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ABSTRAK 

 

PENGARUH GAYA HIDUP HEDONIS, KETERLIBATAN MODE DAN 

LINGKUNGAN DI DALAM TOKO TERHADAP PEMBELIAN IMPULSIF 

(Studi Pada Konsumen Toko COLORBOX Di Mall Boemi Kedaton Bandar 

Lampung) 

 

Oleh 

 

N. DEANY SISSAR JUNITA AK 

  

Setiap pelaku bisnis toko mode menawarkan berbagai produk mode yang sesuai 

dengan gaya hidup konsumen agar mampu menarik konsumen untuk melakukan 

pembelian impulsif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh gaya hidup 

hedonis, keterlibatan mode dan lingkungan di dalam toko terhadap pembelian 

impulsif konsumen toko COLORBOX di Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung. 

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan data dengan 

teknik nonprobability sampling, dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen toko 

COLORBOX di Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung. Sampel penelitian ini 

berjumlah 100 orang. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner yang  

dinilai dengan skala Likert yang masing ‐ masing sudah di uji coba menggunakan 

SPSS dan telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Analisis data dilakukan 

dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linier 

berganda menunjukkan bahwa variabel pengaruh gaya hidup hedonis, keterlibatan 

mode dan lingkungan di dalam tokomemiliki pengaruh yang meningkatkan 

konsumen untuk melakukan pembelian impulsif  toko COLORBOX di Mall 

Boemi Kedaton Bandar Lampung. Variabel keterlibatan mode merupakan variabel 

yang berkontribusi tinggi atau paling dominan, variabel gaya hidup hedonis 

merupakan variabel yang berkontribusi sedang dan variabel lingkungan di dalam 

toko merupakan variabel yang berkontribusi rendah. 

 

Kata kunci : Pengaruh Gaya Hidup Hedonis, Keterlibatan Mode, Pengaruh di 

Dalam Toko, Pembelian Impulsif 



 

ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF HEDONIC LIFE STYLE, FASHION 

INVOLVEMENT AND IN STORE ENVIRONMENT ON IMPULSE BUYING 

(Study On COLORBOX Store Consumer In Mall Boemi Kedaton 

Bandar Lampung) 

 

By 

 

N. DEANY SISSAR JUNITA AK 

 

Every fashion business store offers a variety of fashion products that fit the 

lifestyle of consumers to be able to attract consumers to make impulse buying. 

This study aims to examine the influence of hedonic lifestyles, fashion 

involvement, and in store environment on impulse buying of COLORBOX store 

customers in Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung. The type of research used in 

this study is the type of explanative research. Method of taking data with 

nonprobability sampling technique, by using purposive sampling method. The 

population in this study are all consumers of COLORBOX stores in Mall Boemi 

Kedaton Bandar Lampung. The sample of this study amounted to 100 people. The 

data collection instrument used questionnaires assessed on a Likert scale each of 

which has been tested using SPSS and has qualified for validity and reliability. 

Data analysis was done by using multiple linear regression. The results of 

multiple linear regression analysis indicate that hedonic lifestyle influence 

variable, fashion involvement and in store environment in the store have an 

influence which increase consumer to make impulse buying of COLORBOX store 

at Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung. Variable fashion involvement is a 

variable that has a high contribution or the most dominant, hedonic lifestyle 

variables are moderate contributing variables and the in store environment 

variables are low contributing variables. 

 

Key word : Hedonic Life Style, Fashion Involvement, In Store Environment, 

Impulse Buying 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Bagi sebagian orang berbelanja selain untuk memenuhi kebutuhan tentunya 

menjadi kegiatan yang menyenangkan diri untuk menghilangkan rasa kebosanan,  

khususnya bagi wanita dan kaum muda. Gaya hidup seseorang tidak terlepas dari 

sikapnya terhadap belanja, terutama pada produk mode (Engel, 2006).   

Banyaknya toko yang menjual berbagai jenis mode saat ini mengakibatkan 

persaingan bagi para pelaku bisnis mode semakin ketat. Kondisi persaingan ini 

menuntut pemilik bisnis toko mode mampu mengantisipasi perubahan yang 

terjadi di pasar. Hadirnya berbagai Mall di Bandar Lampung tentunya mendorong 

perusahaan untuk dapat terus mempertahankan eksistensinya.  

 

Kenyataan ini menyebabkan banyak bermunculan toko yang menjual berbagai 

jenis produk mode dimana toko-toko tersebut memberikan tampilan menarik dan 

fasilitas pelayanan serta mutu produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan 

konsumen yang berbeda-beda. Selain itu, kebutuhan konsumen bervariasi juga 

berpengaruh terhadap perubahan pola gaya hidup (Engel, 2006). Perubahan gaya 

hidup tersebut membuat konsumen akan terus berusaha untuk menyesuaikan diri 

dengan melakukan pembelian impulsif sebelumnya (Japarianto dan Sugiharto, 

2011). Hampir setiap orang pasti pernah berpergian ke pusat perbelanjaan, banyak 
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sekali orang yang awalnya hanya sekedar jalan-jalan dan bersenang-senang, 

kemudian terpengaruh untuk membeli suatu barang atau produk yang dilihatnya 

secara tiba-tiba. Apabila perilaku tersebut menjadi suatu kebiasaan dan dibiarkan 

begitu saja tentunya akan berdampak negatif bagi diri seseorang, hal tersebutlah 

yang diartikan sebagai perilaku pembelian impulsif. Menurut Utami, (2010) 

pembelian tidak terencana adalah pembelian yang  terjadi ketika konsumen 

melihat produk atau merek tertentu, kemudian konsumen menjadi tertarik untuk 

mendapatkannya, biasanya karena ada rangsangan yang menarik dari toko 

tersebut.  Lebih luas Mowen dan Minor, (2002) menjelaskan pembelian barang 

secara impulsif terjadi ketika konsumen merasakan pengalaman, terkadang 

keinginan kuat untuk membeli barang secara tiba-tiba tanpa ada rencana terlebih 

dahulu. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan lingkungan di sekitar penulis yang 

kebanyakan adalah remaja mereka menyatakan bahwa lebih mudah tergiur untuk 

membeli suatu produk mode setelah melihat orang lain membelinya akhirnya 

mereka membeli suatu produk mode tersebut sebelum mengenali kualitasnya, 

terlebih para remaja ini sudah diberi kepercayaan dalam mengelola keuangannya 

sendiri. Salah satu faktor pembelian impulsif yang dikemukakan oleh Engel 

(2006) adalah gaya hidup. Remaja memiliki lingkungan yang  mengarah pada 

gaya hidup hedonis, sehingga menuntut seseorang untuk berperilaku sesuai 

dengan apa yang dilakukan oleh lingkungannya. Menurut Kasali, (2000) 

mendefinisikan gaya hidup hedonis adalah pola hidup yang mengarahkan 

aktivitasnya untuk mencari kesenangan hidup, seperti lebih banyak menghabiskan 

waktu diluar rumah, lebih banyak bermain, senang pada keramaian kota, senang 
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membeli barang-barang bermerk untuk memenuhi hasratnya, cenderung impulsif, 

mengikuti orang lain dalam gaya hidupnya dan selalu ingin menjadi pusat 

perhatian. Menurut penulis dengan melihat keadaan di lapangan dan lingkungan 

di sekitar penulis gaya hidup hedonis  merupakan wujud dari ekspresi atau 

perilaku yang dimiliki oleh remaja untuk mencoba suatu hal yang baru, dimana 

remaja tersebut lebih mementingkan kesenangan dari pada melakukan hal yang 

lebih positif. Hedonis sebagai fenomena dan gaya hidup sudah tercermin dari 

perilaku remaja sehari-hari. Remaja sangat antusias terhadap adanya hal yang baru 

seperti perubahan gaya mode yang selalu di perbaharui. Perilaku tersebut lama 

kelamaan mengakar dalam kehidupan masyarakat termasuk para remaja yang 

pada akhirnya menjadi seperti sebuah budaya bagi mereka seperti lebih banyak 

menghabiskan waktu di luar rumah untuk bersenang-senang dan mengunjungi 

pusat perbelanjaan demi  menghabiskan waktu untuk berkumpul bersama teman-

temannya.  

 

Apabila ditinjau dari hal tersebut ada kemungkinan bagi remaja memiliki 

lingkungan yang mengarah pada gaya hidup hedonis terlebih ketika sedang 

bersama teman-teman mereka terpaksa untuk membeli produk mode karena 

merasa malu apabila tidak membelinya karena dianggap tidak mengikuti 

perkembangan zaman . Dampak perkembangan mode tersebut tentu saja membuat 

remaja mau tidak mau mengikuti tren yang ada. Bahkan bukan hanya sekedar 

mengikuti tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan bagi remaja saat ini untuk tampil 

trendy dan stylish. Keterlibatan mode mengacu pada ketertarikan perhatian 

dengan kategori produk mode seperti pakaian. Keterlibatan mode mengacu pada 

keterlibatan seseorang terhadap suatu produk mode yang di dorong oleh 
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kebutuhan dan ketertarikan terhadap produk tersebut.  Keterlibatan mode  adalah 

keterlibatan seseorang terhadap suatu motif yang membuat seseorang tertarik atau 

ingin membeli suatu produk atau mengkonsumsi jasa yang ditawarkan karena 

dipajang maupun karena situasi yang memungkinkan (Emir Zakiar, 2010). 

Sedangkan menurut Japarianto, (2011) keterlibatan didefinisikan sebagai 

hubungan seseorang terhadap sebuah objek berdasarkan kebutuhan, nilai, dan 

ketertarikan. Secara umum konsep keterlibatan adalah interaksi antara konsumen 

dengan produk. Konsumen dapat menemukan keterlibatan disemua objek karena 

keterlibatan membangun motivasi. Berdasarkan pemaparan tersebut menurut  

hasil pengamatan di lapangan dan lingkungan di sekitar penulis  dapat 

disimpulakan bahwa remaja yang menyukai dunia mode dan selalu mengikuti tren 

yang ada dengan istilah lain memiliki keterlibatan mode.  

 

Keterlibatan mode pada suatu produk mode muncul di antara remaja karena 

remaja terbiasa mengenakan produk mode tersebut untuk memenuhi atau 

mengikuti perkembangan dalam berpakaian. Dalam membuat keputusan 

pembelian pada keterlibatan mode ditentukan oleh beberapa faktor yaitu 

karakteristik konsumen, pengetahuan tentang mode dan perilaku pembelian. 

Suasana lingkungan belanja yang nyaman dan penataan layout maupun display 

yang menarik juga mampu menimbulkan emosi positif bagi konsumen yang 

berbelanja. Para peneliti juga berpendapat bahwa suasana mempengaruhi sejauh 

mana konsumen menghabiskan uang diluar tingkat yang direncanakan disebuah 

toko. Suasana toko mempengaruhi keadaan emosional pembelanja, yang 

kemudian mendorong untuk meningkatkan atau mengurangi belanja (Mowen dan 

Minor, 2002). Lingkungan di dalam toko adalah lingkungan internal toko yang 
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mempengaruhi emosi konsumen (Tirmizi, 2009). Dapat didefinisikan sebagai 

kesadaran dalam merancang ruang untuk menciptakan efek-efek tertentu pada 

pembeli. Lebih khusus lagi lingkungan di dalam toko adalah upaya untuk 

merancang lingkungan pembelian untuk menghasilkan efek emosional tertentu 

pada pengunjung yang dapat meningkatkan kemungkinan pembeliannya 

(McGoldrick, 2002). Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan lingkungan 

di sekitar penulis menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong 

terjadinya pembelian impulsif.  

 

Hal ini dibuktikan dengan adanya stimulus penjualan melalui lingkungan toko 

baik dari segi perencanaan toko, penyajian barang-barang, desain toko dan 

komunikasi visual yang dirancang sedemikian rupa sehingga menarik serta 

menciptakan gairah bagi pelanggan dalam melakukan pembelian. Kondisi 

lingkungan toko seperti ini diciptakan sebaik mungkin untuk mempengaruhi 

perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian dan hal ini akan 

sangat mendukung terciptanya pembelian impulsif oleh konsumen. Rasa 

ketergantungan terhadap dunia mode yang selalu berubah-ubah, membuat 

sebagian masyarakat menjadi hedonis dan termotivasi untuk selalu 

memperbaharui gaya mode sehari-hari dengan melakukan pembelian impulsif 

sebelumnya.   
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Kenyataan ini menyebabkan munculnya toko yang menjual berbagai jenis produk 

mode di Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung salah satunya adalah toko mode 

COLORBOX .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1.1. Toko COLORBOX 

Sumber: Data Penelitian (2018) 

COLORBOX merupakan perusahaan yang bergerak dibidang fashion retail. 

