudah
dijangkau oleh kendaraan umum. Konsumen juga merasa nyaman dengan fasilitas dan
pelayanan yang ada seperti tersedianya lapangan parkir yang luas dan menyediakan lebih
banyak jenis untuk memilih bahan makanan harian yang dibutuhkan. Kondisi lingkungan yang
baik juga menjadi alasan konsumen memutuskan Pasar Modern Hypermart untuk berbelanja
bahan makanan harian.
Interpretasi hasil dari uji regresi ordinal pada tabel parameter estimates dari variabel
kualitas produk adalah nilai odd ratio yang naik sebesar e (-0,758) = 0,469, artinya konsumen
setuju untuk memilih Pasar Modern Hypermart sebagai tempat berbelanja. Berdasarkan data
yang diperoleh adalah konsumen merasa yakin dengan produk yang ada di Pasar Modern
Hypermart karena kualitas yang baik dan segar. Pengemasan produk yang baik, rapi dan
memperhatikan kebersihan yang menjadi alasan lain konsumen memilih berbelanja di Pasar
Modern Hypermart.
Interpretasi hasil dari uji regresi ordinal pada tabel parameter estimates dari variabel
informasi produk adalah nilai odd ratio yang naik sebesar e (-0,605) =0,564, artinya konsumen
setuju untuk memilih Pasar Modern Hypermart sebagai tempat berbelanja karena memberikan
pelayanan yang baik, selain itu juga produk yang tertata rapi dan informasi produk yang lengkap
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mulai dari merek, komposisi, ukuran, dan jenis produk sehingga memudahkan konsumen dalam
memilih. Berbagai promosi yang dilakukan Pasar Modern Hypermart seperti potongan harga
yang diinformasikan di televisi, radio, koran maupun media lainnya juga menjadi alasan
konsumen tertarik dan setuju berbelanja di Pasar Modern Hypermart.
Sedangkan interpretasi hasil dari uji regresi ordinal pada tabel parameter estimates dari
variabel kepuasan konsumen adalah nilai odd ratio yang naik sebesar e (-0438) = 0,645, artinya
konsumen setuju untuk memilih Pasar Modern Hypermart. Berdasarkan data yang diperoleh
adalah kondisi gedung yang luas dan nyaman, pelayanan yang baik, kualitas produk,
menyediakan berbagai jenis produk, dan informasi produk yang lengkap menjadi alasan
konsumen merasa puas berbelanja bahan makanan harian di Pasar Modern Hypermart.

SIMPULAN
Perbandingan perilaku konsumen yang berbelanja bahan makanan harian dengan hasil
45,00 di pasar modern hypermart dan 28,00 di pasar tradisional tavip. Nilai Asymp. Sig adalah
0,001 (<0,005), artinya terdapat perbedaan yang cukup signifikan hasil skor perilaku konsumen
dari kedua pasar yang berbeda. Nilai skor di Pasar Modern Hypermart memiliki perilaku
konsumen yang lebih tinggi dibandingkan perilaku konsumen di Pasar Tradisional Tavip
dikarenakan lokasi pasar yang dekat dengan jangkauan konsumen, instansi pemerintah,
pendidikan, terminal. Alasan lain konsumen memilih Pasar Modern Hypermart karena fasilitas
toilet yang bersih, dan kualitas produk yang segar dikemas dengan baik yang berbeda dengan
fasilitas dan kualitas produk yang kurang baik dan tidak menarik di Tradisional Tavip. Hal ini
membuat konsumen tertarik berbelanja di Pasar Modern Hypermart.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang berbelanja bahan makanan
harian di pasar tradisional dan modern faktor harga dengan sig 0,02 (<5%), kondisi pasar
dengan sig 0,38 (5%), kualitas produk dengan sig 0,38 (5%), dan kepuasan konsumen dengan
sig 0,29 (5%) berpengaruh terhadap perilaku konsumen yang berbelanja bahan makanan harian
di Pasar Modern Hypermart dan Pasar Tradisional, hal ini diketahui dari nilai Statistic Wald
yang memiliki niai signifkansi lebih kecil dari 0,05 sedangkan faktor individu dan informasi
produk tidak perpengaruh terhadap perilaku konsumen, hal ini diketahui dari nilai Statistic
Wald yang memiliki nilai signifkansi lebih besar dari 0,05.
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