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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Internasional merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan

perdagangan antar negara, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu

kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial

negara. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi

kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional

akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang

pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya

juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.

Bisnis ritel yang semakin menyebar dan meningkat jumlahnya.

Seperti halnya bisnis ritel di Indonesia, pengaruh dari globalisasi menyebabkan

banyak pengusaha ritel dari luar negeri dengan kemampuan kapital yang luar biasa

melakukan aktivitasnya di Indonesia. Semakin terbukanya peluang bisnis bagi

pengusaha asing untuk berekspansi mengembangkan bisnis ritelnya di Indonesia,

perkembangan usaha manufaktur,  dan  upaya  yang dilakukan  oleh  pemerintah

untuk  mendorong perkembangan bisnis ritel akan mengakibatkan tumbuhnya ritel

modern yang begitu pesat. Pernyataan ini diperkuat dengan data hasil survey yang

dilakukan oleh Nielsen Media Research dan Retail Asia Magazine.
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Tabel 1. Perkembangan Jumlah Gerai Ritel Modern di Indonesia tahun 2009-2012

RITEL MODERN 2009 2010 2011 2012

SUPERMARKET

SUPER INDO 46 50 56 63

FOODMART 32 29 27

CARREFOUR EXPRESS 30

JUMLAH 46 82 85 120

HYPERMARKET

CARREFOUR 19 29 37 58

HYPERMART 16 26 36 43

GIANT 12 17 17 26

MAKRO 17 19 19 19

JUMLAH 64 91 109 146

MINIMARKET

ALFAMART 1263 1753 2266 2750

INDOMARET 1401 1857 2425 3093

JUMLAH 2664 3610 4691 5843

Sumber : SWA 2013 berdasar data Nielsen Media Research, Retail Asia Magazine, 2014.

Berdasarkan Tabel 1 jumlah gerai hypermarket di tahun 2012 meningkat sekitar 25

persen dari 109 menjadi 146 unit; sementara supermarket pertumbuhannya lebih

cepat yakni sekitar 29 persen dari 85 menjadi 120. Peningkatan jumlah gerai yang

paling tajam terjadi pada minimarket. Alfamart pada tahun 2009 hanya memiliki

1263 gerai. Kemudian, pada tahun 2012, jumlahnya berkembang menjadi 2750 gerai.

Peningkatan indomaret bahkan lebih fantastis, dari 1401 di tahun 2009 menjadi 3093

di tahun 2012.

Pertumbuhan gerai modern yang begitu pesat ini memunculkan suatu fenomena baru

bagi para pemasok produk. Ritel kini telah berubah fungsinya bukan hanya sekedar

tempat menyalurkan produk ke konsumen, kini juga menjadi industri tersendiri.



3

Munculnya outlet-outlet baru merangsang pembeli untuk datang, dan memberikan

lebih banyak pilihan bagi mereka. Sehingga ritel kini dianggap menjadi tempat yang

strategis, untuk memasarkan barangnya secara tepat waktu, lokasi dan konsumen.

Sehingga bagi produsen pasar inilah yang kemudian harus mereka garap karena

kemampuan ritel modern mendatangkan konsumen sangat besar. Meningkatnya

jumlah outlet modern dan juga perubahan sosial budaya masyarakat menunjukkan

semakin besarnya peluang bisnis ritel di Indonesia sekaligus juga menunjukkan

semakin ketatnya persaingan di Industri ini.Pesaing utama ritel modern adalah toko

ritel tradisional yang merupakan pesaing dari format yang berbeda namun menjual

barang yang sama atau biasa disebut persaingan intertype. Pada masa resesi toko

tradisional merupakan ancaman yang paling terasa oleh toko ritel modern. Seperti

yang di ungkapkan oleh Susilo (2009) “pada 2008 sebagian konsumen beralih dari

toko modern ke toko tradisional. Peralihan itu dianggap sebagai solusi uang ketat di

dalam keluarga. Akibatnya, penjualan barang konsumen melalui toko tradisional

meningkat sangat tinggi, 19,6%.
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Gambar 1.

Jumlah Kunjungan, Besaran Belanja Per Kunjungan, dan Rata-rata Total

Belanja Per Kunjungan

Sumber: MIX 2013 berdasar data Nielsen Media Research, 2014.