COLORBOX menawarkan berbagai produk dan aksesoris untuk mengekspresikan 

jiwa dari fashion, memilih apa yang di suka dari setiap tren dan menggabungkan 

untuk menciptakan gaya unik. Secara konsisten menawarkan tren terbaru, gaya 

dan hanya yang paling baru untuk perkembangan saat ini yang bersumber dari 

seluruh dunia, menggabungkan gaya dengan bahan berkualitas untuk 

menghasilkan pakaian dan aksesoris (Ranizaramanda, 2015). COLORBOX 

didirikan tahun 1993 dan pertama kali membuka toko di Lampung pada tahun 

2014 di Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung lantai 1 Blok F No. 94, Jalan 

Teuku Umar, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung. Pemilik dari 

COLORBOX ini adalah Thomas Farial. Produk COLORBOX sendiri merupakan 

baju lokal yang berasal dari Bandung dan aksesoris yang didatangkan dari China.  
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Harga baju dan aksesoris yang ada di COLORBOX kisaran Rp 70.000,- s/d Rp 

600.000,-. Produk dari COLORBOX ini juga di update setiap sebulan sekali. 

Target pemasaran dari COLORBOX adalah remaja perempuan kisaran usia 18-25 

tahun. Peneliti memilih toko mode COLORBOX  karena toko COLORBOX di 

Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung  merupakan toko yang paling ramai 

pengunjung, banyak menawarkan produk yang berkualitas baik dan tidak 

ketinggalan zaman dengan harga yang sangat terjangkau untuk para remaja dan 

selalu memperbarui produk modenya  dibandingkan dengan toko lainnya. Selain 

itu toko COLORBOX di Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung juga menawarkan 

produk yang bervariasi, menarik dan lengkap, sehingga dapat menambah 

ketertarikan konsumen untuk membeli produk di toko COLORBOX di Mall 

Boemi Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan fenomena yang disajikan diatas di 

atas, maka judul penelitian ini adalah Pengaruh Gaya Hidup Hedonis, 

Keterlibatan Mode dan Lingkungan di Dalam Toko Terhadap Pembelian 

Impulsif (Studi pada Konsumen Toko COLORBOX di Mall Boemi Kedaton 

Bandar Lampung). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gaya hidup hedonis berpengaruh terhadap pembelian impulsif 

konsumen Toko COLORBOX di Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung? 

2. Bagaimana keterlibatan mode berpengaruh terhadap pembelian impulsif Toko 

COLORBOX di Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung? 
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3. Bagaimana lingkungan di dalam toko berpengaruh terhadap pembelian 

impulsif konsumen toko COLORBOX di Mall Boemi Kedaton Bandar 

Lampung? 

4. Bagaimana gaya hidup hedonis, keterlibatan mode, dan lingkungan di dalam 

toko berpengaruh terhadap pembelian impulsif konsumen toko COLORBOX 

di Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengungkapkan pengaruh gaya hidup hedonis terhadap pembelian 

impulsif konsumen toko COLORBOX di Mall Boemi Kedaton Bandar 

Lampung. 

2. Untuk mengungkapkan pengaruh keterlibatan mode terhadap pembelian 

impulsif toko COLORBOX di Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung. 

3. Untuk mengungkapkan pengaruh lingkungan di dalam toko terhadap 

pembelian impulsif konsumen toko COLORBOX di Mall Boemi Kedaton 

Bandar Lampung. 

4. Untuk mengungkapkan pengaruh gaya hidup hedonisme, keterlibatan mode 

dan lingkungan di dalam toko terhadap pembelian impulsif toko COLORBOX 

di Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

a. Kegunaan Teoritis 

Untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan acuan atau referensi yang dapat 

dijadikan untuk memetakan permasalahan tentang pengaruh gaya hidup 

hedonisme, keterlibatan mode dan lingkungan di dalam toko terhadap 

pembelian pembelian impulsif konsumen. 

 

b. Kegunaan Praktis 

Untuk Perusahaan COLORBOX penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan 

temuan yang bermanfaat bagi para peritel produk yang rentan terhadap 

pembelian impulsif dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peritel yang 

melakukan bisnis ritel terutama dibidang mode dalam menyusun strategi 

pemasaran yang tepat. 
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II. LANDASAN TEORI 
 

 

 

2.1 Pembelian Impulsif 

 

Seringkali konsumen membeli suatu produk tanpa di rencanakan atau tanpa 

berfikir terlebih dahulu. Keinginan untuk membeli tersebut, seringkali muncul di 

toko atau di mall dan banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, antara lain: 

display produk, potongan harga mulai dari 50% yang terlihat mencolok akan 

menarik perhatian konsumen. Menurut Tinne (2010) mendefinisikan pembelian 

impuls adalah pembelian yang tidak direncanakan atau spontan. Vazifehdoost, 

Mousavin dan Rahmana (2014) dalam penelitiannya menyatakan pembelian 

impulsif terjadi ketika seorang pembeli mengalami dorongan dan motivasi yang 

kuat secara tiba-tiba untuk melakukan pembelian secara tiba-tiba.  

 

Dari definisi ini, karakteristik pertama dari pembelian impuls adalah bahmembeli 

objek yang dilihatnya secara mendadak. Karakteristik kedua dari pembelian 

impulsif adalah paparan stimulus. Stimulus dapat menjadi bagian dari pakaian, 

perhiasan atau permen. Karakteristik yang ketiga dari pembelian impulsif adalah 

sifat langsung dari perilaku. Konsumen membuat keputusan mendadak tenpa 

evaluasi konsekuensi dari melakukan pembelian tersebut. Akhirnya, konsumen 

mengalami atau reaksi kognitif emosional, yang dapat mengakibatkan 

konsekuensi di masa depan. Jadi menurut penulis dari definisi tersebut di atas, 
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maka dapat disimpulkan bahwa pembelian impulsif adalah pembelian sesaat pada 

saat itu juga yang tidak direncanakan sebelumnya, berdasar pada tindakan yang 

sangat kuat dan dorongan keras untuk langsung membeli suatu barang. 

 

2.1.1 Proses Pembelian Impulsif 

 

Mengingat sifat dari pembelian impulsif, Tinne (2010) menggambarkan proses 

pembelian impulsif. Proses pembelian impulsif dimulai dengan kesadaran produk. 

Konsumen mulai menjelajah tanpa niat untuk membeli barang tertentu atau 

mengunjungi toko tertentu. Konsumen akan dihadapkan pada rangsangan yang 

memicu konsumen untuk melakukan pembelian tanpa mencari informasi atau 

mengevaluasi alternatif. Kemudian, konsumen mungkin mengalami konsekuensi 

positif atau negatif dalam melakukan evaluasi pasca pembelian. 

 

2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Pembelian Impulsif 

 

Tinne (2010) mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

pembelian secara impulsif. Faktor-faktor ini dapat diklasifikasikan ke dalam 

empat kategori umum, yaitu karakteristik konsumen, karakteristik toko, faktor 

situasional dan karakteristik produk. 

 

1. Karakteristik konsumen, mencakup setiap karakteristik individu atau sifat 

yang meningkatkan kecenderungan konsumen untuk menjadi impulsif. 

Karakteristik ini meliputi usia konsumen, jenis kelamin, budaya, suasana hati, 

materialisme, kenikmatan berbelanja, kecenderungan pembelian impulsif dan 

perbedaan tingkat persepsi individu. Usia: merupakan faktor penting dalam 

memprediksi pembelian impulsif. Orang-orang dengan usia lebih muda 
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cenderung menghadapi resiko yang lebih sedikit dalam menghabiskan uang. 

Orang-orang dengan usia 18-39 tahun cenderung melakukan pembelian 

impulse dengan intenstitas yang lebih sering. Jenis kelamin: perempuan 

cenderung lebih impulsif dibandingkan pria. Wanita dan pria memiliki 

hubungan kepemilikan materi yang berbeda. Preferensi wanita untuk item-

item tertentu terkait dengan unsur-unsur emosional sedangkan preferensi pria 

lebih berkaitan dengan sisi fungsional produk. Budaya: fenomena berbelanja 

secara impulsif sudah menjadi budaya baik di setiap negara maupun pribadi 

individu (Tinne, 2010). Suasana hati: jika seorang individu sedang berada 

dalam suasana hati yang baik atau sedang merasakan suatu kesenangan maka 

ia cenderung lebih impulsif (Tinne, 2010).  

 

Materialisme: gagasan materialisme menunjukkan bahwa individu yang 

menggunakan akuisisi produk sebagai strategi self-completion cenderung lebih 

impulsif. Kenikmatan Berbelanja: banyak orang menganggap bahwa 

berbelanja sebagai bentuk dari kegiatan rekreasi sehingga banyak orang 

cenderung melakukan pembelian impulsif (Tinne, 2010). Kecenderungan 

pembelian implusif: setiap individu pada dasarnya sudah memiliki 

kecenderungan untuk membeli secara impulsif. Perbedaan Individu: setiap 

individu perbedaan selera untuk setiap kegiatan yang dilakukan dan hal ini 

mempengaruhi perilaku pembelian secara impulsif 

 

2. Karakteritik Toko, meliputi tata letak toko, kehadiran tenaga penjual, atmosfir 

toko dan jenis toko. Tata letak toko: pemasar harus menempatkan posisi toko 

pada tempat yang strategis sehingga memaksimalkan kenyamanan konsumen 
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(Tinne, 2010). Kehadiran tenaga penjual: seorang penjual yang terlatih dapat 

membimbing dan membantu konsumen dalam proses pembelian dan dapat 

meningkatkan perilaku pembelian secara impulsif. Atmosfir toko: pemasar 

harus memperhatikan desain dari toko mereka untuk meingkatkan rangsangan 

di toko-toko mereka. Misalnya, adanya alunan musik sehingga konsumen 

merasa santai dalam melakukan pembelian. Hal tersebut ditujukan untuk 

meningkatkan stimulus pembelian. Jenis toko: konsumen cenderung impulsif 

di toko-toko yang berbeda, seperti hal nya toko kelontong dan department 

store (Tinne, 2010). 

 

3. Faktor Situasional, lebih mengacu kepada pada faktor-faktor lingkungan 

pribadi yang membuat konsumen melakukan pembelian impulsif. Faktor ini 

terdiri dari waktu, uang, keberadaan orang lain dan pencarian di dalam toko. 

Waktu: semakin banyak waktu yang dimiliki konsumen, maka ia akan 

semakin sering melakukan impulsif dan semakin lama menghabiskan waktu 

untuk melakukan pencarian di lingkungan belanja (Tinne, 2010). Uang: 

ketersediaan uang adalah fasilitator dalam proses pembelian impulsif (Tinne, 

2010). Jika individu tidak memiliki cukup uang, ia akan menghindari kegiatan 

berbelanja. Kehadiran orang lain: kehadiran orang lain dapat meningkatkan 

intensitas pembelian secara impulse, karena orang lain akan memberikan saran 

dalam pemilihan produk. Pencarian di dalam Toko: konsumen akan 

melakukan pencarian informasi lebih lanjut di dalam toko ketika melakukan 

pembelian secara impulsif. 
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4. Karakteristik produk: konsumen yang akan membeli produk cenderung 

memperhatikan kategori dan harga produk. Kategori Produk: pada kategori 

pembelian impulsif, konsumen akan membandingkan beberapa kategori 

produk yang akan dibelinya untuk mencari produk dengan kualitas 

terbaik.Harga produk: pada kasus pembelian impulsif, konsumen terkadang 

lebih menyukai produk dengan harga diskon. 

 

2.1.3 Tipe-Tipe Pembelian Impulsif 

 

Menurut Muruganantham dan Shankar (2013), menggolongkan jenis pembelian 

impulsif, dapat dibedakan menjadi 4 yaitu: 

1. Pembelian impulsif murni 

Pembelian yang dilakukan murni tanpa rencana atau terkesan mendadak. 

Biasanya hal ini  terjadi setelah melihat barang yang dipajang di toko dan 

muncul keinginan untuk membelinya saat itu juga. 

2. Pembelian impulsif karena pengalaman masa lampau 

Pembelian yang dilakukan murni tanpa rencana terjadi setelah diingatkan 

karena melihat iklan atau brosur yang ada di pusat perbelanjaan. 

3. Pembelian impulsif yang timbul karena sugesti 

Pembelian yang dilakukan tanpa rencana terjadi pada saat berbelanja di pusat 

perbelanjaan.Terjadi ketika seorang pelanggan melihat produk untuk pertama 

kalinya di toko dan kemudian terbayang kebutuhan untuk hal itu.Individu 

melihat produk pada rak dan memutuskan untuk membelinya. 

