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ABSTRAK 

 

 Teknologi seperti television shopping channels dan internet serta 

meningkatnya kemudahan aksesibilitas pelayanan dan produk semakin 

memperluas kesempatan konsumen untuk melakukan impulse buying. Kemudahan 

mendapatkan produk salah satunya diakibatkan dari strategi pemasar yang 

membuka banyak gerai di berbagai daerah dan tempat yang mudah dijangkau 

konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh 

antara faktor-faktor intrinsik terhadap perilaku impulse buying pada konsumen 

Matahari Department Store di Surabaya. 

Penentuan sampel dari populasi diambil dengan menggunakan teknik 

judgment sampling, yaitu mengambil sampel konsumen yang pernah berbelanja di 

Matahari Department Store secara impuls selama tiga bulan terakhir (Juli – 

September 2015), dengan jumlah sampel sebanyak 220 responden. Variabel 

eksogen dalam penelitian ini adalah shopping enjoyment tendency (X1), 

materialism (X2), impulse buying tendency (X3), dan cultural (X4). Variabel 

moderasi adalah cultural (Z), dan variabel endogen adalah impulse buying 

behavior (Y). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa shopping enjoyment tendency 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap impulse buying behavior, karena 

nilai probabilitas sebesar 0,000<0,05 dan nilai standart regression weight 

menunjukkan hasil yang positif yaitu 0,283.  Materialism berpengaruh secara 

signifikan positif terhadap impulse buying behavior, karena nilai probabilitas 

sebesar 0,000<0,05 dan nilai standart regression weight menunjukkan hasil yang 

positif yaitu 0,435. Impulsive buying tendency berpengaruh secara signifikan 

positif terhadap impulse buying behavior, karena nilai probabilitas sebesar 

0,000<0,05 dan nilai standart regression weight menunjukkan hasil yang positif 

yaitu 0,451.  Cultural berpengaruh secara signifikan positif terhadap impulse 

buying behavior, karena nilai probabilitas sebesar 0,000<0,05 dan nilai standart 

regression weight menunjukkan hasil yang positif yaitu 0,224. Akan tetapi model 

penelitian dengan cultural sebagai variabel moderasi antara impulse buying 

tendency dan impulse buying behavior tidak didukung oleh data. 

 

Kata kunci: Shopping Enjoyment Tendency, Materialism, Impulse Buying 

Tendency, Cultural, Impulse Buying Behavior, Department Store. 
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