Berdasarkan data Homepanel Nielsen di lima kota besar di Indonesia, angka

penetrasi ke toko tradisional, jumlash kunjungan, besaran belanja perkunjungan, dan

rata-rata total belanja per rumah tangga, semuanya meningkat. Namun ada yang

perlu di khawatirkan oleh Hypermarket karena berdasarkan gambar diatas

menunjukkan konsumen berhati-hati dalam membelanjakan uangnya di

Hypermarket.

Kehati-hatian konsumen dalam membelanjakan uangnya merupakan ancaman bagi

bisnis berkonsep hypermarket karena pada masa resesi, konsumen mengurangi

belanjanya di toko yang berformat besar ini. Apalagi persaingan ini tidak hanya pada

perusahaan dengan format yang sama dan kompetisi antara tipe ritel yang sama
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(intratype), namun persaingan yang dihadapi oleh hypermarket juga dengan tipe ritel

yang berbeda (intertype)

Persaingan merupakan hal yang pasti mesti dihadapi oleh perusahaan terlebih ritel

berformat hypermarket karena jumlahnya yang makin banyak. Menurut Lemon, Rust

dan Zeithalm (dalam Pratikno, 2003) Perusahaan dimanapun akan dihadapkan pada

ancaman-ancaman produk-produk komoditas yang mana perusahaan lain akan

dengan mudah memasuki pasar dengan menyediakan produk atau jasa kepada

konsumen secara lebih baik, lebih cepat, atau lebih murah, hal ini akan

mengakibatkan perusahaan tersebut sulit untuk memenangkan konsumen. Karena

persaingan bisnis yang ada sekarang ini menjadi sangat sengit “orang bisa bilang

bahwa bisnis adalah Darwinian: survival of the fittest. Siapa tak sanggup silahkan

minggir!” Sudarmadi (2009). Menanggapi hal tersebut, maka para pemasar harus

melakukan strategi-strategi yang berkaitan dengan upayanya untuk dapat tetap

bertahan hidup.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi Hypermart cabang Central Plaza

Bandar Lampung. Dasar pertimbangannya adalah Hypermart cabang Central Plaza

merupakan salah satu jenis bisnis ritel yang terletak di pusat Kota Bandar Lampung

sehingga selalu ramai dipadati oleh pengunjung terutama pada saat akhir pekan,

dengan demikian Hypermart dipandang sangat representatif untuk mewakili pasar

modern di Bandar Lampung.

Ketatnya persaingan ritel yang ada di Bandar Lampung menuntut Hypermart untuk

terus bersaing menentukkan strategi agar penjualan perusahaan semakin meningkat.

Adapun data jumlah penjualan di Hypermart Central Plaza selama sepuluh bulan

terakhir yang dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini :
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Tabel 2 : Nilai Penjualan Hypermart Central Plaza Pada Bulan Januari 2013 -
Oktober 2013

Bulan Penjualan

Januari Rp           6.329.764.720

Februari Rp           8.454.485.103

Maret Rp           9.192.286.359

April Rp           9.324.909.102

Mei Rp           9.547.912.366

Juni Rp         10.705.965.280

Juli Rp         12.238.915.320

Agustus Rp 11.605.142.041

September Rp         10.197.917.356

Oktober Rp         11.508.616.313

Sumber : Data Hypermart Central Plaza, November (2014)

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa terjadi penurunan dua bulan berturut-urut pada

bulan Agustus dan September. Stimuli yang kurang baik di dalam Hypermart cabang

Central Plaza dapat membuat konsumen untuk tidak melakukan pembelian

berikutnya. Masalah yang timbul adalah bagaimana menjaring konsumen atau

menimbulkan minat konsumen untuk melakukan pembelian secara impulsif.

Strategi yang paling penting yang harus dilakukan oleh pemasar khususnya di toko

ritel modern adalah dengan memiliki pengetahuan tentang perilaku belanja

konsumen/pelanggan yang menjadi pasar sasaran di toko ritel modern

(swalayan/self-service). Pengetahuan tentang perilaku konsumen merupakan kunci

dalam memenangkan persaingan di pasar. Konsumen merupakan penyampai pesan

yang jelas akan suatu produk atau jasa dapat dikatakan sukses atau tidak. Konsumen

dalam melakukan tindakan-tindakannya dalam usaha memperoleh, menggunakan,
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menentukan produk/jasa termasuk pengambilan keputusan yang mendahului dan

mengikutinya dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Menurut Fandy Tjiptono (2005): Salah satu faktor fundamental dalam studi perilaku

konsumen adalah premis bahwa “people often buy product not for what they do, but

for what they mean”. Artinya, konsumen membeli sebuah produk bukan semata-

mata karena mengejar manfaat fungsionalnya, namun lebih dari itu juga mencari

makna tertentu (seperti citra diri, gengsi, bahkan kepribadian). Oleh karena itu,

kajian akan perilaku konsumen perlu dipelajari sebagai langkah bagi pelaku usaha di

dunia ritel modern untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen di dalam toko

ritel modern. Dan selanjutnya bisa dijadikan referensi untuk membuat strategi

pemasaranyang baik.