4. Pembelian impulsif apabila kondisi penjualan tertentu diberikan 
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Pembelian yang dilakukan sebenarnya sudah direncanakan tetapi karena 

barang yang dimaksud habis atau tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka 

yang dilakukan adalah membeli jenis barang yang sama tetapi dengan merek 

atau ukuran yang berbeda. 

 

2.1.4 Karakteristik Pembelian Impulsif 

 

(Kacen & Lee, 2002) menyatakan bahwa pembelian impulsif mempunyai 

sejumlah karakteristik sebagai berikut: 

1. Ketegangan psikologis (emosi) yang meningkatkan keinginan seseorang untuk 

melakukan pembelian pada saat itu. 

2. Adanya pemenuhan hasrat dimana membeli produk hanya karena kepuasan, 

dimana si konsumen cenderung berbelanja banyak dan menyukai sale atau 

discount dari produk yang disukai. 

3. Adanya perasaan untuk segera memiliki produk yang dijual, dimana 

konsumen membeli produk dengan harga diluar jangkauan dengan 

menggunakan sebagian uang saku atau simpanan hingga meminjam uang. 

4. Adanya emosi yang membuat barang tidak produktif yaitu dimana konsumen 

membeli produk tanpa memperdulikan kebutuhan serta manfaat dan 

kegunaannya. 

5. Adanya peran status, dimana konsumen membeli produk karena penunjang 

penampilan mengikuti perkembangan jaman atau gaya hidup dan membeli 

produk karena harga diri 
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6. Pengaturan toko yang menarik, melihat pakaian terbaru dietalase, musik yang 

kencang, kemasan yang menarik, taktik sales yang menggoda untuk 

melakukan pembelian diluar rencana sebelumnya. 

Sedangkan menurut Triaji (2012), pembelian impulsif mungkin memiliki satu atau 

lebih karakteristik, yaitu: 

 

1. Spontanitas 

Pembelian ini tidak diharapkan dan memotivasi konsumen untuk membeli 

sekarang, seiring sebagai respons terhadap stimulasi tampilan yang langsung 

di tempat penjualan. Pembelian impulsif terjadi secara tak terduga, muncul 

secara spontan dan mendorong konsumen untuk membeli sekarang, seringkali 

dalam respon terhadap rangsangan promosi. 

 

2. Kekuatan, kompulsi dan intensitas 

Terdapat motivasi untuk mengenyampingkan hal lainnya dan bertindak 

secepatnya dan tanpa penundaan. Dorongan psikologis merangsang keinginan 

untuk segera bertindak dan kecenderungannya dapat mendesakatau 

intens.Dorongan untuk membeli cenderung untuk menduduki pusat tahap 

dengan cepat dan menjadi sangat menyenangkan. Seringkali terdapat perasaan 

ingin memiliki atau membeli dengan segera dan dapat membuat konsumen 

merasa desakan untuk membeli. Kekuatan dibalik dorongan untuk membeli 

dapat berupa perasaan dan tekad untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

yang muncul dapat muncul diiringi dengan perasaan seperti “terobsesi”. 
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3. Kegairahan dan stimulisasi 

Dorongan untuk membeli dapat menjadi sumber kegembiraan pribadi dan 

dalam tingkat yang bervariasi pada setiap konsumen. Desakan mendadak 

untuk membeli sering disertai dengan emosi yang dicirikan sebagai 

“menggairahkan”, “menggetarkan” atau “liar”. 

 

4. Ketidakpedulian akan akibat 

Dorongan untuk membeli dapat begitu tidak terhindarkan sampai 

kemungkinan konsekuensi negatif yang mungkin muncul diabaikan.Sebuah 

dorongan ke arah tindakan segera mencegah pertimbangan mengenai potensi 

konsekuensi dari tindakan tersebut. Sebuah dorongan yang kuat menjadi tak 

tertahankan, mengalah pada dorongan tersebut walaupun sadar akan potensi 

konsekuensi negatif. 

 

2.2 Gaya Hidup Hedonis 

 

Istilah gaya hidup pada awalnya dibuat oleh seorang psikolog dari Austria yang 

bernama Alfred Adler pada tahun 1929. Menurut Alfred Adler, gaya hidup 

(lifestyle) adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah 

tergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. 

Istilah gaya hidup ini mulai digunakan sejak tahun 1961 (id.wikipedia.org, 2017). 

Menurut Alwi (2007) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya hidup adalah 

pola tingkah laku sehari-hari sekelompok manusia di dalam masyarakat. 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2008) gaya hidup adalah pola hidup 

seseorang dalam dunia kehidupan yang dinyatakan dalam aktivitas, minat dan 

http://www.wikipedia.org/
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pendapat (opini) yang bersangkutan. Gaya hidup antara individu satu dengan yang 

lainnya akan berbeda, hal ini karena gaya hidup akan selalu bergerak secara 

dinamis. Menurut Engel (2006) gaya hidup adalah pola hidup, penggunaan uang 

dan waktu yang dimiliki seseorang. Hal ini merupakan hasil keseluruhan faktor-

faktor ekonomi, budaya dan kehidupan seseorang. Gaya hidup merupakan 

gambaran keseluruhan pribadi seseorang yang berinteraksi dengan lingkungan. 

Salah satu bentuk gaya hidup yang umumnya banyak ditemukan di kalangan 

remaja adalah gaya hidup hedonis. Menurut Kunto (1999) hedonis dalam bahasa 

Yunani yaitu hedone yang berarti kenikmatan, kegembiraan adalah gaya hidup 

yang menjadikan kenikmatan atau kebahagiaan sebagai tujuan utama. Aktivitas 

apapun yang dilakukan seseorang hanya demi mencapai kenikmatan entah 

bagaimanapun caranya, apapun sarannya dan apapun akibatnya. Orientasi 

hidupnya selalu diarahkan pada kenikmatan dengan sedapat-dapatnya 

menghindari perasaan-perasaan yang tidak enak atau menyakitkan. Menurut 

Salam (2005) hedon artinya kesenangan atau pleasure. 

 

Prinsip hedonis ini menganggap bahwa hal yang baik merupakan sesuatu yang 

mendatangkan kesenangan, sedangkan sesuatu yang mendatangkan kesusahan, 

penderitaan atau tidak menyenangkan merupakan hal yang tidak baik. Seseorang 

yang menganut prinsip hedonis menjadikan kesenangan sebagai tujuan hidupnya. 

Utami ,( 2008) menyatakan bahwa gaya hidup hedonis merupakan kecenderungan 

konsumen terhadap budaya konsumtif yang menggunakan produk untuk 

memperoleh kesenangan-kesenangan duniawi atau pola hidup mewah yang 

berorientasi pada materi. Aktivitas tersebut berupa lebih banyak menghabiskan 

waktu diluar rumah, lebih banyak bermain, senang pada keramaian kota, senang 
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membeli barang-barang mahal untuk memenuhi kesenangannya, serta selalu ingin 

menjadi pusat perhatian. Kemudian Engel, (2006) menambahkan bahwa gaya 

hidup hedonis sebagai pola dimana seseorang hidup dan menghabiskan waktu 

serta uang. Gaya hidup hedonis disini merupakan fungsi motivasi dalam 

mencerminkan nilai konsumen. Dengan kata lain masalah gaya hidup hedonis 

sangat erat kaitannya dengan pola konsumtif. Jadi menurut penulis berdasarkan 

pendapat-pendapat dari para tokoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gaya 

hidup hedonis adalah pola perilaku sehari-hari seseorang yang dapat diketahui 

melalui segala aktivitas, minat dan pendapat yang selalu menekankan pada 

kesenangan atau kenikmatan sebagai tujuan utama dalam hidup. 

 

2.2.2 Aspek - Aspek Gaya Hidup Hedonis 

 

Menurut Engel, (2006) aspek-aspek gaya hidup hedonis ada 3 (tiga) yaitu: 

1. Aktivitas 

Aktivitas adalah suatu cara individu dalam mempergunakan waktunya yang 

diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang dapat dilihat seperti lebih 

banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk bermain, hura-hura, pergi ke 

pusat perbelanjaan maupun kafe, serta senang membeli barang-barang mahal 

yang sifatnya kurang diperlukan (konsumtif), suka dengan kegiatan 

bersenang-senang yang penting bagi remaja adalah apa saja yang bersifat 

praktis, berapapun uang yang diberikan orang tua pasti habis dibelanjakan 

demi memuaskan nafsu semata-mata. 
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2. Minat 

Minat diartikan sebagai suatu ketertarikan yang muncul dari dalam diri 

individu terhadap lingkungan, sehingga individu tersebut merasa senang untuk 

memperhatikannya. Minat dapat muncul terhadap suatu objek, peristiwa atau 

topik yang menekankan pada unsur kesenangan hidup. Minat tersebut dapat 

berupa dalam hal mode, makanan, barang-barang bermerk, menginginkan 

barang-barang diluar kebutuhannya, tempat berkumpul, senang pada 

keramaian kota dan selalu ingin menjadi pusat perhatian di masyarakat. 

 

3. Opini 

Opini adalah pendapat atau tanggapan baik secara lisan maupun tulisanyang 

diberikan individu dalam merespon situasi ketika muncul pernyataan-

pernyataan atau tentang isu-isu sosial tentang dirinya sendiri  dan produk-

produk yang berkaitan dengan kesenangan hidup. Jika sudah menjadi 

kecenderungannya suka dengan kegiatan bersenang-senang jiwa juangnya 

sangat tipis, inginnya semua enak dan gampang. Ketika para remaja melihat 

sesuatu yang menurut mereka sulit untuk dilakukan maka akan ditinggalkan 

begitu saja. 

Jadi menurut penulis berdasarkan penjelasan dari tokoh di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa aspek-aspek gaya hidup hedonis dalam penelitian ini adalah: 

1. Aspek Aktivitas 

Dengan indikatornya yang meliputi: mengejar modernitas fisik dan 

menghabiskan banyak uang berapapun yang dimiliki (konsumtif). 

2. Aspek Minat 
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Dengan indikatornya yang meliputi: memenuhi banyak keinginan spontan 

yang muncul, memandang hidup sebagai sesuatu yang instan dan melakukan 

rasionalisasi atau pembenaran dalam memenuhi kesenangan tersebut, 

menginginkan kehidupan yang serba enak dan gampang. 

3. Aspek Opini 

Dengan indikatornya yang meliputi: memiliki anggapan bahwa dunia adalah 

segalanya dan Memiliki relativitas kenikmatan di atas rata-rata yang tinggi 

dan memandang hidup secara instan. 

 

2.2.3 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Gaya Hidup Hedonis 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008) gaya hidup seseorang secara garis besarnya 

dapat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu 

(internal) dan faktor dari luar individu (eksternal). Demikian pula sama halnya 

dengan faktor-faktor gaya hidup hedonis, hanya saja penekanannya lebih pada 

kesenangan atau kenikmatan hidup. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

gaya hidup hedonis adalah: 

a. Faktor Internal 

1) Sikap terhadap Objek Tertentu 

Sikap menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun tidak baik, 

perasaan-perasaan emosional dan kecenderungan berbuat untuk bertahan 

selama beberapa waktu tertentu terhadap beberapa objek atau gagasan ke 

dalam satu kerangka berpikir yaitu menyukai atau tidak menyukai suatu 

objek. Dengan demikian, jika individu memiliki sikap yang positif terhadap 

gaya hidup hedonis maka individu tersebut akan terdorong untuk mengikuti 

gaya hidup hedonis tersebut. 
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2) Pengalaman dan Pengamatan 

Pengalaman seseorang dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang 

diperoleh dari semua tingkah lakunya pada masa lalu dan dapat dipelajari 

melalui proses belajar. Hasil pengalaman seseorang akan membentuk suatu 

pandangan tertentu terhadap suatu objek. 

3) Kepribadian 

Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang memiliki perbedaan antara 

individu yang satu dengan individu yang lain. Kepribadian seseorang akan 

mempengaruhi perilakunya. Individu yang memiliki karakteristik impulsif 

seperti mudah dibujuk akan menjadi follower. Dengan demikian, individu 

tersebut akan mudah terpengaruh kepribadiannya untuk mengikuti gaya hidup 

hedonis. 

4) Konsep Diri 

Konsep diri merupakan gambaran mental yang rumit tentang dirinya, 

bagaimana individu memandang dirinya akan mempengaruhi minat dan 

perilakunya. Konsep diri terbagi menjadi positif dan negatif. Karakteristik 

individu dengan konsep diri negatif antara lain tidak mempunyai gambaran 

yang pasti tentang dirinya, tidak menyukai dirinya dan mudah terbujuk. 

Dengan mempunyai karakter-karakter tersebut maka sangat besar 

kemungkinan individu akan memiliki gaya hidup hedonis. 

