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ABSTRAK 

 
Memeriksa impulsive buying dikalangan anak muda sangat relevan di era 
disruption ini. Tujuan dari makalah penelitian ini adalah untuk menguji prediktor 
impulsive buying diantara anak muda dari perspektif hedonic shopping, desire for 
visual aesthetic, dan situational factors. Penelitian ini secara empiris menguji 
model teoritis impulsive buying dengan memeriksa hubungan antara dimensi 
hedonic shopping motivaion, desire for visual aesthetic, dan situational factors 
sebagai moderator. Sebuah survei terhadap 195 anak-anak berusia 15 hingga 35 
dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur. Konstruksi diukur menggunakan 
skala yang ditetapkan.Hasil menunjukkan bahwa pembelian anak muda secara 
impulsif berhubungan positif dengan semua dimensi hedonic shopping motivation 
kecuali fun. Karakteristik situasional money availability dan time availability tidak 
memoderasi hubungan ini. Task definition secara negatif memoderasi hubungan 
antara impulsive buying dan dimensi hedonic shopping motivation. Desire for 
visual aesthetic berhubungan positif dengan impulsive buying. 
 
Studi ini memberikan wawasan baru pada proses impulsive buying yang 
kompleks oleh anak muda dengan memperluas penguji pada desire for visual 
aesthetics. Ini adalah studi pertama untuk menyelidiki hubungan antara desire for 
visual aesthetics dan impulsive buying dikalangan anak muda. 
 
Kata kunci : Hedonic Shopping Motivation, Desire for Visual Aesthetic, 
Situational Factors, Impulsive Buying.  
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A. Pendahuluan 
 
Impulsive buying merupakan hal yang sulit dipahami dalam dunia Marketing 
(Hausman, 2000, p. 1). Impulsive buying didefinisikan sebagai perilaku 
pembelian yang dilakukan secara tiba-tiba, perilaku pembelian yang kompleks 
dan hedonis dimana kecepatan untuk melakukan pembelian impulsive 
menghalangi pertimbangan dan implikasi yang bijaksana (Bayley & Nancarrow, 
1998; P. Sharma, Sivakumaran, & Marshall, 2010, p. 277). Menurut Bayley 
(1998) perilaku hedonic ini ditandai dengan kesenangan; berbeda dengan 
perilaku utilitarian dimana pembeli mencari manfaat dan nilai ekonomis dalam 
proses belanja (Bhakat & Muruganantham, 2013).  Menurut Nielsen, konsumen 
Indonesia adalah konsumen paling optimis nomor 3 di Dunia (Nielsen, 2016). 
Impulsive buying merupakan perilaku yang umum terjadi di Indonesia, hal ini 
karena sekarang semakin banyak brand berlomba-lomba menarik perhatian 
konsumen dengan tampilan tokonya (Okezone, 2018). Kemudian menurut 
sebuah riset yang dilakukan Mastercard tahun 2015 mengungkapkan separuh 
generasi milenial di Indonesia (50%) dan Thailand (60%) merupakan pelanggan 
paling impulsive di Asia Pasifik, dimana biasanya pembelian tersebut dilakukan 
secara spontan (CNN, 2015). Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 
menyatakan penduduk yang berusia 15-35 tahun saat ini mencapai 40% dari 
total seluruh jumlah penduduk Indonesia. Menurut Ketua Umum Dewan 
Pimpinan Pusat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) anak muda 
Indonesia jaman sekarang memiliki karakter yang berani untuk mengambil risiko 
dan bahkan tidak ragu untuk mengeluarkan uang banyak ketika menemukan hal 
yang disukai (Okezone, 2017). Fenomena ini didukung oleh penelitian Dey 
(2017) dimana menurutnya melakukan penelitian impulsive buying pada 
konsumen muda merupakan hal yang relevan karena konsumen muda 
merupakan segmen sasaran yang sangat besar, memiliki daya beli yang tinggi 
dan konsumen muda biasanya cenderung senang mengambil risiko yang tinggi 
(Dey & Srivastava, 2017, p. 3). Penelitian yang dilakukan Dey (2017) 
memberikan sudut pandang baru terhadap impulsive buying, dengan melihat dari 
lima dimensi motivasi hedonis mengapa impulsive buying bisa terjadi.  
 