Perilaku konsumen yang menarik di dalam toko ritel modern yaitu adanya perilaku

impulse buying atau yang biasa disebut pemasar dengan pembelian yang tidak

direncanakan. Impulse buying adalah bagian dari sebuah kondisi yang dinamakan

“unplanned purchase” atau pembelian yang tidak direncanakan yang kurang lebih

adalah pembelanjaan yang terjadi ternyata berbeda dengan perencanaan

pembelanjaan seorang konsumen. Rook dan Fisher (Negara dan Dharmmesta,  2003)

mendefinisikan impulse  buying sebagai  kecenderungan konsumen untuk membeli

secara spontan, sesuai dengan suasana hati.

Seperti yang sebagian besar orang alami mereka seringkali berbelanja melebihi apa

yang direncanakan semula. Bahkan kadang tak sedikit membeli barang-barang yang

tidak masuk dalam daftar belanja yang sudah dipersiapkan (dalam Purjono, 2007).

Ini merupakan indikator positif bahwa masyarakat indonesia adalah masyarakat yang

suka membeli produk yang tak terencana.
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Menurut Engel, etal. (1995) “Mayoritas pembelian dipasar swalayan dilakukan

dengan cara impulse, khusunya bila pemaparan sebelumnya terhadap iklan telah

membangun semacam pengenalan mereka.” Pernyataan ini di perkuat lewat hasil

dari sebuah survey yang dilakukan oleh AC Nielsen terhadap pembelanja di sebagian

besar supermarket atau hypermarket dibeberapa kota besar seperti Bandung, Jakarta

dan Surabaya, berdasarkan survey tersebut sekitar 85 persen pembelanja terkadang

atau selalu membeli tidak direncanakan (lihat gambar 1.2). Sedangkan jumlah

pembelanja yang melakukan pembelian sesuai dengan rencana dan tidak terdorong

untuk membeli item tambahan hanya berkisar 15 persen saja. Hanya di Bandung

yang jumlahnya sedikit lebih besar yaitu sekitar 17 persen namun perbedaannya tidak

terlalu banyak.

Gambar 2
Perilaku Belanja Konsumen di Toko Ritel Modern

Sumber: MIX 2013 berdasar data Nielsen Media Research, 2014.

Perilaku pembelian yang tidak direncanakan (unplanned buying) atau pembelian impulsif

merupakan sesuatu yang menarik bagi produsen maupun pengecer, karena merupakan
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pangsa pasar terbesar dalam pasar modern. Tentunya fenomena “impulse buying”

merupakan sesuatu yang harus diciptakan. Menciptakan ketertarikan secara emosional

diibaratkan seperti memancing gairah konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi sebuah

produk atau merek tertentu. Konsumen yang tertarik secara emosional (terutama untuk

produk low involvement) seringkali tidak lagi melibatkan rasionalitas dalam proses

pengambilan keputusan pembelian.

Konsumen sebagai pengambil keputusan pembelian atau yang berpengaruh dalam

proses pengambilan keputusan tersebut, perlu dipahami melalui suatu penelitian yang

teratur. Strategi yang tepat dan trik khusus perlu di miliki, tentunya faktor-faktor

yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan impulse buying perlu di ketahui

oleh pemasar supaya pengorbanan yang besar terutama untuk biaya promosi bisa

terbayar dan tidak menjadi sia-sia.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu seperti Rachmawati (2009), Premananto

(2007) dan Semuel (2005) mengemukakan bahwa faktor yang menjadi alasan

mengapa seseorang terdorong untuk melakukan impulse buying diantaranya adalah

karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang ada pada diri

seseorang yaitu pada suasana hati dan kebiasaan mereka berbelanja apakah di dorong

sifat hedonis atau tidak. Dan faktor eksternal yang mempengaruhi impulse buying

yaitu pada lingkungan toko dan promosi yang ditawarkan oleh toko.

Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Rachmawati (2009) menunjukkan

bahwa faktor internal seperti pengalaman belanja dan emosi positif secara positif dan

signifikan mempengaruhi pembelian impuls, sesuai dengan penelitian yang

dilakukan oleh Premananto (2007) bahwa emosi seseorang saat berbelanja memiliki

korelasi positif yang signifikan dengan kecenderungan melakukan pembelian impuls.