5) Motif 

Perilaku individu dapat dimunculkan dengan adanya motif, kebutuhan untuk 

merasakan kepuasan dan kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa 

contoh tentang motif. Dengan mengikuti gaya hidup hedonis dapat 
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memberikan citra dan kehormatan, sehingga individu yang mengikuti gaya 

hidup hedonis termotivasi agar kebutuhan dan penghargaannya terpenuhi. 

 

b. Faktor Eksternal 

1) Kelompok Referensi 

Kelompok referensi merupakan kelompok yang memberikan pengaruh baik 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku dan sikap individu. 

Pengaruh tersebut akan melandasi perilaku dan gaya hidup hedonis dalam diri 

individu. 

2) Keluarga 

Keluarga memiliki peranan terbesar dalam pembentukan sikap dan perilaku 

individu. Jika dalam lingkungan keluarga terbiasa dengan gaya hidup 

hedonis, maka secara tidak sadar individu akan mengikuti gaya hidup hedonis 

seperti apa yang dianut oleh keluarganya. Dapat dikarenakan pola asuh 

orangtua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung 

mempengaruhi gaya hidupnya. 

3) Kelas Sosial 

Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan 

lama dalam sebuah masyarakat yang tersusun ke dalam satu urutan jenjang 

dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat dan tingkah 

laku yang sama. Misalnya apabila individu tinggal dalam kelas sosial yang 

menganut gaya hidup hedonis maka akan terjadi proses penyesuaian dengan 

lingkungan tempat tinggal, sehingga individu tersebut akan mengikuti gaya 

hidup hedonis sesuai dengan kelas sosialnya. 
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4) Kebudayaan 

Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang 

paling mendasar karena perilaku manusia sebagian besar dipelajari dari 

budayanya. Perkembangan teknologi, seperti menjamurnya pusat 

perbelanjaan, perangkat hiburan serta kartu kredit menyebabkan budaya yang 

ada di seluruh dunia dapat dengan mudah dikonsumsi oleh individu tanpa 

melalui pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu. Dan dapat menyebabkan 

seseorang memiliki gaya hidup hedonis. 

Berdasarkan penjelasan secara lengkap dari tokoh di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup hedonis dalam 

penelitian ini, adalah: 

a. Faktor dari dalam diri individu (internal) 

Adapun indikator yang terkandung di dalamnya meliputi: sikap terhadap objek 

tertentu, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri dan motif. 

b. Faktor dari luar diri individu (eksternal) 

Adapun indikator yang terkandung di dalamnya meliputi: kelompok referensi, 

keluarga, kelas sosial dan kebudayaan. 

 

2.2.4 Macam-Macam Gaya Hidup Hedonis 

 

Menurut  Russel,  (2004)  macam-macam gaya hidup hedonis dapat dibedakan  

menjadi 2, sebagai berikut: 

a. Hedonis Egoistis 

Hedonisme egoistis adalah suatu gaya hidup hedonis yang bertujuan untuk 

mendapatkan kesenangan semaksimal mungkin. Kesenangan yang dimaksud 
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disini adalah dapat dinikmati dengan waktu yang lama dan mendalam, 

contohnya: makan di tempat yang mahal dan enak dengan jumlah dan jenisnya 

yang banyak, kemudian disediakan pula waktu yang cukup lama untuk 

menikmati semuanya seperti pada perjamuan makan ala Romawi. 

b. Hedonis Universal 

Hedonisme universal adalah suatu gaya hidup hedonis yang bertujuan untuk 

mendapatkan kesenangan maksimal bagi semua yang mencakup banyak 

orang. Contohnya: apabila individu sedang berdansa maka haruslah berdansa 

bersama-sama dan waktunya semalam suntuk, serta tidak boleh ada 

seorangpun yang tidak hadir ataupun kesenangan-kesenangan lainnya yang 

dapat dinikmati bersama semua orang. 

Berdasarkan penjelasan dari tokoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat 2 (dua) macam gaya hidup hedonis, yaitu: gaya hidup hedonis egoistis 

yang berpusat pada kesenangan hidup secara pribadi dan gaya hidup hedonis 

universal yang mengutamakan pada kesenangan hidup secara bersama. 

 

2.2.5 Karakteristik Gaya Hidup Hedonis 

 

Menurut Russel, (2004) karakteristik gaya hidup hedonis seseorang dapat dilihat 

melalui ciri-cirinya, sebagai berikut: 

a. Memiliki pandangan hidup serba instan yaitu melihat suatu harta selalu dilihat 

dari hasil akhir bukan dari proses untuk mencapai hasil akhir itu. Akibatnya 

seseorang yang berpandangan instan akan melakukan pembenaran atau 

rasionalisasi dalam memenuhi semua kesenangan-kesenangannya. 
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b. Menjadi pengejar identitas fisik. Seseorang yang berpandangan bahwa 

memiliki barang-barang berteknologi mutakhir dan serba mewah adalah suatu 

kebanggaan bagi dirinya sendiri. 

c. Memiliki cita rasa yang tinggi. Seseorang merasa tidak puas dengan 

kenikmatan yang sudah memuaskan bagi kebanyakan orang. 

d. Memiliki banyak keinginan-keinginan yang bersifat secara spontan. 

e. Tidak tahan hidup menderita. Ketika seseorang mendapatkan masalah yang 

dia anggap berat, maka dia akan muncul sebagai seseorang yang menganggap 

bahwa dunia sangat begitu membenci dirinya. 

f. Tidak bisa mengatur keuangan. Seseorang yang memiliki sejumlah uang maka 

akan habis dan atau tersisa sedikit dengan skala uang yang dimiliki berada di 

hidup orang menengah dan tidak ada musibah selama memegang uang 

tersebut. Untuk masalah makanan saja begitu kompleks dan jenisnya banyak, 

belum termasuk pakaian, rumah, barang-barang mewah. 

Berdasarkan penjelasan dari tokoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini gaya hidup hedonis memiliki karakteristik khusus yaitu selalu 

merasa tidak puas dengan apa yang sudah dimilikinya, selalu mengejar 

kesenangan dalam duniawi dan tujuan hidupnya adalah hanya untuk mencari 

kenikmatan semata. 

 

2.3 Keterlibatan Mode 

 

Mode, pada umumnya orang menyamakan dengan pakaian baik pakaian pria 

maupun wanita. Pengertian mode tidak hanya untuk pakaian saja, tetapi meliputi 

seluruh item produk yang mempunyai pengertian dan simbol kebudayaan. Zakiar 
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(2010) menyatakan bahwa sistem mode terdiri atas orang-orang dan organisasi-

organisasi yang terlibat dalam penciptaan pengertian-pengertian simbolis dan 

mengantarkan pengertian simbolis dan mengantarkan pengertian itu pada barang-

barang budaya. Dengan demikian produk mode sebagai hasil dari sistem mode 

meliputi seluruh tipe fenomena budaya termasuk musik, seni, arsitektur dan ilmu 

pengetahuan. Secara lebih jauh, praktik bisnis yang berlangsung bisa 

dikategorikan sebagai proses mode Sistem mode terus menerus berkembang pada 

masyarakat bisa menghasilkan budaya kelas tinggi, tetapi juga bisa menghasilkan 

budaya yang menjadi populer. Pada umumnya, sistem mode yang berkembang 

lebih cepat dan lebih banyak menghasilkan budaya populer.  

 

Budaya yang tinggi biasanya akan sulit digantikan oleh budaya populer, walaupun 

pada waktu yang bersamaan muncul budaya populer. Disisi lain, budaya populer 

akan mengalami dilupakan oleh pengikutnya ketika muncul budaya populer baru 

yang lebih menarik dan lebih banyak diminati banyak orang. Semakin banyak 

diminati orang, budaya populer akan semakin banyak pengikutnya. Ketika 

pengikutnya sudah bosan dan berpaling pada budaya populer baru, budaya lama 

akan terlupakan. Namun demikian pada suatu saat orang akan kembali 

menghidupkan budaya populer yang telah tenggelam tersebut. 

 

2.3.2 Keterlibatan 

 

Setiadi (2008) menyebutkan bahwa keterlibatan adalah tingkat kepentingan 

pribadi yang dirasakan dan atau minat yang dibangkitkan oleh stimulus di dalam 

situasi spesifik hingga jangkauan kehadirannya, konsumen bertindak dengan 

sengaja untuk meminimumkan resiko dan memaksimumkan manfaat yang 
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diperoleh dari pembelian dan pemakaian. Keterlibatan mengacu pada persepsi 

konsumen tentang pentingnya atau relevansi personal suatu objek, kejadian atau 

aktivitas. Konsumen yang melihat bahwa produk yang memiliki konsekuensi 

relevan secara pribadi dikatakan terlibat dengan produk dan memiliki hubungan 

dengan produk tersebut (Setiadi, 2008). Keterlibatan adalah status motivasi yang 

menggerakkan serta mengarahkan proses kognitif dan perilaku konsumen pada 

saat mereka membuat keputusan. Jika keterlibatan suatu produk tinggi, seseorang 

akan mengalami tanggapan pengaruh yang lebih kuat seperti emosi dan perasaan 

yang kuat. Dengan demikian, keterlibatan merupakan refleksi dari motivasi yang 

kuat di dalam bentuk relevansi pribadi yang sangat dirasakan dari suatu produk 

atau jasa dalam konteks tertentu (Setiadi, 2008).  

 

Sangadji dan Sopiah (2013), menyebutkan bahwa keterlibatan adalah tingkat 

kepentingan pribadi yang dirasakan atau minat yang dibangkitkan oleh stimulus di 

dalam situasi yang spesifik hingga jangkauan kehadirannya, konsumen bertindak 

dengan sengaja untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan manfaat yang 

diperoleh dari pembelian dan pemakaian. Dari pengertian tersebut, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa keterlibatan adalah kepentingan pribadi atau minat yang 

dirasakan seseorang yang ditimbulkan oleh rangsangan pada suatu produk atau 

jasa, sehingga menimbulkan motivasi yang mengarahkan proses kognitif dan 

perilaku konsumen pada saat membuat keputusan. Keterlibatan konsumen adalah 

tindakan proaktif yang dilakukan konsumen terhadap stimulus yang diberikan 

pemasar atau produsen yang ditujukan untuk meminimalkan resiko dan 

memaksimalkan keuntungan atau manfaat atas pembelian produk. Keterlibatan 

konsumen mengacu pada tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan atau hasrat 
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terhadap rangsangan yang muncul. Dengan semakin meningkatnya keterlibatan, 

konsumen memiliki motivasi yang lebih besar untuk memperhatikan, memahami 

dan mengelaborasi informasi tentang pembelian Tingkat keterlibatan konsumen 

dipengaruhi oleh dua sumber yaitu sebagai berikut: 

1. Relevansi-Pribadi Intrinsik  

Mengacu pada pengetahuan arti akhir konsumen yang disimpan dalam 

ingatan. Konsumen mendapatkan pengetahuan arti-akhir ini melalui 

pengalaman masa lalu mereka terhadap suatu produk. Pada saat mereka 

menggunakan produk (atau memperhatikan orang lain mempergunakannya), 

konsumen belajar bahwa ciri produk tertentu memiliki konsekuensi yang 

dapat membantu mencapai tujuan dan nilai yang penting (Setiadi, 2008). 

2. Relevansi Pribadi Situasional  

Ditentukan oleh aspek lingkungan fisik dan sosial yang ada di sekitar kita 

dengan segera mengaktifkan konsekuensi dan nilai penting, sehingga 

membuat produk dan merek yang terlihat secara pribadi relevan. Misalnya, 

suatu poster potongan 50% atas harga alat pancing dapat mengaktifkan pikiran 

relevansi pribadi pada seseorang yang hobi memancing. Hubungan antara 

produk dengan konsekuensi pribadi dapat lenyap ketika situasi telah berubah. 

Misalnya, keterlibatan seseorang dengan pembelian alat pancing ini akan 

hilang setelah masa diskon telah berakhir (Setiadi, 2008). 

 

2.3.3 Jenis-jenis Dimensi Keterlibatan  

 

Peter dan Olson dalam Sangadji dan Sopiah (2013) membagi jenis keterlibatan 

menjadi dua, yaitu keterlibatan situasional dan keterlibatan abadi. Keterlibatan 
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situasional, terjadi selama periode waktu yang pendek dan diasosiasikan dengan 

situasi yang spesifik, seperti kebutuhan untuk mengganti sebuah produk yang 

telah rusak (misalnya, kendaraan bermotor). Keterlibatan abadi, terjadi ketika 

konsumen menunjukkan minat yang tinggi dan konsistenterhadap sebuah produk 

dan sering kali menghabiskan waktunya untuk memikirkan produk tersebut. 

