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BAB 1  

LATAR BELAKANG 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perilaku konsumen impulsive buying adalah fenomena yang diakui secara 

luas di Amerika Serikat. Impulsive buying menyumbang lebih dari 80% dari 

semua pembelian dari kategori produk tertentu (Kacen dan Lee, 2002; Abraham, 

1997; Smith, 1996), dan itu berarti bahwa pembelian produk lebih disebabkan 

oleh pembelian impuls bukan karena pembelian yang telah direncanakan 

sebelumnya (Kacen dan Lee, 2002; Sfiligoj, 1996). Mogelonsky (1998) dalam 

Kacen dan Lee (2002) mengatakan pada tahun 1997 diperkirakan $4,2 miliar per 

tahun pendapatan toko yang dihasilkan oleh penjualan impuls dari barang-barang 

seperti permen dan majalah. Berbeda dengan di Amerika Serikat, di Indonesia 

masih belum ditemukan data mengenai besarnya jumlah pembelian yang 

disebabkan karena impulse buying oleh konsumen Indonesia. 

Underhill (1999) dalam Kacen dan Lee (2002), menegaskan bahwa banyak 

pembelian yang dilakukan di toko karena mereka menyerah pada dorongan impuls 

pada diri mereka sendiri. Terlebih lagi, teknologi seperti television shopping 

channels dan internet serta meningkatnya kemudahan aksesibilitas pelayanan dan 

produk semakin memperluas kesempatan konsumen untuk melakukan impulse 

buying (Kacen dan Lee, 2002). Kemudahan mendapatkan produk salah satunya 

diakibatkan dari strategi pemasar yang membuka banyak gerai di berbagai daerah 

dan tempat yang mudah dijangkau konsumen. Salah satu pemasar yang memiliki 
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banyak gerai adalah Matahari Department Store. Matahari Department Store saat 

ini memiliki 134 gerai di 65 kota di Indonesia, dan membuka 3 gerai baru pada 

tahun 2015. Matahari Department Store juga menawarkan berbagai jenis diskon 

dan desain toko yang menarik, serta suasana toko yang nyaman dilengkapi dengan 

berbagai pajangan toko yang mampu memikat hati konsumen 

(www.matahari.co.id, 2015). 

Secara umum perilaku konsumen dipengaruhi oleh lingkungan budaya, 

sosial dan faktor personal. Dari ketiganya, faktor budaya memiliki pengaruh yang 

sangat besar. Perilaku konsumen adalah bagaimana individu, kelompok, dan 

organisasi memilih, membeli, menggunakan dan membuang barang, jasa, ide, atau 

pengalaman dimana tujuan utamanya adalah untuk memuaskan keinginannya 

(Kotler dan Keller, 2011). Sedangkan menurut Rook (1987) dalam Mehta dan 

Kugan (2013) perilaku pembelian konsumen yang tidak direncanakan dikenal 

dengan istilah impulse buying. Konsumen yang melakukan impulse buying 

melakukan pembelian tanpa banyak berpikir dan mengevaluasi mengenai tingkat 

kebutuhan, keterjangkauan harga, dan lain-lain. Mereka hanya berfokus pada 

dorongan kenikmatan berbelanja yang didapat tanpa mempertimbangkan manfaat 

dan keunggulan dari produk tersebut, hal itu merupakan suatu fenomena yang 

terus meningkat dan menarik perhatian para peneliti konsumen (Youn dan Faber, 

2000; Mehta dan Kugan, 2013). Karakter konsumen Indonesia yang cenderung 

tidak memiliki perencanaan rentan untuk melakukan tindakan impulse buying 

(www.marketing.co.id, 2012). 
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Sebagian besar masyarakat Indonesia memanfaatkan berbagai pusat 

perbelanjaan sebagai tempat untuk melepas penat dan stres ataupun hanya untuk 

window shopping ditengah-tengah waktu luang yang mereka miliki, dengan store 

atmosphere yang menarik dan berbagai pajangan toko yang beraneka ragam 

menjadikan masyarakat betah untuk berlama-lama berada dalam mall. Seperti 

yang disampaikan oleh Consumer Survey Indonesia (CSI) ditemukan beberapa 

temuan menarik, pertama rata-rata frekuensi kunjungan orang ke mall adalah 6,5 

hari sekali dengan variasi wanita tiap 6,1 hari sekali dan pria 7,1 hari sekali. 