10

Pada penelitian yang dilakukan oleh Semuel (2005) Kondisi lingkungan belanja

secara positif dan signifikan mampu mendorong mereka untuk melakukan pembelian

yang tidak direncanakan, penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan

Gutierrez (2002) yang menunjukkan bahwa lingkungan toko ritel mampu

mempengaruhi pembelian impuls.

Beberapa penelitian lainnya seperti yang dilakukan oleh Sullivan dan Mauss (2008)

menunjukkan tidak ada korelasi positif antara stress, emosi dan impulse buying.

Penelitian yang dilakukan oleh Gutierrez (2004) menunjukkan tidak adanya

hubungan antara strategi pencarian hedonis dengan pembelian impuls, Dan penelitian

yang dilakukan oleh Tendai dan Crispen (2009) juga menunjukkan hasil yang negatif

pada hubungan antara In-store shopping environment atau lingkungan belanja

dengan impulsive buying, dalam penelitian Esch et, al. (2003) menunjukkan personal

selling tidak memiliki korelasi positif dengan impulse buying, penelitian tersebut

sesuai dengan yang dilakukan Mattila dan Wirtz (2007) yang menunjukkan

kegagalan peran stimulan toko dan faktor sosial seperti bantuan karyawan/SPG

terhadap pembelian impuls.

Ada perbedaan penelitian yang beraneka ragam yang dilakukan untuk mengetahui

pengaruh dari faktor internal dan eksternal pada seseorang yang menyebabkan

mereka terdorong untuk melakukan pembelian yang tidak direncanakan.

Dari uraian tersebut, maka dalam penelitian ini dipilih judul : “Pengaruh Emosi

Positif, Lingkungan dan Pengalaman Belanja Terhadap Impulse Buying Pada

Hypermart Bandar Lampung.”
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B. Perumusan Masalah

Persaingan ketat yang terjadi di gerai ritel modern (Tabel 2.) akibat dari semakin

tumbuhnya ritel modern menyebabkan perusahaan perlu menggunakan strategi yang

tepat untuk memenangkan persaingan agar dapat tetap bertahan hidup. terutama di

masa resesi dimana konsumen sebagian besar beralih ke toko tradisional sebagai

solusi uang ketat, yang imbasnya paling dirasakan oleh Hypermarket.

Hypermarket yang merupakan format ritel paling besar tentunya perlu melakukan

strategi yang baik untuk mempertahankan bisnisnya terutama pada masa resesi.

Strategi yang tepat bagi toko ritel modern adalah melalui pemahaman pada

pemasaran yang berorientasi pada pasar yang mensyaratkan pemahaman yang baik

mengenai perilaku konsumen.

Impulse buying merupakan keunggulan yang dimiliki oleh Hypermarket yang perlu

di pertahankan terutama dimasa resesi yang menyebabkan berkurangnya jumlah

produk yang dibelanjakan oleh konsumen. Pembeli akan berupaya menghemat

pembelian mereka dan mengurangi pembelian impuls dimasa resesi. Maka peritel

mesti terus mengupayakan untuk meningkatkan stimulan didalam toko untuk

semakin meningkatkan pembelian impuls. Sehingga perusahaan tetap survive dan

unggul dalam persaingan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam mengungkapkan hubungan

internal dan eksternal dalam diri seseorang yang mampu mendorong terjadinya

pembelian impuls. Terdapat perbedaan hasil yang diperoleh oleh beberapa peneliti.

Beberapa peneliti menemukan korelasi positif antara faktor internal (emosi positif

dan hedonic shopping value)dan faktor eksternal (respon lingkungan belanja dan
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interaksi antara pelanggan dan pelayan toko) dengan pembelian impuls, sedangkan

penelitian lainnya menunjukkan hasil yang negatif.

Masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah adanya solusi uang ketat dalam

berbelanja di Hypermarket Bandar Lampung sebagai imbas dari masa resesi yang

kemudian menyebabkan konsumen mengurangi pembelian impuls. Dan adanya

perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan untuk menilai faktor-faktor apa yang

mempengaruhi konsumen dalam melakukan impulse buying.( Tabel 1 )

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka dapat

ditarik rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Emosi Positif mempunyai pengaruh terhadap keputusan Impulse Buying?

2. Apakah Respon Lingkungan Belanja mempunyai pengaruh terhadap Impulse

Buying?