Ada empat macam dimensi keterlibatan yang telah di identifikasi, yaitu: 

1. Pentingnya Ekspresi Diri 

Produk-produk yang dapat membantu orang untuk mengekspresikan konsep 

diri mereka kepada orang lain, contohnya konsumen membeli sedan mewah 

untuk menunjukkan status mereka kepada lingkungannya. 

2. Pentingnya Hedonis 

Produk-produk yang menyenangkan, menarik, menggembirakan, memesona 

dan menggairahkan, contohnya seorang konsumen membeli baju mewah di 

butik terkenal sedangkan konsumen lain membeli perhiasan yang sangat 

mahal, padahal perhiasan tersebut hanya untuk koleksi pribadi dan tidak akan 

dipakai. 

3. Relevansi Praktis 

Produk-produk yang mendasar atau bermanfaat untuk alasan yang berfaedah, 

contohnya pulpen dan buku adalah barang-barang yang diperlukan oleh 

seorang pelajar atau mahasiswa. 

4. Resiko Pembelian 

Produk-produk yang menciptakan ketidakpastian. Dalam jenis ini, pilihan 

yang buruk pasti akan sangat mengganggu pembeli, contohnya pembelian 

komputer, mobil, alat-alat elektronik dan lain-lain. 
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2.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan 

 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2013), faktor terpenting yang memengaruhi tingkat 

keterlibatan konsumen adalah (1) jenis produk yang menjadi pertimbangan, (2) 

karakteristik komunikasi yang diterima konsumen, (3) karakteristik situasi dimana 

konsumen beroperasi dan (4) kepribadian konsumen. Keterlibatan konsumen akan 

meningkat apabila produk atau jasa yang dipertimbangkan lebih mahal, diterima 

secara sosial dan memiliki resiko pembelian. Keterlibatan juga akan meningkat 

apabila media komunikasi yang digunakan dapat menyentuh emosi 

konsumen.Situasi dan konteks dimana pembelian dilakukan juga akan 

memengaruhi keterlibatan, misalnya konsumen yang berbelanja di butik eksklusif 

justru akan merasaka kenyamanan lebih terjamin dibandingkan berbelanja di pasar 

tradisional.  

 

Lebih jauh lagi, kepribadian konsumen menentukan keterlibatan dalam berbagai 

hal, yaitu mengapa konsumen yang berbeda dapat memiliki reaksi yang berlainan 

terhadap produk, situasi dan komunikasi yang sama. Kepribadian konsumen yang 

berbeda akan menimbulkan reaksi yang berbeda terhadap stimulus yang sama 

yang dibangun oleh pemasar. Berdasarkan pemaparan tersebut Wikartika (2010) 

menemukan bahwa keterlibatan mode terhadap mode pakaian sangat terkait 

dengan karakteristik pribadi terutama kaum perempuan, anak muda dan pengamat 

mode, yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri konsumen dalam membuat 

keputusan pembelian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan 

mode adalah keterlibatan seseorang dengan suatu produk mode karena kebutuhan, 
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kepentingan, ketertarikan dan nilai terhadap produk tersebut.Dalam membuat 

keputusan pembelian pada keterlibatan mode ditentukan oleh beberapa faktor 

yaitu karakteristik konsumen, pengetahuan tentang mode dan perilaku pembelian. 

Oleh karena itu, diasumsikan konsumen dengan keterlibatan mode yang tinggi 

lebih cenderung terlibat dalam pembelian impulsif. 

 

2.4 Lingkungan Di Dalam Toko 

 

 

Lingkungan toko merupakan salah satu bagian dari bauran eceran yang memiliki 

arti yang sangat penting dalam menjalankan bisnis ritel. Dengan adanya 

lingkungan atau suasana toko yang baik, maka akan menarik pengunjung 

danmelakukan pembelian. Suasana toko adalah suatu karakteristik fisik yang 

sangat penting bagi setiap bisnis ritel hal ini berperan sebagai penciptaan suasana 

yangnyaman sesuai dengan keinginan konsumen dan membuat konsumen 

inginberlama-lama berada di dalam toko dan secara tidak langsung merangsang 

konsumen untuk melakukan pembelian. Gilbert dalam foster, (2008) 

mendefinisikan suasana toko sebagai kombinasi dari pesan secara fisik yang telah 

direncanakan. Suasana toko dapat digambarkan sebagai perubahan terhadap 

perencanaan lingkungan pembelian yang menghasilkan efekemosional khusus 

yang dapat menyebabkan konsumen melakukan tindakan pembelian. Levy dan 

Weitz (2006) mendefinisikan suasana toko sebagai penciptaan suasana toko 

melalui tampilan, penataan, cahaya, musik dan aroma yangdapat menciptakan 

lingkungan pembelian yang nyaman sehingga dapat mempengaruhi persepsi dan 

emosi konsumen untuk melakukan pembelian. Utami (2010) mendefinisikan 

suasana toko sebagai kombinasi dari karakteristik fisik, seperti arsitektur, tata 
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letak, pencahayaan, warna, temperatur, musik,serta aroma yang bertujuan untuk 

merancang respon emosional dan persepsipelanggan dan untuk mempengaruhi 

pelanggan dalam membeli produk. Berdasarkan beberapa definisi suasana toko 

tersebut dapat disimpulkan suasanatoko merupakan kegiatan yang dilakukan 

pemasar dengan mengkombinasikanbeberapa elemen dalam rangka meningkatkan 

nilai estetika  pada  sebuah toko danuntuk memberikan rasangan kepada 

konsumen agar bersedia berkunjung ataumembeli. 

 

2.4.1 Elemen Lingkungan di Dalam Toko 

 

Dessyana (2013) mengemukakan elemen suasana toko ke dalam empat dimensi 

sebagai berikut: 

a. Bagian depan toko 

Bagian depan toko adalah bagian termuka, maka hendaknya 

memberikankesan yang menarik. Dengan mencerminkan kemantapan dan 

kekokohan, maka bagian depan dan bagian luar ini dapat menciptakan 

kepercayaan. Disamping itu hendaknya menunjukkan spirit perusahaan dan 

sifatkegiatan yang ada didalamnya, karena bagian depan dan eksterior 

berfungsisebagai identifikasi atau tanda pengenalan maka sebaiknya 

dipasanglambang-lambang. Sebuah papan nama dapat dibuat dengan 

menggunakan catatau lampu neon, yang disusun secara terpisah atau bersama-

sama dengan slogandan informasi lainnya 

b. Bagian dalam toko 

Saat konsumen berada di dalam sebuah toko, maka banyak elemen-

elemenyang mempengaruhi persepsi mereka.Lampu yang terang, suara 
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danaroma dapat mempengaruhi perasaan konsumen.Perlengkapan toko dapat 

direncanakan berdasarkan kegunaan dan estetikanya. Meja, rak barang, 

pintumerupakan bagian dari dekorasi interior. Dinding toko juga 

mempengaruhiatmosfer dengan pemilihan wallpaper yang berbeda pada setiap 

toko yangdisesuaikan dengan keadaan toko. Temperatur udara di dalam toko 

juga dapat mempengaruhi perasaan konsumen. Kurang sejuknya udara dapat 

mempercepat keberadaan konsumendi dalam toko. Ruangan yang luas dan 

tidak padat menciptakan suasana yang berbeda dengan ruangan yang sempit 

dan padat. Konsumen dapat berlama-lamadi dalam toko apabila mereka tidak 

terganggu oleh orang lain yang sedang melihat-lihat produk yang dijual.Yang 

perlu diperhatikan dari semua hal di atas adalah bagaimanaperawatannya agar 

dapat selalu terlihat bersih. Tidak peduli bagaimana mahalnya interior sebuah 

toko apabila terlihat kotor maka akan menimbulkankesan yang jelek. 

c. Tata letak 

Tata letak meliputi penataan penempatan ruang untuk mengisi luaslantai yang 

tersedia, mengklarifikasikan produk yang akan ditawarkan,pengaturan lalu 

lintas di dalam toko, pengaturan lebar ruang yang dibutuhkan,pemetaan 

ruangan toko dan menyusun produk yang ditawarkan secaraindividu. 

Pembagian ruangan toko meliputi ruangan-ruangan sebagai berikut: 

1) Ruangan penjualan yang merupakan tempat produk-produk dipajang 

sertamerupakan tempat interaksi antar pembeli dan penjual. 

2) Ruang merchandise yang merupakan ruang untuk produk-produk dengan 

kategori nondisplayed. 

3) Ruang karyawan merupakan ruang yang khusus untuk karyawan. 
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4) Ruang untuk konsumen yang meliputi kursi, rest room, toilet dan lain-lain. 

d. Tampilan di dalam toko 

Tampilan di dalam toko dapat merangsang konsumen untuk melakukan 

pembelian. Macam interior display antara lain adalah: 

1) Berbagai macam tampilan, merupakan bentuk tampilan di dalam toko 

yang digunakan untuk berbagai macam produk yang berbeda dan dapat 

mempengaruhi konsumen untuk merasakan, melihat dan mencoba produk. 

Kartu ucapan, majalah, buku dan produk sejenis lainnya. 

2) Tema tampilan, merupakan bentuk tampilan di dalam toko yang 

menggunakan tema-tema tertentu. Biasanya digunakan dalam event-event 

tertentu seperti menyambut hari kemerdekaan dan hari-hari besar lainnya. 

3) Stel tampilan, merupakan bentuk tampilan didalam toko yang digunakan 

untuk satu stel produk yang merupakan gabungan dari berbagai macam 

produk. 

4) Rak tampilan, merupakan bentuk tampilan didalam toko yang memiliki 

fungsi utama sebagai tempat atau gantungan untuk produk yang 

ditawarkan dan digunakan untuk produk-produk seperti catatan, buku dan 

sejenisnya. 

5) Cut case, merupakan tampilan di dalam toko yang murah hanya 

menggunakan kertas biasa. Biasanya digunakan di supermarket atau toko 

yang sedang menyelenggarakan diskon. 
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2.4.2 Respon Emosi Positif 

 

Seseorang dapat menempatkan emosi tertentu, seperti rasa gembira,marah, 

kesukaan dan rasa sedih. Sebagai contoh, jika seseorang merasa sangattidak 

menyenangkan dan terdorong, maka orang tersebut sedang mengalami emosi rasa 

marah.Sebaliknya, jika seseorang merasa sangat senang dan cukup pasif, maka 

orang tersebut mungkin sedang mengalami emosi rasa bahagia. Pada dasarnya 

pendekatan psikologi mengajukan pandangannya mengenai perilaku manusia 

bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. 

 

Menurut Park et al. (2006) emosi adalah sebuah efek dari perasaan yang 

merupakan faktor penting konsumen dalam keputusan pembelian. Faktor 

perasaan/emosi merupakan konstruk yang bersifat temporer karena berkaitan 

dengan situasi atau objek tertentu (kenyamanan) dari lingkungan toko terhadap 

perilaku pembelian secara impulsif, serta faktor lingkungan sosial (tingkat 

kepadatan dankeramahan karyawan) secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku pembelian impulsif. Samuel (2007) mengelompokkan respon 

emosi positif menjadi dua yaitu dimensi yaitu: 

1. Pleasure adalah tingkat perasaan dijabarkan dalam bentuk perasaan seseorang 

merasa baik, penuh kegembiraan, merasa bahagia atau merasa dipuaskan 

dengan situasi khusus 

2. Arousal dijabarkan sebagai tingkat perasaan yang bervariasi dari perasaan-

perasaan kegembiraan, terdorong, kewaspadaan atau menunjukan keaktifan 

yang membuat kelelahan, perasaan lelah atau perasaan kantuk atau bosan. 
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Psikolog sering menggunakan istilah mempengaruhi ketika mengacu padaemosi 

atau perasaan.Mereka diklasifikasikan ke dalam dua dimensi, emosi positifdan 

negatif. Perasaan dapat dikonsepkan sebagai pengaruh positif emosi positif,yang 

mencerminkan sejauh mana seseorang merasa antusias, aktif dan waspada.Ini 

adalah kondisi energi tinggi, konsentrasi penuh dan menyenangkan keterlibatan 

(Baron dan Byrne, 2003). Emosi positif didapatkan dari salah satu suasana yang 

telah ada sebelumnya, contohnya seseoarang yang telah melihat promosi pada 

produk “X” sehingga konsumen tersebut mempunyai emosi positif terhadap 

produk tersebut. Seringkali emosi positif bertindak sebagai stimulus untuk 

membeli, oleh karena itu, konsumen yang melakukan pembelian impulsif sering 

mengeluarkan biaya atau uang berlebih ketika berbelanja. 

 

Seseorang konsumen yang sedang mengalami atau memiliki emosi positif 

cenderung akan melakukan pembelian implusif. Namun, apabila seorang 

konsumen sedang mengalami atau memiliki emosi yang negatif lebih cenderung 

mendorong konsumen untuk tidak dapat melakukan pembelian yang impulsif. 