Menurut Saran (2017) penelitian atau literature yang membahas masalah desire 
for visual aesthetic (DVA) pada store environment masih terbatas begitu juga 
dengan skala pengukurannya (Saran, Kalliny, & Minor, 2017, p. 2). Melalui 
pengujian yang komprehensif penelitian tersebut telah menemukan 9 likert type 
pengukuran untuk desire for visual aesthetic (DVA) pada store environment. 
Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa pembelian impulsive sering terjadi 
pada produk yang memiliki elemen aesthetic yang dapat menimbulkan perilaku 
impulsive buying (Rook, 1987; Saran et al., 2017, p. 6). Menurut Saran (2017) 
hal yang dapat melandasi perilaku impulsive buying adalah perbedaan setiap 
individu dalam merespons estetika desain yang ada pada store environment 
(Saran et al., 2017, p. 7). Sehingga penelitian tersebut mengusulkan untuk 
meneliti variabel desire for visual aesthetic (DVA) terhadap impulsive buying 
pada store environment. Kemudian Research Priorities 2016 – 2018 yang 
dilakukan Marketing Science Institute (MSI) menyatakan betapa pentingnya 
untuk memahami peran aesthetic pada era disruption sekarang ini (Institute, 
2016). Sehingga peneliti tertarik untuk mencoba meneliti variabel desire for visual 
aesthetic (DVA) pada impulsive buying.   
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Menurut Nielsen, ratusan barang kecantikan yang tersedia pada toko drugstore 
membuat retailers berlomba-lomba untuk menarik perhatian konsumen ketika 
berada ditoko (Nielsen, 2017).  Watson merupakan salah satu peritel beauty dan 
personal care atau drugstore serta private label terkemuka di Hongkong, 
Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Korea Selatan, Taiwan, China, Turki, dan 
Indonesia (Cheong et al., 2016). Watson Indonesia menjual kosmetik, skin care, 
health care, personal care, sampai hair care lebih dari 2000 merek. Watson juga 
memberikan pelayanan serta suasana unik pada tokonya. Watson 
memperhatikan store environment tokonya dari sisi musik, nuansa toko, dan tata 
design yang menarik mata pengunjungnya atau visually aesthetic (Marketing, 
2017; Sindonews, 2014). Sebagaimana diuraikan diatas, impulsive buying pada 
konsumen Indonesia menarik untuk diteliti, terutama pada konsumen muda yang 
senang melakukan pembelian impulsive (CNN, 2015). Penelitian ini mencoba 
menguji kembali penelitian (Dey & Srivastava, 2017) pada konteks yang berbeda 
dengan menambahkan variabel desire for visual aesthetic (DVA) pada Impulsive 
Buying. Penelitian yang masih sedikit tentang desire for visual aesthetic (DVA) 
membuka kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 
Peneliti ingin mengetahui apakah dimensi dari hedonic shopping motivation, 
desire for visual aesthetic (DVA), dan moderasi dari variabel situational factors 
mempengaruhi impulsive buying. Penelitian ini akan diuji pada konsumen muda 
wanita pengguna Drugstore kosmetik dari Watson. 
 
