
  

vi 
 

    

ABSTRAKSI 
 

 Kemampuan penyedia jasa untuk mempertahankan pangsa pasarnya 
merupakan salah satu hal penting yang harus selalu diupayakan dari waktu ke waktu, 
karena tidak akan berguna apabila suatu penyedia jasa mendapatkan pelanggan baru 
apabila mereka kehilangan pelanggan lama secara terus menerus. Salah satu cara 
yang dapat digunakan untuk mempertahankan pelanggan lama yaitu menerapkan 
strategi promosi yang tepat sasaran. Dengan promosi, suatu penyedia jasa akan lebih 
mudah menarik pelanggan baru untuk melakukan percobaan pembelian (trial) dan 
kemudian pelanggan tersebut memiliki kemungkinan untuk melakukan pembelian 
ulang (repurchase). Namun selain hal tersebut, terdapat faktor gengsi (fear of losing 
face) pada diri pelanggan kelas atas yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 
mereka. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh potongan harga terhadap 
pembelian ulang (repurchase) melalui percobaan pembelian (trial) dengan moderasi 
fear of losing face pada member Ranch Market Surabaya. Variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah potongan harga (X), fear of losing face (Z1), trial (Z2), 
dan repurchase (Y). 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data 
yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari 100 orang responden. 
Reponden merupakan member dari Ranch Market. Metode penentuan sampel yang 
digunakan adalah non-probability sampling, dengan metode judgmental sampling. 
Atau purposive sampling.Teknik analisis yang digunakan adalah Moderated 
Regression Analysis (MRA) untuk hipotesis pertama dan regresi linier sederhana 
untuk hipotesis kedua yang diolah menggunakan program SPSS. Persamaan regresi 
yang dihasilkan adalah : 
 

Z2 = a + b1X + b2Z1 + b3XZ1 + e 

dan 

Y = a + b1Z2 + e 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah potongan harga sebagai alat 
promosi berpengaruh terhadap repurchase yang didahului oleh trial. Dimana pada 
hubungan antara potongan harga dan trial terdapat fear of losing face sebagai variabel 
moderasi yang memperlemah hubungan keduanya. 
 
Kata kunci : potongan harga, trial, fear of losing face, repurchase. 
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