Untuk mengukur emosi yang dikaitkan dengan konsumsi atau didominasi lainnya, 

salah satunya adalah melalui kemampuan untuk mengkategorikan atau 

mengklasifikasikan emosi dan membedakannya dari bagianlain. Dengan 

demikian, semakin besar emosi positif pelanggan, semakin besar keinginan untuk 

membeli impulsif (Verhagen dan Dolen, 2011). 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti menemukan empat penelitian yang meneliti topik yang sama. Empat 

penelitian tersebut dirasa relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan dasar 

oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.Tabel 2.1 menjelaskan penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Variabel 

Independent 

Variabel 

Dependen 
Hasil Penelitian 

Mugiyanti 

(2003) 

Respon Lingkungan 

Berbelanja Sebagai 

Stimulus Pembelian 

Tidak Terencana 

pada Toko Serba ada 

pada MallSaga 

Abepura  

1. Pleasure 

2. Arousal 

3. Dominance 

4. Hedonic 

Lifestyle 

5. Shopping 

Value 

6. Resource 

7. Utilitarian 

Shopping 

Value 

Impulse 

Buying 
1. Variabel dominance 

berpengaruh positif 

terhadap impulse 

buying 

2. Variabel resources 

expenditure dan 

pengalaman belanja  

menjadi variabel 

mediasi antara 

respon lingkungan 

belanja dan memiliki 

hubungan negative       

terhadap impulse 

buying 

Suranta 

Sembiring 

(2013) 

Pengaruh Shopping 

Lifestyle Dan Fashion 

Involvement 

Terhadap Impulse 

Buying Behavior 

(Survey 

PadaKonsumen Di T 

ko “Top Man, Top 

Shop Di Paris 

VanJava Mall, 

Bandung) 

1. Shopping 

Lifestyle 

2. 2. Fashion 

Involvement 

Impulse 

Buying 
1. Terdapat pengaruh 

yang signifikan dari 

variabel shopping 

lifestyle terhadap 

variabel impulse 

buying 

2. Terdapat pengaruh 

yang signifikan dari 

variabel fashion 

involvement 

terhadap variabel 

impulse buying 

Edwin 

Japarianto 

dan 

Sugiono 

Sugiharto 

(2011) 

Pengaruh Shopping 

Lifestyle dan Fashion 

Infolvement terhadap 

Impulse Buying 

Behavior Masyarakat 

High Income 

Surabaya 

1. Shopping 

Lifestyle 

2.  Fashion 

Involvement 

Impulse 

Buying 

1. Shopping lifestyle 

Memiliki pengaruh 

yang  paling 

dominan diantara 

variabel  lain yang 

ada terhadap impulse 

buying behavior   

Km. 

Wisnu 

Temaja, 

dkk 

(2015) 

Pengaruh Fashion 

Involvement, 

Atmosfer Toko Dan 

Promosi Penjualan 

Terhadap Impulse 

Buying Pada 

1. Fashion 

involvement 

2. Atmosfer 

toko 

3. Promosi 

Penjualan 

Impulse 

Buying 

1. Fashion involvement, 

atmosfer toko dan 

promosi  penjualan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

impulse buying 
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Matahari Department 

Store Di Kota 

Denpasar 

Bob Foster 

(2015) 

Pengaruh product 

assortment dan gaya 

hidup hedonis 

terhadap impulse 

buying pengunjung 

trans studio mall 

(TSM) bandung 

1. product 

assortment 

2. Gaya hidup 

hedonis 

-Impulse 

buying 

1. Terdapat pengaruh 

yang signifikan antara 

product assortment dan 

gaya hidup hedonis 

dengan impulse buying. 

Sumber: Hasil Kajian Penulis, 2018 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

 

Pertumbuhan bisnis ritel di Indonesia masih menunjukkan prospek cerah di 

masayang akan datang. Menurut Dune dan Lusch (2005) bahwa 70% pembelian 

yang terjadi dipasar modern atau ritel ternyata merupakan pembelian impulsif. 

Japarianto (2011) mendefinisikan pembelian impulsif sebagai pembelian yang 

tidak rasional dan diasosiasikandengan pembelian yang cepat dan tidak 

direncanakan, diikuti oleh adanya konflikfikiran dan dorongan emosional. 

Konsumen saat membeli suatu produk tidak adaniatan sebelumnya yang terjadi 

dengan cepat ketika konsumen melihat suatu produk yang membuatnya tertarik 

sehingga melakukan pembelian.  

 

Terjadinya pembelian tidak direncanakan tersebut, disebabkan oleh beberapa hal 

yang pertama yaitu gaya hidup hedonisme. Utami, (2008) menyatakan bahwa 

gaya hidup hedonis merupakan kecenderungan konsumen terhadap budaya 

konsumtif yang menggunakan produk untuk memperoleh kesenangan - 

kesenangan duniawi atau pola hidup mewah yang berorientasi pada materi. Gaya 

hidup hedonis lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah, lebih banyak 

bermain, senang pada keramaian kota, senang membeli barang-barang mahal 

untuk memenuhi kesenangannya serta selalu ingin menjadi pusat perhatian. 
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Selanjutnya keterlibatan mode, Mulianingrum (2010) menemukan bahwa 

keterlibatan mode pada pakaian berhubungan sangat erat dengan karakteristik 

pribadi yaitu wanita dan kaum muda dan pengetahuan mode, yang mana pada 

gilirannya memengaruhi kepercayaan konsumen didalam membuat keputusan 

pembelian. keterlibatan mode adalah keterkaitan mode di kehidupan seseorang, 

dalam mode pakaian berhubungan sangat erat dengan karakteristik pribadi dimana 

cenderung pada wanita dan kaum muda. Seseorang akan menilai pakaian mana 

yang sesuai dengan karakter pribadimereka, ditambah dengan pengetahuan mode 

yang mereka miliki akanmemengaruhi konsumen dalam membuat keputusan akan 

membeli atau tidak produk tersebut.  

 

Seseorang yang memiliki pemahaman terhadap produk apa yangsesuai dengan 

diri mereka dan pengetahuan tentang fashion, ketika merekamelihat sebuah 

produk yang mereka rasa sesuai dengan dirinya dan merupakan produk terbaru 

maka kemungkinan akan melakukan pembelian impulsif dan yang terakhir adalah 

lingkungan di dalam toko, dimana lingkungan toko yang baik akan berperan 

sebagai penciptaan suasana yang nyaman sesuai dengan keinginan konsumen dan 

membuat konsumen ingin berlama-lama berada di dalam toko dan secara tidak 

langsung merangsang konsumen untuk melakukan pembelian. Foster, (2008) 

mendefinisikan suasana toko sebagai kombinasi dari pesan secara fisik yang telah 

direncanakan. Suasana toko dapat digambarkan sebagai perubahan terhadap 

perencanaan lingkungan pembelian yang menghasilkan efek emosional khusus 

yang dapat menyebabkan konsumen melakukan tindakan pembelian. Dibawah ini 

gambaran kerangka pikir penelitian: 
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Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

Sumber: Data Diolah, 2018 

 

2.7 Hipotesis 

 

Berdasarkan uraian dan permasalahan kerangka pikir diatas, hipotesis yang 

diajukan peneliti yaitu: 

1. Ha1 = Gaya hidup hedonis berpengaruh signifikan terhadap pembelian 

impulsif. 

Ho1 = Gaya hidup hedonis tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian 

impulsif. 

2. Ha2 = Keterlibatan mode berpengaruh signifikan terhadap pembelian 

impulsif. 

Ho2 = Keterlibatan mode tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian 

impulsif. 

3. Ha3 = Lingkungan di dalam toko berpengaruh signifikan terhadap pembelian 

impulsif. 

  Ho3 = Lingkungan di dalam toko tidak berpengaruh signifikan pembelian 

impulsif. 

Gaya Hidup Hedonis 

 

Keterlibatan Mode 

 

Lingkungan di Dalam Toko 

Pembelian Tidak 

Terencana  
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4. Ha4 = Gaya hidup hedonis, keterlibatan mode dan lingkungan di dalam toko 

berpengaruh signifikan terhadap pembelian impulsif. 

Ho4 = Gaya hidup hedonisme, keterlibatan mode dan lingkungan di dalam 

toko tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian impulsif. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis 

hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu 

variabel memengaruhi variabel lain (Umar, 2003). Sumber data yang diperoleh 

pada penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono, (2012), 

data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data.  

 

Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang 

merupakan objek penelitian sedangkan data sekunder merupakan data-data yang 

telah dikumpulkan oleh pihak lain atau lembaga pengumpul data yang kemudian 

dipublikasi. Dalam penelitian yang menjadi variabel independen yaitu: gaya hidup 

hedonis, keterlibatan mode lingkungan di dalam toko. Sedangkan yang menjadi 

variabel dependen adalah pembelian impulsif. 
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3.2 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

 

Definisi  konsep  itu  terbagi  menjadi  dua  yaitu  definisi  konseptual dan definisi 

operasional. Definisi konsep ini diperlukan untuk pengukuran variabel yang 

abstrak atau yang tidak mudah terhubung dengan fakta. Perumusan definisi 

konseptual dan definisi operasional merupakan salah satu tahap yang harus 

dilakukan dalam rangkaian penelitian kuantitatif. Definisi konseptual merupakan 

rumusan yang diperoleh dari kajian teori yang dilakukan pada bab kerangka teori. 

Sedangkan definisi operasional memuat indikator-indikator dari variabel 

penelitian yang kita dapatkan dari hasil kajian teori, definisi operasional inilah 

yang akan diturunkan menjadi kisi-kisi instrumen untuk setiap variabel penelitian. 

 

3.2.1 Definisi Konseptual 

 
Menurut Singarimbun dan Efendi (2008), definisi konseptual adalah pemaknaan 

dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk 

mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Menurut Silalahi, (2009) definisi 

konseptual merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan sehingga 

memudahkan peneliti untuk mengoperasionalkan konsep tersebut di lapangan. 

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah: 

1. Gaya Hidup Hedonis 

Utami, (2008) menyatakan bahwa gaya hidup hedonis merupakan kecenderungan 

konsumen terhadap budaya konsumtif yang menggunakan produk untuk 

memperoleh kesenangan-kesenangan duniawi atau pola hidup mewah yang 

berorientasi pada materi. Gaya hidup hedonis lebih banyak menghabiskan waktu 

diluar rumah, lebih banyak bermain, senang pada keramaian kota, senang 
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membeli barang-barang mahal untuk memenuhi kesenangannya, serta selalu ingin 

menjadi pusat perhatian.  

2. Keterlibatan Mode 

Menurut O’Cass dalam Mulianingrum, (2010) mengatakan bahwa keterlibatan 

fashion pada pakaian berhubungan sangat erat dengan karakteristik pribadi 

(yaitu wanita dan kaum muda) dan pengetahuan mode yang mana pada 

gilirannya memengaruhi kepercayaan konsumen di dalam membuat keputusan 

pembelian. 

3. Lingkungan di Dalam Toko 

Lingkungan di dalam toko menurut pakar Gilbert, (2008) mendefinisikan 

suasana toko sebagai kombinasi dari pesan secara fisik yang telah 

direncanakan. Lingkungan di dalam toko berperan sebagai penciptaan suasana 

yang nyaman sesuai dengan keinginan konsumen dan membuat konsumen 

ingin berlama-lama berada di dalam toko dan secara tidak langsung 

merangsang konsumen untuk melakukan pembelian. 

4. Pembelian Impulsif 

Menurut Mowen dan Minor, (2004) Pembelian impulsif adalah tindakan 

membeli yang sebelumnya tidak diakui secara sadar sebagai hasil dari 

pertimbangan atau niat membeli yang terbentuk sebelum memasuki toko. 

 

3.2.2 Definisi Operasional Variabel 

 

Menurut Silalahi, (2009) definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan 

kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau 

menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan satu operasional yang 
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diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut. Tujuannya adalah 

agar dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang 

sudah didefinisikan konsepnya. Definisi operasional dari penelitian ini yaitu : 

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Variabel Indikator 

Gaya Hidup 

Hedonis 

Pola hidup yang mengarahkan aktivitas konsumen 

untuk mencari kesenangan hidup, seperti lebih 

banyak menghabiskan waktu diluar rumah, lebih 

banyak bermain, senang pada keramaian kota, 

senang membeli barang-barang branded untuk 

memenuhi hasrat, cenderung mengikuti dalam 

gaya hidup dan selalu ingin menjadi pusat 

perhatian. 

