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ABSTRAK 

 

Fashion merupakan industri yang terus berkembang dari waktu ke waktu. 

Seiring dengan perkembanganya, fashion menjadi hal yang tidak akan pernah 

lepas dari perhatian setiap individu karena dapat menjadi sebuah penilaian 

terhadap karakter seorang individu.Fashion kini bukan sekedar sebagai pelindung 

tubuh, tetapi sebagai media komunikasi yang dapat menggambarkan identitas 

sosial, seksualitas, kelas dan juga gender.Fashion sering digunakan untuk 

menunjukkan nilai sosial atau status individu berdasarkan apa yang dipakai 

individu tersebut. Sejalan denan hal tersebut maka berkembang juga istilah 

keterlibatan pada fashion yang merupakan tingkat persepsi konsumen untuk 

menganggap penting fashion yang sedang menjadi trend di masyarakat. 

Konsumen cenderung untuk mengikuti fashion yang sedang berkembang dan 

berpakaian sesuai dengan trend fashion yang ada, dimana fashion tersebut sedang 

menjadi gaya yang popular dan digemari pada saat tertentu. Karena melibatkan 

konsumen, fashion secara langsung akan memberi efek atas perasaan kepada 

konsumen dikarenakan adanya produk fashion terbaru yang ada di lingkungan 

toko. Karakteristik lingkungan toko sendiri juga berpengaruh dalam memberikan 

efek terhadap emosi konsumen. Sehingga hal tersebut memunculkan keinginan 

untuk melakukan pembelian yang bersifat impulsif, yang dimoderasi oleh karakter 

situasional. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan atas 

beragam faktor yang ada terhadap keputusan pembelian impulsif yang dilakukan 

oleh konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif yang menitik beratkan pada uji hipotesis dengan memakai teknik 

analisis Partial Least Square (PLS), dimana populasinya adalah seluruh 

konsumen Toko ADAFashion Surabaya. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian berjumlah 150 responden dengan metode pengambilan non-probability 

sampling yaitu bentuk purposive sampling. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan kuisioner. 

Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa Karakteristik Lingkungan 

Toko mempunyai pengaruh terhadap Emosi Konsumen, Keterlibatan pada 

Fashion mempunyai pengaruh terhadap Emosi Konsumen, Emosi Konsumen 

mempunyai pengaruh terhadap Pembelian Impulsif. Sedangkan dimensi dari 

Karakter Situasional yaitu Ketersediaan Waktu terbukti tidak memoderasi 

hubungan antara Emosi Konsumen terhadap Pembelian Impulsif, kemudian 

Ketersediaan Uang dan Defisini Tugas terbukti memoderasi  hubungan antara 

Emosi Konsumen terhadap Pembelian Impulsif. 

 

Kata Kunci: Karakteristik Lingkungan Toko, Keterlibatan pada Fashion, 

Emosi Konsumen, Karakter Situasional, Pembelian Impulsif. 
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