3. Apakah Pengalaman Belanja mempunyai pengaruh terhadap Impulse Buying?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen melakukan impulse

buying di dalam toko ritel modern, dalam hal ini faktor-faktor yang akan diteliti adalah

faktor emosi positif, respon lingkungan belanja, interaksi antara pelanggan dan pelayan toko,

dan hedonic shopping value.
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Manfaat Penelitian :

1. Bagi Dunia Usaha :

Memberikan informasi yang akurat kepada kalangan dunia usaha yang dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan usaha.

2. Bagi Peneliti :

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang secara

potensial dapat menyebabkan konsumen melakukan impulse buying.

3. Bagi Pemasar :

Sebagai penelitian empiris, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan

yang bermanfaat bagi para pemasar produk yang rentan terhadap impulse buying.

Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi

pemasar dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat.

4. Bagi Akademisi :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kerangka teoritis

tentang perilaku impulse buying yang dilakukan konsumen serta faktor-faktor

penyebabnya dan nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Pemikiran

Belanja impulsif adalah spontanitas dan keputusan mendadak dimana konsumen

tidak secara aktif melihat lebih rinci produk-produk yang dibeli dan tanpa rencana

awal (Kollat dan Willet, 1967; Rook 1987; Rook dan Fisher 1995; Verplanken dan

Herabadi, 2001 dalam penelitian Bong, 2011). Teori ini menekankan pada keputusan
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pembelian konsumen di saat melihat penampilan produk-produk dan secara spontan

konsumen membuat keputusan membeli produk tersebut. Oleh sebab itu toko-toko

ritel harus mempersiapkan kondisi toko secara hati-hati dan menarik, dari segi

pemajangan produk, pengelompokan produk, jalur jalur pola rak pajangan, alur

pajangan untuk kenikmatan penjelajahan dalam toko, musik, wewangian, cahaya

lampu, dan lain-lain pembangkit selera konsumen (Mattila dan Wirtz, 2007 dalam

penelitian Bong, 2011). Semua ini membantu menciptakan stimulasi minat

penjelajahan, menciptakan kenyamanan untuk berlama-lama dalam toko, dan

tentunya lingkungan toko keseluruhan memengaruhi calon konsumen mengambil

keputusan berbelanja secara impulsif sebanyak mungkin. Pembelian secara mpulsive

seringkali dilakukan untuk memuaskan kebutuhan akan kesenangan atau hedonis

(Hausman, 2000 dalam penelitian Bong, 2011). Menurut R.Singh (2006) dalam

penelitian Bong (2011) mengatakan bahwa perasaan berdasarkan emosional,

ditambah dengan eye catching konsumen terhadap produk-produk terpajang dalam

toko adalah kondisi yang membantu terjadinya perasaan terdesak untuk belanja

impulsif itu muncul (felt urge to buy impulsively). Felt Urge To Buy Impulsively

adalah tahap awal kesiapan mental konsumen yang merupakan momentum mutlak

yang mendorong terjadinya belanja impulsif.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengembangkan model teoritik yang

menghubungkan variabel-varibel dari beberapa teori perilaku belanja impulsif, yaitu

model penelitian Singh (2006); Mattila dan Wirzt (2007); Rook dan Fisher (1995);

serta Hausman (2000) dalam penelitian Bong (2011). Di dalam membangun model

penelitian ini, penulis mengikuti penelitian terdahulu oleh Bong (2011) maka

konstruk In-store stimuli ini di ukur dengan mempergunakan indikator-indikator
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yang dirujuk dari penelitian Singh (2006); Mattila dan Wirzt (2007). Kontruk in-

store stimuli diukur dengan 12 (dua belas) indikator. Berdasarkan penelitian Bong

(2011), kontruk impulse buying diukur dengan menggunakan 8 (delapan) indikator

yang dirujuk dari penelitian Rook dan Fisher (1995); serta Hausman (2000).

( Gambar 3. Kerangka Penelitian )

E. Hipotesis Penelitian:

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Emosi Positif mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan Impulse Buying.

2. Lingkungan Belanja mempunyai pengaruh positif terhadap Impulse Buying.

3. Pengalaman Belanja mempunyai pengaruh positif terhadap Impulse Buying.

Emosi Positif (X1)

Assael (2001)

Lingkungan Belanja ( X2 )

Assael (2001)

Pengalaman Belanja ( X3 )

Assael (2001)

Impulse Buying
(Pembelian

Spontanitas/Y)

Assael (2001)