-Aktivitas  

-Minat  

-Opini 

Keterlibatan 

Mode 

Adanya keterkaitan atau hubungan yang sangat 

erat dengan produk mode merek COLORBOX 

yang sesuai dengan karakteristik pribadi dan 

pengetahuan mode, yang mana pada gilirannya 

memengaruhi kepercayaan konsumen di dalam 

membuat keputusan pembelian impulsif di Toko 

COLORBOX. 

-Model terbaru (trend) 

-Mode merupakan hal 

penting 

-Pakaian menunjukkan 

karakteristik pribadi 

Lingkungan di 

Dalam Toko  

 

Tingkat dimana konsumen merasa bahagia, 

tertarik, dan dipengaruhi ketika berada di Toko 

COLORBOX. 

- Exterior (bagian 

dalam toko). 

- Interior (bagian luar 

toko). 

- Store layout ruangan 

(tata letak toko). 

- Interior display 

. 

Pembelian 

Impulsif 

Tindakan membeli yang sebelumnya tidak diakui 

secara sadar sebagai hasil dari pertimbangan, atau 

niat membeli yang terbentuk ketika berada di 

Toko COLORBOX. 

-Spontanitas 

-Kekuatan, kompulsi 

dan intensitas 

-Kegairahan dan 

stimulasi 

-Ketidak pedulian akan 

akibat 

 

 

3.3  Populasi dan Sampel 

 

Sugiyono, (2012) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

dalam penelitian ini adalah konsumen toko COLORBOX yang berada di  Mall 

Boemi Kedaton Bandar Lampung. Sampel adalah bagian dari jumlah dan 
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karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik nonprobability sampling, dengan menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan 

tertentu Sugiyono, (2009). Dalam penelitian ini, yang menjadi ketentuan 

pengambilan sampel yaitu: berjenis kelamin wanita, berusia 18-40 tahun, 

melakukan pembelian impulsif atau pembelian yang tidak direncanakan 

sebelumnya.  

 

Dikarenakan jumlah populasi tidak diketahui secara pasti maka untuk menentukan 

besarnya sampel yaitu menggunakan rumus yang digunakan untuk menghitung 

besaran sampel adalah sebagai berikut: Sugiyono, (2013) 

 

Keterangan :  

n = Ukuran sampel 

Z = tingkat keyakinan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian, pada α = 5%  

(derajat keyakinan ditentukan 95%) maka Z = 1,96 

Moe  = margin of error, tingkat kesalahan yang dapat ditolerir (ditentukan 10%) 

 

Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut : 
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Dari hasil perhitungan, sampel yang didapat yaitu sebesar 96,04 untuk lebih 

memudahkan maka dibulatkan menjadi 100 responden. Jadi dalam penelitian ini 

akan menggunakan 100 responden untuk menjadikan sampel penelitian. 

 

3.4 Data Primer 

 

Menurut Sugiyono, (2012) data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data primer pada penelitian ini yaitu 

data yang didapatkan dengan memberikan kuesioner kepada responden. 

 

3.5  Data Sekunder 

Sugiyono (2012) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder adalah data yang 

diperlukan untuk melengkapi informasi yang dapat diperoleh melalui studi 

pustaka dari buku-buku literatur, jurnal, data dari internet dan skripsi penelitian 

sebelumnya. 

 

3.6  Metode Pengumpulan Data 

 

Pada peneitian ini peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat untuk 

mengumpulkan data. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiono, 2012). Metode ini 

dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan dan pernyataan yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian kepada konsumen mode COLORBOX 
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di Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung sebagai sampel penelitian sehingga 

memperoleh data yang akurat. 

 

3.7 Skala Pengukuran 

Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. 

Sugiyono (2012) skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan skala likert variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Dalam skala likert setiap jawaban diberi bobot seperti tabel 3.2 dibawah ini: 

Tabel 3.2. Kriteria Bobot Jawaban Responden 

Alternatif Jawaban Skor 
Sangat Setuju (SS)  5 

Setuju (S)  4 

Netral (N)  3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS)  1 

  Sumber: Sugiyono (2012). 

 

3.8 Teknik Pengujian Instrumen 

Teknik pengujian instrumen penelitian memegang peran penting dalam penelitian 

kuantitatif karena kualitas data yang digunakan dalam banyak hal ditentukan oleh 

kualitas instrument yang dipergunakan. Artinya, data yang bersangkutan dapat 

mewakili dan atau mencerminkan keadaan sesuatu yang diukur pada diri subjek 

penelitian dan pemilik data. Untuk itu peneliti kuantitatif harus berfikir bagaimana 

memperoleh data seakurat mungkin dari subjek penelitian sehingga data-data itu 
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dapat dipertangung jawabkan dari pada berfikir teknik statistik apa yang akan 

dipergunakan untuk mengolahnya.  

 

3.8.1 Uji Validitas 

 

Menurut Sugiyono (2012: 172), validitas data penelitian dapat diperoleh dengan 

menggunakan instrumen valid, menggunakan sumber data tepat dan cukup 

jumlahnya, serta metode pengumpulan dan analisis data yang benar. Validitas 

artinya sejauh mana tes dapat mengukur dengan tepat dan dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. Menurut Arikunto (2012: 210), validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Semakin 

tinggi validitas suatu alat ukur, semakin tepat alat ukur tersebut mengenai sasaran. 

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan teknik uji validitas korelasi product 

moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus berikut: 

   2222 )()()()(

)()()(

yynxxn

yxxyn
rxy




  

Keterangan: 

rxy : Koefisien korelasi 

X : Skor pertanyaan 

N : Jumlah responden 

Y : Skor total 

∑X
2:

: Jumlah kuadrat nilai X 

∑Y
2
 : Jumlah kuadrat nilai Y 

Hasil perhitungan rxy atau r hitung dikonsultasikan dengan harga r tabel dengan 

taraf signifikan 5%. Jika harga r hitung lebih besar dari rtabel maka dapat 

dikatakan item tersebut valid, sebaliknya jika harga r hitung lebih kecil atau sama 
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dengan rtabel maka dikatakan item tersebut tidak valid. Menurut Ghozali (2006) 

uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel untuk 

degree of freedom (df) = n-k, dalam hal ini adalh jumlah sampel. Pengolahan data 

dalam penelitian ini menggunakan program SPSS Ver 20. (Statistical Product and 

Service Solution) dimana rhitung tiap item (variabel) bisa dilihat pada tabel 

korelasi. Di bawah ini hasil prariset untuk mengetahui kuesioner yang akan 

disebar layak atau tidak untuk penelitian berikutnya, prariset digunakan dengan 

menyebarkan 30 kuesioner kepada 30 responden konsumen toko COLORBOX di 

Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung. 

 

a. Variabel Gaya Hidup Hedonis   

 

Tabel 3.3 Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Hedonis 

No Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 

1. Item1 476 0,361 Valid 

2. Item2 575 0,361 Valid 

3. Item3 558 0,361 Valid 

4. Item4 652 0,361 Valid 

5. Item5 763 0,361 Valid 

     Sumber: Data diolah 2018 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas menunjukkan bahwa r hitung > r tabel 

yaitu untuk N = 30 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,361. Demikian dapat 

dikatakan bahwa variabel hedonis yang digunakan dalam penelitian semua valid,  

tidak ada item pertanyaan yang tidak valid, sehingga layak digunakan dalam 

pengambilan data. 
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b. Variabel Keterlibatan Mode   

Tabel 3.4  Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Keterlibatan Mode  

No Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 

1. Item1 868 0,361 Valid 

2. Item2 522 0,361 Valid 

3. Item3 437 0,361 Valid 

4. Item4 864 0,361 Valid 

5. Item5 894 0,361 Valid 

     Sumber: Data diolah 2018 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas menunjukkan bahwa r hitung > r tabel 

yaitu untuk N = 30 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,361. Demikian dapat 

dikatakan bahwa variabel keterlibatan mode yang digunakan dalam penelitian 

semua valid,  tidak ada item pertanyaan yang tidak valid, sehingga layak 

digunakan dalam pengambilan data. 

c. Variabel Lingkungan di Dalam Toko   

Tabel 3.5 Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Lingkungan di Dalam Toko  

No Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 

1. Item1 514 0,361 Valid 

2. Item2 485 0,361 Valid 

3. Item3 830 0,361 Valid 

4. Item4 830 0,361 Valid 

     Sumber: Data diolah 2018 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas menunjukkan bahwa r hitung > r tabel 

yaitu untuk N = 30 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,361. Demikian dapat 

dikatakan bahwa variabel keterlibatan mode yang digunakan dalam penelitian 

semua valid,  tidak ada item pertanyaan yang tidak valid, sehingga layak 

digunakan dalam pengambilan data. 
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d. Variabel Pembelian Impulsif   

Tabel 3.6 Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Pembelian Impulsif  

No Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 

1. Item1 996 0,361 Valid 

2. Item2 996 0,361 Valid 

3. Item3 996 0,361 Valid 

4. Item4 956 0,361 Valid 

     Sumber: Data diolah 2018 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas menunjukkan bahwa r hitung > r tabel 

yaitu untuk N = 30 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,361. Demikian dapat 

dikatakan bahwa variabel keterlibatan mode yang digunakan dalam penelitian 

semua valid,  tidak ada item pertanyaan yang tidak valid, sehingga layak 

digunakan dalam pengambilan data. 

 
3.8.2 Uji Reliabilitas 

 

Uji  reliabilitas  untuk mengetahui  apakah  suatu instrumen dapat dipercaya untuk  

digunakan sebagai alat pengumpul data. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunkan rumus Cronbach Alpha dikarenakan skor instrumennya merupakan 

rentangan nilai 1-5, sebagaimana yang dikemukakan oleh Arikunto (2012: 193) 

bahwa, rumus alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya 

bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian. Pengujian reliabilitas  

dalam penelitian ini mengunakan metode Cronbach alpha. Rumus Alpha 

digunkan sebagai berikut : 
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Keterangan ; 

ri  : koefisien reabilitas instrumen 

k  : banyaknya butir pertanyaan 

α  : alpha 

∑p.q : jumlah varian butir 

S
2  

: varian total 

 

Selanjutnya untuk uji validitas dan reliabilitas digunakan alat bantu dengan 

menggunakan program SPSS. 

Tabel 3.7 Hasil Perhitungan Uji Coba Reliabilitas Instrumen 

Variabel Cronbach Alpha 

Hedonis 0,570 

Keterlibatan Mode 0,766 

Lingkungan Toko 0,565 

Pembelian Impulsif 0,990 

  Sumber: Data diolah 2018 

 

Dari uji coba yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa hasil Cronbach’s Alpha 

setiap variabel lebih dari standar minimal Cronbach’s Alpha yang disyaratkan 

yaitu 0,60. Dari keterangan tabel di atas dapat diketahui masing-masing item 

pernyataan memiliki Cronbach Alpha > 0,6. Maka variabel independen (Gaya 

hidup hedonis, keterlibatan mode, lingkungan di dalam toko) dan variabel 

dependen (pembelian impulsif) dapat dikatakan reliabel. 

 

3.8.3  Metode Transformasi Data  

 

Data pada penelitian ini diperoleh dari  jawaban kuesioner para responden yang 

menggunakan skala likert. Dari skala pengukuran likertitu akan diperoleh data 

ordinal. Agar dapat  dianalisis  secara  statistic  maka  data  tersebut  harus 
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dinaikkan menjadi skala interval  dengan  menggunakan Methods  of  Successive  

Interval (MSI) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengelompokkan data berskala ordinal dalam masing-masing variabel 

dihitung  banyaknya pemilih pada tiap bobot yang diberikan pada masing-

masing variabel atau butir pertanyaan.  

2. Untuk setiap butir pertanyaan tentukan frekuensi (f) responden yang 

menjawab skor 1,2,3,4,5 untuk setiap item pertanyaan. 

3. Selanjutnya menentukan proporsi (p) dengan cara setiap frekuensi dibagi 

dengan banyaknya responden. 

4. Menghitung kumulatif (PK) 

5. Menentukan nilai skala (scale value = SV) untuk setiap skor jawaban dengan 

formula sebagai berikut : 

owerlimitAreaunderlupperlimitArreaunder

pperlimitDensityatuowerlimitDensityatl
SV




  

 

Sesuai dengan nilai skala ordinal ke interval, yaitu scale value (SV) yang nilainya  

terkecil (harga negative yang terbesar) diubah menjadi sama dengan 1 (satu). 

Transformed Scale Value = Y = SV + |SVmin| + 1 

Keterangan: 

Density at Lower Limit = Kepadatan batas bawah 

Density at Upper Limit = Kepadatan batas atas 

Area Under Upper Limit = Daerah di bawah batas atas 

Area Under Lower Limit = Daerah di bawah batas bawah 

6. Nilai skala inilah yang disebut skala interval dan dapat digunakan dalam  

perhitungan analisis regresi.  
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Teknik transformasi data ordinal menjadi interval yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah MSI (Method of Successive Interval). 