Temuan kedua mengenai durasi di dalam mal. Hasil riset menunjukkan rata-rata 

tiap orang menghabiskan 3,5 jam sekali kunjungan. Angka ini jika dikonversikan 

ke satu tahun menghasilkan lama kunjungan 197 jam. Artinya, selama setahun 

orang mengisi hidupnya selama 197 jam di mal (www.swa.co.id, 2010). Tidak 

menutup kemungkinan seringnya kunjungan di mal membuat konsumen yang 

awalnya hanya sekedar window shopping, akan tertarik dengan berbagai tawaran 

dari merchant, misalnya promosi dan berbagai window display yang memikat hati 

konsumen. Hal ini menjadikan konsumen yang awalnya tidak ada rencana untuk 

melakukan pembelian menjadi tertarik untuk membeli sehingga terjadilah impulse 

buying.  Salah satu ritel terbesar dan terlengkap di Indonesia yang menawarkan 

banyak kegiatan promosi dalam iklan, media cetak dan sosial serta memiliki 

atribut toko yang menarik adalah PT. Matahari Department Store Tbk yang  

merupakan market leader dalam penjualan fashion, aksesoris dan produk 

kecantikan pada segmen department store (www.matahari.co.id, 2015). 
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Badgaiyan dan Verma (2014) menyatakan banyak penelitian tentang 

pengaruh faktor situasional dan strategi impulse buying, akan tetapi masih sedikit 

yang membahas aspek psikologi konsumen sehubungan dengan impulse buying. 

Penelitian Badgaiyan dan Verma (2014) mengaitkan impulse buying dengan lima 

faktor intrinsik pendukung impulse buying yaitu kepribadian (personality), 

kecenderungan kenikmatan berbelanja (shopping enjoyment tendency), 

materialisme (materialism), kecenderungan impulse buying (impulse buying 

tendency), dan kebudayaan  (cultural). Dalam penelitian ini tidak menggunakan 

kepribadian (personality) karena kepribadian memiliki sifat yang konsisten dan 

abadi atau kekal, sehingga pemasar tidak dapat mengubah kepribadian konsumen 

untuk menyesuaikan produk mereka (Larsen dan Buss, 2010: Badgaiyan dan 

Verma, 2014), selain itu kelima aspek dalam kepribadian yaitu, neuroticism, 

agreeableness, extraversion, conscientiouness, dan opennes tidak secara 

keseluruhan berpengaruh terhadap impulse buying (Badgaiyan dan Verma, 2014).  

Faktor intrinsik pendukung impulsive buying berikutnya adalah 

kecenderungan kenikmatan berbelanja (shopping enjoyment tendency) 

didefinisikan sebagai karakteristik pembeli individu yang mewakili 

kecenderungan untuk menjadikan aktivitas belanja lebih menyenangkan dan untuk 

mendapatkan kesenangan dalam berbelanja lebih besar daripada yang orang lain 

rasakan (Goyal dan Mital, 2007; Badgaiyan dan Verma 2014). Hal tersebut telah 

menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki karakteristik yang tinggi akan  

shopping enjoyment tendency untuk terus ada dalam toko dan menjelajah lebih 

jauh lagi dan kemudian diharapkan untuk merasakan dorongan kuat untuk 
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melakukan impulsive buying (Chavosh et al., 2011; Soeseno, 2010; Badgaiyan 

dan Verma 2014). 

Faktor intrinsik yang ketiga adalah materialism. Dinyatakan oleh Steven 

dan Srinivas (2013), Dittmar dan Bond (2010), Badgaiyan dan Verma (2014) 

materialism menggambarkan konsumen yang melampirkan nilai ke objek material 

dan menemukan makna dan identitas dalam harta, dan karenanya, orang-orang ini 

didorong oleh keyakinan bahwa barang konsumtif adalah tujuan hidup  dan kunci 

menuju kebahagiaan mereka. Konsumen dengan sifat materialistis yang kuat 

menunjukkan kecenderungan melakukan pembelian impulsif lebih tinggi 

dibandingkan dengan konsumen dengan materialistis yang lemah. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Troisi et al (2006) dalam Badgaiyan dan Verma 

(2014) menunjukkan bahwa kecenderungan materialistis yang tinggi sebanding 

dengan perilaku impulse buying. 

Faktor intrinsik yang keempat yang memengaruhi perilaku pembelian 

impulsif adalah impulse buying tendency. Dikonsepkan oleh Rook dan Fisher 

(1995) dalam Badgaiyan dan Verma (2014), impulse buying tendency  

didefinisikan sebagai sifat konsumen yang menilai kecenderungan seorang 

individu untuk melakukan pembelian yang tidak dinginkan, mendadak, dan  

secara spontan.  Konsumen yang memiliki kecenderungan impulse buying yang 

tinggi memiliki kurangnya kontrol dalam melakukan pembelian, sehingga 

kesempatan untuk melakukan impulse buying lebih besar dibandingkan dengan 

konsumen yang kecenderungannya dalam impulsive buying rendah. 
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Faktor yang terakhir adalah kebudayaan (cultural). Menurut Hofstede et al 

(2010) dalam Badgaiyan dan Verma (2014) kebudayaan adalah suatu 

pemrograman mental kolektif dari pikiran-pikiran manusia yang membedakan 

satu kelompok dengan kelompok lainnya yang memengaruhi pola pikir yang 

melekat pada berbagai aspek kehidupan dan dalam lembaga-lembaga masyarakat. 

Kebudayaan tidak lepas dari unsur kehidupan masyarakat. Pola dan gaya 

konsumen sangat bergantung pada budaya apa yang membentuknya. Budaya 

menentukan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen dan membentuk 

suatu perilaku (behaviors) dan sikap (attitudes) konsumen (Venkatesh, 1995). 