B. Pengembangan Hipotesis  
 
Novelty dan Impulsive Buying  
Novelty adalah dimensi pertama dari Hedonic Shopping Motivation (Yu & Bastin, 
2010). Penelitian tersebut menunjukan bahwa konsumen mencari hal baru, 
kesenangan, dan kejutan akan sesuatu yang tak diduga ketika melakukan 
kegiatan belanja. Hal ini karena sebagian konsumen mengganggap belanja 
merupakan sebuah misi, sebuah misi untuk menemukan sesuatu yang berbeda 
yang tidak dimilliki oleh orang lain (Hausman, 2000).Terlebih lagi Phau dan Lo 
(2004) menyatakan bahwa karakteristik dari sifat impulsive berkaitan dengan 
psikologi konsumen ketika ada produk baru (Dey & Srivastava, 2017, p. 4). 
Dengan kata lain konsumen melakukan impulsive buying ketika ada produk baru 
untuk memenuhi kesadaran mereka terhadap suatu inovasi atau produk baru 
tersebut. Penelitian Park et al (2006) juga menyatakan bahwa konsumen yang 
melakukan impulsive buying pada produk fashion pakaian, memiliki 
kecendrungan hedonis yang tinggi. Hal ini, karena konsumen ingin memuaskan 
keingintahuannya akan hal baru, pengalaman baru, dan menjelajahi dunia baru 
pada saat pergi berbelanja (Joo Park, Young Kim, & Cardona Forney, 2006, p. 
9). Jika konsumen muda melakukan belanja untuk mengetahui hal atau barang 
baru, ingin mendapatkan pengalaman baru, dan merasa belanja adalah dunia 
yang baru maka kemungkinan konsumen tersebut melakukan impulsive buying 
akan semakin tinggi. Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:  
HO1.  Novelty Tidak berpengaruh positif terhadap Impulsive Buying 
HA1. Novelty berpengaruh positif terhadap Impulsive Buying 
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Fun dan Impulsive Buying 
Menurut penelitian yang dilakukan Dey (2017) dimensi fun terbukti memiliki 
pengaruh positif terhadap impulsive buying. Rook (1987) menyatakan 
kesenangan atau fun adalah faktor pendorong konsumen melakukan impulsive 
buying. Bahkan menurut Gultekin dan Ozer (2012) dimensi fun adalah alasan 
dasar mengapa impulsive buying sangat menyenangkan untuk dilakukan, hal ini 
karena adanya kepuasan melakukan konsumsi hedonis (Dey & Srivastava, 
2017). Konsumen mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dan mood yang 
positif dari melakukan kegiatan belanja (Yu & Bastin, 2010). Dimensi fun adalah 
dimensi yang paling tinggi kontribusinya dari ke lima dimensi hedonic shopping 
motivation (Yu & Bastin, 2010, p. 6). Dengan kata lain konsumen mendapatkan 
rasa senang, gembira ketika melakukan kegiatan belanja. Jika konsumen muda 
menganggap belanja adalah kegiatan yang membuatnya senang dan gembira, 
maka kemungkinan konsumen muda tersebut melakukan impulsive buying akan 
semakin tinggi. Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:  
HO2. Fun Tidak berpengaruh positif pada Impulsive Buying 
HA2.  Fun berpengaruh positif pada Impulsive Buying 
 
Appraise from Other dan Impulsive Buying 
Dimensi ketiga dari hedonic shopping motivation adalah Appraise from Other. 
Menurut Dey (2017) banyak sekali penelitian sebelumnya yang menyatakan 
mendapatkan pujian dari orang lain ketika berbelanja merupakan hal yang 
penting. Penelitian Yu dan Bastin (2010) juga menyatakan bahwa pujian dari 
orang lain dianggap sebagai hal yang positif bagi pembeli (Dey & Srivastava, 
2017; Yu & Bastin, 2010, p. 5). Hal tersebut terjadi karena konsumen senang 
dipuji ketika mencoba sesuatu, bahkan biasanya setelah dipuji konsumen tidak 
berfikir lagi dan langsung membelinya (Yu & Bastin, 2010, p. 6). Penelitian Dey 
(2017) membuktikan bahwa mendapatkan pujian dari orang lain dapat memiliki 
pengaruh positif terhadap impulsive buying. Jika konsumen muda merasa 
senang dipuji oleh orang lain ketika berbelanja dan cenderung langsung 
membelinya setelah dipuji, serta sudah terbayang dibenaknya akan dipuji oleh 
orang lain maka kemungkinan konsumen muda tersebut melakukan impulsive 
buying akan semakin tinggi. Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:  
HO3. Appraise from Other Tidak berpengaruh positif pada Impulsive 
Buying 
HA3. Appraise from Other berpengaruh positif pada Impulsive Buying 
 