Transformasi variabel X1 gaya hidup hedonis ditunjukkan pada Tabel 3.8 berikut 

ini: 

Tabel 3.8 Transformasi Variabel X1 Gaya Hidup Hedonis 

Skala Ordinal Berubah Skala Interval 

Nilai Alternatif Jawaban 1 Menjadi 1.00 

Nilai Alternatif Jawaban 2 Menjadi 1.78 

Nilai Alternatif Jawaban 3 Menjadi 2.68 

Nilai Alternatif Jawaban 4 Menjadi 3.75 

Nilai Alternatif Jawaban 5 Menjadi 4.99 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2018 
 

Transformasi variabel X2 keterlibatan Mode ditunjukkan pada Tabel 3.9 berikut 

ini: 

Tabel 3.9 Transformasi Variabel X2 Keterlibatan Mode 

Skala Ordinal Berubah Skala Interval 

Nilai Alternatif Jawaban 1 Menjadi 1.00 

Nilai Alternatif Jawaban 2 Menjadi 1.79 

Nilai Alternatif Jawaban 3 Menjadi 2.72 

Nilai Alternatif Jawaban 4 Menjadi 3.65 

Nilai Alternatif Jawaban 5 Menjadi 4.70 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2018 

 

Transformasi variabel X3 Lingkungan di dalam toko ditunjukkan pada Tabel 3.10 

berikut ini: 

Tabel 3.10 Transformasi Variabel X3 Lingkungan di Dalam Toko 

Skala Ordinal Berubah Skala Interval 

Nilai Alternatif Jawaban 1 Menjadi 1.00 

Nilai Alternatif Jawaban 2 Menjadi 1.79 

Nilai Alternatif Jawaban 3 Menjadi 2.72 

Nilai Alternatif Jawaban 4 Menjadi 3.64 

Nilai Alternatif Jawaban 5 Menjadi 4.70 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2018 
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Transformasi variabel Y Lingkungan Di Dalam Toko ditunjukkan pada Tabel 

3.11 berikut ini: 

Tabel 3.11 Transformasi Variabel Y Pembelian Impulsif 

Skala Ordinal Berubah Skala Interval 

Nilai Alternatif Jawaban 1 Menjadi 1.00 

Nilai Alternatif Jawaban 2 Menjadi 1.76 

Nilai Alternatif Jawaban 3 Menjadi 2.62 

Nilai Alternatif Jawaban 4 Menjadi 3.44 

Nilai Alternatif Jawaban 5 Menjadi 4.50 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2018 

 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi 

sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga 

bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang tertutama adalah 

masalah yang tentang sebuah penelitian. 

3.9.1  Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh gaya hidup hedonis, keterlibatan mode dan 

lingkungan di dalam toko terhadap pembelian impulsif dengan menguji hipotesis 

asosiatif (pengaruh antar variabel). 

a. Identitas Responden  

Pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai identitas responden berdasarkan 

umur, pekerjaan saat ini, pengeluaran tiap bulan dan frekuensi kunjungan.  

Penggolongan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

secara jelas mengenai gambaran responden sebagai objek penelitian. 
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b. Analisis Jawaban Responden 

Analisis jawaban responden dilakukan untuk mendapatkan gambaran deskriptif 

mengenai responden dalam penelitian ini, khususnya untuk mengetahui persepsi 

umum responden mengenai variabel-variabel yang diteliti. Analisis ini dilakukan 

dengan teknik analisis deskriptif, untuk menggambarkan atas item-item 

pernyataan yang diajukan diajukan. Berikut data distribusi hasil tanggapan 

responden variabel gaya hidup hedonis (X1), keterlibatan mode (X2), lingkungan 

di dalam toko (X3), dan pembelian impulsif (Y). 

 

3.9.2  Uji Asumsi Klasik 

 

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji 

data-data yang digunakan dalam penelitian ini apakah telah memenuhi asumsi 

klasik, yaitu tidak terjadi gejala multikolinearitas, tidak terdapat autokorelasi dan 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika telah memenuhi keempat hal tersebut 

maka model regresi akan memberikan hasil yang Best Linear Unbiased Estimator 

(BLUE) (Ghozali, 2011). Untuk melakukan pengujian asumsi klasik dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan program computer SPSS. 

 

1. Uji Normalitas 

 

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah dengan melihat 

histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Artinya kriteria berdistribusi normal apabila 
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tampilan grafiknya menunjukkan pola penyebaran disekitar garis dialog dan 

mengikuti arah garis dialog. Pengujian asumsi dilakukan dengan melihat Normal 

P-P Plot of Regression Standardizel Residual yang berguna untuk menguji apakah 

residual model regresi memiliki distribusi normal ataukah tidak. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah: 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal yaitu mengikuti 

atau mendekati bentuk lonceng, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal yaitu 

tidak mengikuti atau mendekati bentuk lonceng, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

 

2. Heteroskesdastisitas 

 

Menurut Ghozali (2011) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Cara yang paling umum yang 

digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan 

melihat scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu 

(ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 
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dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot 

antara (SRESID) dan (ZPRED). 

 

Menurut Ghozali (2011:139) dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dengan scatter plot yaitu: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, 

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik–titik menyebar diatas dan dibawah 

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

3. Multikolinearitas 

 

Ghozali (2011) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak 

orgonal. Variabel orgonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar 

sesama variabel independen sama dengan nol Ghozali (105). Ada beberapa cara 

yang digunakan untuk mendeteksi multikolonieritas, akan tetapi untuk mendeteksi 

ada tidaknya multikoliniearitas dalam model regresi dalam penelitian ini dilihat 

dari tolerance value atau Variance Inflation Factor (VIF). Adapun pemilihan 

tolerance value atau Variance Inflation Factor (VIF) dalam penelitian ini karena 

cara ini merupakan cara umum yang dilakukan dan dianggap lebih handal dalam 

mendeteksi ada tidaknya multiklonieritas dalam model regresi serta pengujian 

dengan tolerance value atau Variance Inflation Factor (VIF) lebih lengkap dalam 
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menganalisis data. Dasar pengambilan keputusan dengan tolerance value atau 

Variance Inflation Factor (VIF) dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Jika nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 

b. Jika nilai tolerance < 0,1 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa 

ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 

 

3.9.3 Uji Regresi Linear Berganda 

Rangkuti (1997) mendefinisikan analisis regresi linear berganda digunakan untuk 

menganalisis pengaruh antara variabel independen (gaya hidup hedonis, 

keterlibatan mode dan lingkungan di dalam toko terhadap variabel dependen yaitu 

pembelian impulsif. Rumus sistematis dari regresi linear berganda yang umum 

digunakan dalam penelitian yaitu: 

Y = a + bX1 + bX2 + bX3 + bX4 + €i 

Keterangan : 

Y : Pembelian Impulsif 

X1  : Gaya Hidup Hedonis 

X2  : Keterlibatan Mode 

X3  : Lingkungan Di Dalam Toko 

a  : Konstanta 

b1  : Koefisien regresi untuk variabel Gaya Hidup Hedonis 

b2  : Koefisien regresi untuk variabel Keterlibatan Mode 

b3  : Koefisien regresi untuk variabel Pengaruh di Dalam Toko 

b4  : Koefisien regresi untuk variabel Pembelian Impulsif  

e  : Error 



62 
 

 

3.9.4  Uji Hipotesis 

 

Untuk melakukan pembuktian hipotesis tersebut dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik, sebagai berikut : 

 

1. Uji t 

 

Uji statistik t  ini adalah  untuk  menguji  keberhasilan  koefisien  regresi  secara 

parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) 

secara tunggal berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) dengan membandingkan 

antara nilai t hitung masing-masing variabel bebas dengan nilai t tabel dengan 

derajat kesalahan 5% (α = 0.05). Apabila nilai t hitung ≥ dari nilai t tabel, maka 

variable bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terikat. 

Pengujian ini dapat sekaligus digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh gaya hidup hedonis, keterlibatan mode dan lingkungan di dalam toko 

terhadap pembelian impulsif dengan melihat nilai-nilai t masing-masing variabel. 

Berdasarkan nilai t itu, maka dapat diketahui variabel bebas mana yang 

mempunyai pengaruh paling bermakna atau signifikan mempengaruhi variable 

terkait. Adapun rumus untuk hitung (Sugiyono, 2012) sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

t = statistik t dengan derajat bebas n-1 

n = banyaknya observasi atau pengamatan 

r
2
 = koefisien korelasi ganda 
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2. Uji F 

 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara bersama-

sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Y). Pengujian dilakukan 

dengan membandingkan nilai Fhitung dengan F tabel pada derajat kesalahan 5% 

(α = 0.05). Apabila nilai F hitung ≥ dari nilai F tabel, maka berarti variabel 

bebasnya secara serempak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap 

variabel terikat atau hipotesis pertama diterima.  

 

Adapun rumus F hitung (Sugiyono, 2012) sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

R
2 

= Koefisien korelasi ganda 

k  = Jumlah variabel independen 

n  = Jumlah sampel 

 

3. Uji Determinasi (R
2
) 

 

Koefisien determinasi ( ) untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik 

dalam analisa regresi, hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi 

antara 0 sampai dengan 1. Jika koefisien determinasi nol berarti variable 

independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila 

koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dikarenakan pada 

penelitian ini variabel independen lebih dari dua, maka koefisien determinasi yang 

digunakan adalah Adjusted R Square. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel gaya hidup hedonis memiliki pengaruh yang meningkatkan 

konsumen untuk melakukan pembelian impulsif pada toko COLORBOX di 

Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung. Variabel gaya hidup hedonis 

merupakan variabel yang berkontribusi sedang. 

 

2. Variabel Keterlibatan mode memiliki pengaruh yang meningkatkan 

konsumen untuk melakukan pembelian impulsif pada toko COLORBOX di 

Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung. Variabel keterlibatan mode 

merupakan variabel yang berkontribusi tinggi atau paling dominan. 

 

3. Variabel Lingkungan di dalam toko memiliki pengaruh yang meningkatkan 

konsumen untuk melakukan pembelian impulsif pada toko COLORBOX di 

Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung. Variabel lingkungan dalam toko  

merupakan variabel yang berkontribusi rendah. 

 

4. Variabel Gaya hidup hedonis, keterlibatan mode dan lingkungan di dalam 

toko secara bersama-sama memiliki pengaruh yang meningkatkan konsumen 
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untuk melakukan pembelian impulsif pada toko COLORBOX di Mall Boemi 

Kedaton Bandar Lampung. 

5.2 Saran 

 

1. Gaya hidup hedonis merupakan kegiatan berbelanja yang dilakukan secara 

berlebihan untuk mendapatkan suatu kesenangan tersendiri saat di pusat 

perbelanjaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya hidup 

berpengaruh terhadap pembelian impulsif. Dalam hal ini, diharapkan pihak 

toko COLORBOX di Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung dapat menambah 

jenis-jenis produk agar menambah ketertarikan konsumen. 

 

2. Meskipun keterlibatan mode COLORBOX di Mall Boemi Kedaton Bandar 

Lampung sudah sangat baik tapi pihak COLORBOX harus terus 

memperhatikan dan meningkatkan keterlibatan mode yang sesuai dengan 

karakteristik konsumen dengan menyediakan produkyang sesuai dengan 

perkembangan mode karena dapat mempengaruhi pembelian impulsif toko 

COLORBOX. 

 

3. Toko COLORBOX di Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung harus 

mencermati upaya pemenuhan lingkungan dalam toko yang mendukung 

keadaan toko, dengan memperhatikan pencahayaan, desain, musik dan tata 

letak produk pada ruang berbelanja pelanggan sehingga pelanggan merasa 

nyaman dalam berbelanja. Menyesuaikan keadaan toko terhadap pelanggan 

akan memberikan nilai tersendiri di mata pelanggan untuk melakukan 

kunjungan kembali. 
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4. Adanya keterkaitan antara gaya hidup hedonisme, keterlibatan mode, 

lingkungan di dalam toko dan pembelian impulsif dapat dijadikan tolak ukur 

bagi pihak toko COLORBOX Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung sebagai 

peluang bisnis. Konsumen yang selalu menikmati waktu berbelanja dapat 

dijadikan peluang untuk meningkatkan penjualan dengan menawarkan 

produk-produk yang berkualitas, produk yang banyak diminati, serta 

memanfaatkan penawaran harga yang mampu menarik perhatian konsumen. 

Dengan demikian mampu meningkatkan volume penjualan yang ingin dicapai 

oleh pihak manajemen toko COLORBOX.  
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