Hofstede juga menyebutkan dalam kebudayaan terdapat dimensi individualism 

dan collectivism, keduanya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

perilaku konsumen. Pola-pola sosial diharapkan untuk mempengaruhi perilaku 

pembelian impulsif melalui efeknya pada identitas seseorang diri, tanggap 

terhadap pengaruh normatif, dan kebutuhan (atau kurangnya kebutuhan) untuk 

menekan keyakinan internal untuk bertindak dengan tepat, pola ini kemungkinan 

akan membawa ke hubungan kecenderungan melakukan pembelian impuls 

(Kacen dan Lee, 2002). Hofstede (2006) menemukan bahwa Indonesia cenderung 

memiliki budaya collectivism dibandingkan individualism, sehingga dalam 

penelitian ini hanya menggunakan collectivism culture sebagai budaya yang ada 

di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan Badgaiyan dan Verma (2014) hanya 

collectivism saja yang memiliki pengaruh terhadap impulse buying behavior, 

sedangkan individualism tidak memiliki pengaruh terhadap impulse buying 

behavior. Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Kacen dan Lee 
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(2002) cultural tidak secara langsung berhubungan dengan impulse buying 

behavior, akan tetapi memoderasi hubungan antara impulse buying tendency 

dengan impulse buying behavior. Budaya kolektivis juga menekankan kontrol dan 

moderasi emosi seseorang lebih besar daripada budaya individualis, yang 

berhubungan dengan impulse buying tendency seseorang. Dengan demikian 

penelitian ini juga mencoba menjembatani posisi pengaruh faktor intrinsik 

cultural dan faktor-faktor lainnya sebagai pendukung perilaku impulse buying 

dalam kecenderungan untuk melakukan impulsive buying behavior. Dimana 

semua faktor tersebut memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap impulse 

buying behavior. 

1.2 Perumusan Masalah 

Masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apakah shopping enjoyment tendency berpengaruh langsung terhadap 

impulse buying behavior pada konsumen Matahari Department Store 

Plaza Surabaya? 

2. Apakah materialism berpengaruh langsung terhadap impulse buying 

behavior pada konsumen Matahari Department Store Plaza Surabaya? 

3. Apakah impulse buying tendency berpengaruh langsung terhadap 

impulse buying behavior pada konsumen Matahari Department Store 

Plaza Surabaya? 

4. Apakah cultural berpengaruh langsung terhadap impulse buying 

behavior pada konsumen Matahari Department Store Plaza Surabaya? 
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5. Apakah cultural memoderasi hubungan antara impulse buying tendency 

dan impulse buying behavior pada konsumen Matahari Department 

Store Plaza Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh langsung shopping enjoyment tendency 

terhadap impulse buying behavior pada konsumen Matahari Department 

Store Plaza Surabaya. 

2. Untuk menguji pengaruh langsung materialism terhadap impulse buying 

behavior pada konsumen Matahari Department Store Plaza Surabaya. 

3. Untuk menguji pengaruh langsung impulse buying tendency terhadap 

impulse buying behavior pada konsumen Matahari Department Store 

Plaza Surabaya. 

4. Untuk menguji pengaruh langsung cultural terhadap impulse buying 

behavior pada konsumen Matahari Department Store Plaza Surabaya. 

5. Untuk menguji pengaruh cultural sebagai variabel moderasi antara 

impulse buying tendency dan impulse buying behavior pada konsumen 

Matahari Department Store Plaza Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah: 
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1.4.1 Manfaat Akademik 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang 

ingin melakukan penelitian sejenis atau penelitian lebih lanjut di masa depan, 

khususnya mengenai pengaruh faktor-faktor intrinsik terhadap impulse buying 

behavior diantara konsumen Matahari Department Store Plaza Surabaya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber 

informasi untuk menentukan kebijakan perusahaan dalam mengelola bisnis retail, 

khususnya mengenai pengaruh terhadap faktor-faktor intrinsik impulse buying 

behavior diantara konsumen Matahari Department Store Plaza Surabaya 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan pemahaman, sistematika penulisan dalam penelitian ini 

akan dibuat sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ni dijelaskan secara singkat mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat mengenai penelitian 

terdahulu, landasan teori yang berkaitan dengan retailing, 

department store, personality, shopping enjoyment tendency, 

materialism, impulsive buying tendency, cultural, dan impulse 

buying behavior serta hipotesis 
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BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat mengenai jenis penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional, data dan sumber data, 

pengukuran data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, 

sampel dan teknik pengambilan sampel, uji validitas dan reliabilitas, 

dan teknik analisis data 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat mengenai deskripsi data, 

pengujian hipotesis dan pembahasan 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang memuat simpulan 

dari hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat 

memberikan masukan yang bermanfaat, baik manajerial Matahari 

Department Store Plaza Surabaya maupun bagi peneliti lain yang 

ingin melakukan penelitan sejenis di masa depan. 
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