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ABSTRAKSI 

       Pembelian impuls merupakan suatu konsep yang sudah ada lebih dari 50 tahun 
yang lalu. Kecenderungan konsumen membeli secara impuls ini sudah mengakar 
menjadi kepribadian seseorang dan menjadi perbedaan individu yang satu dengan 
individu yang lain. Sifat impulsivitas yang melekat pada tiap diri individu tersebut 
merupakan faktor bawaan dari lahir. Namun impulse buying bisa juga dikarenakan 
faktor lingkungan toko, sebab lingkungan toko yang nyaman akan dapat memberikan 
emosi positif bagi pengunjungnya. Oleh karena itu, penelitian ini juga menjembatani 
kedua perspektif tersebut dengan menggunakan perspektif ketiga yakni 
interaksionisme. Interaksionisme adalah bagaimana aspek perbedaan individu dan 
lingkungan eksternal diakomodasi bersama-sama dalam mempengaruhi pembelian 
impuls. 
       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sifat impulsivitas terhadap  
pembelian impuls,  pengaruh lingkungan toko terhadap pembelian impuls,  dan 
menguji  interaksi antara sifat impulsivitas dan lingkungan toko terhadap pembelian 
impuls. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui survei 
menggunakan kuesioner dengan metode pengambilan sampel store intercept yaitu 
meminta kesediaan konsumen yang telah selesai berbelanja untuk mengisi kuesioner.  
       Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada uji 
hipotesis dengan memakai teknik analisis uji beda dan regresi linier sederhana untuk 
pengujian hipotesis pertama, uji beda dan regresi linier berganda pada hipotesis kedua, 
dan  one way ANOVA pada pengujian hipotesis ketiga. Pengujian hipotesis 
menggunakan program SPSS 14.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa sifat 
impulsivitas  berpengaruh terhadap pembelian impuls pada pengujian hipotesis 
pertama. Semakin impulsif seorang konsumen, semakin besar pembelian impuls yang 
dilakukan. Pada pengujian hipotesis kedua, lingkungan toko berpengaruh terhadap 
pembelian impuls. Semakin nyaman lingkungan toko, semakin besar pembelian  
impuls. Pada pengujian hipotesis ketiga, terbukti sifat impulsivitas dan lingkungan 
toko berinteraksi mempengaruhi pembelian impuls. 
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