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ABSTRAKSI 
Penelitian ini meneliti tentang pembelian impuls. Fenomena pembelian impuls atau impulse 
buying telah sejak lama di kenal dan menjadi bagian dari dunia pemasaran, khususnya untuk 
dunia ritel. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi pembelian impuls, namun muncul satu permasalahan yakni adanya perbedaan 
perspektif atau sudut pandang mengenai faktor determinan pembelian impuls. Disatu sisi 
sejumlah penelitian berpendapat bahwa pembelian impuls dipengaruhi oleh faktor internal 
yakni sifat impulsivitas masing-masing individu itu sendiri, disisi lain berpendapatan bahwa 
pembelian impuls dipengaruhi oleh faktor external, yaitu lingkungan tempat pembelian 
impuls itu terjadi. Penelitian ini mencoba mempertemukan kedua sudut pandang tersebut 
dengan menggunakan perspektif ketiga yaitu sudut pandang interaksionisme, yaitu baik 
aspek perbedaan individu maupun faktor lingkungan eksternal bersama-sama mempengaruhi 
perilaku pembelian impuls. 
Terdapat 3 rumusan masalah yang sekaligus menjadi tujuan dalam penelitian ini. Pertama 
untuk mengetahui apakah sifat impulsivitas signifikan mempengaruhi pembelian impuls. 
Kedua apakah lingkungan toko mempengaruhi pembelian impuls. Ketiga apakah lingkungan 
toko dan sifat impulsivitas signifikan secara bersama-sama berpengaruh pada perilaku 
pembelian impuls. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Surabaya. 
Dengan karakteristik partisipan berada pada kisaran usia 18-30 tahun. Dengan jumlah 
partisipan sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode imaginary 
shopping experience. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sifat impulsivitas (X1) dan 
lingkungan toko (X2) serta pembelian impuls (Y) sebagai variabel tergantungnya. 
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis uji beda rata-rata, regresi linear sederhana dan 
berganda. Berdasarkan hasil analisis uji beda rata-rata maupun uji regresi linear sederhana 
didapatkan hasil bahwa kedua variabel bebas secara parsial signifikan berpengaruh pada 
variabel bebas. Regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui manakah dari kedua 
variabel bebas yang lebih dominan berpengaruh pada variabel tergantung. Dari hasil analisis 
tersebut didapatkan hasil bahwa standardize beta variable X2 yaitu variabel lingkungan 
toko lebih besar dibanding standardize beta variabel X1 yaitu variabel sifat impulsivitas. 
Artinya variabel X2 yaitu lingkungan toko lebih dominan berpengaruh pada variabel Y, yaitu 
variabel pembelian impuls. 
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