Escapism dam Impulsive Buying  
Dimensi keempat dari hedonic shopping motivation adalah escapism. Menurut 
penelitian Yu dan Bastin (2010) konsumen melakukan kegiatan belanja untuk 
melupakan masalah-masalahnya sejenak. Penelitian Xu (2007) menyatakan 
bahwa untuk menghilangkan rasa lelah dan bosan, konsumen melakukan 
impulsive buying (Dey & Srivastava, 2017, p. 5). Penelitian Dey (2017) 
membuktikan bahwa dimensi escapism memiliki pengaruh positive terhadap 
impulsive buying. Jika konsumen muda melakukan kegiatan belanja karena ingin 
lupa dari masalah-masalahnya sejenak, menggaggap bahwa belanja dapat 
menghilangkan stress, maka kemungkinan konsumen muda tersebut melakukan 
impulsive buying akan semakin tinggi. Maka hipotesis yang diajukan sebagai 
berikut:  
HO4.  Escapism Tidak berpengaruh positif pada Impulsive Buying  
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HA4. Escapism berpengaruh positif pada Impulsive Buying 
 
Social Interaction dan Impulsive Buying  
Dimensi terakhir dari hedonic shopping motivation adalah social interaction (Yu & 
Bastin, 2010). Menurut Dey (2017) hal ini berarti konsumen senang berbelanja 
bersama orang lain. Belanja bersama adalah cara konsumen untuk akrab 
dengan orang lain (Dey & Srivastava, 2017). Penelitian ini membuktikan bahwa 
social interaction secara positif mempengaruhi perilaku impulsive buying. 
Menariknya menurut penelitian Yu dan Bastin (2010) social interaction tidak 
terbukti memiliki pengaruh positif terhadap impulsive buying. Menurut penelitian 
Wirtz (2008) impulsive buying dapat terjadi karena social interaction yang terjadi 
didalam toko, seperti dengan karyawan toko ataupun pengunjung lain yang ada 
didalam toko (Dey & Srivastava, 2017, p. 6). Selain itu menurut Ha dan Stoel 
(2012) social interaction merupakan hal yang paling mempengaruhi pembelian 
pada konsumen muda, terutama pada belanja online (Dey & Srivastava, 2017, p. 
6).Jika konsumen muda senang melakukan kegiatan belanja bersama orang lain, 
seperti teman atau keluarga dan mengganggap belanja adalah cara untuk 
berkomunikasi agar semakin akrab, maka kemungkinan konsumen muda 
tersebut melakukan impulsive buying akan semakin tinggi. Maka hipotesis yang 
diajukan sebagai berikut:  
HO5. Social Interations Tidak berpengaruh positif pada Impulsive Buying  
HA5. Social Interations berpengaruh positif pada Impulsive Buying 
 
Desire for Visual Aesthetics dan Impulsive Buying 
Desire for visual aesthetic (DVA) adalah keinginan seseorang untuk berbagai 
macam tanda atau isyarat, tata letak, suasana, design dan tampilan pada 
lingkungan toko yang dapat menyenangkan indera dan dapat menarik dan 
membuat konsumen betah berlama-lama berada didalam toko (Saran et al., 
2017). DVA ini mengukur tingkat keinginan konsumen terhadap toko yang 
aesthetic. Penelitian Saran (2017) menyatakan bahwa pembelian impulsive 
sering terjadi pada produk yang memiliki elemen aesthetic yang dapat 
menimbulkan perilaku impulsive buying (Rook, 1987; Saran et al., 2017). 
Penelitian yang dilakukan Mohan (2013) membuktikan bahwa lingkungan toko 
secara positif mempengaruhi impulsive buying melalui positif affect dan urge. 
Mohan (2013) juga menambahkan pada saran penelitiannya, bahwa aesthetic 
pada tampilan toko juga dapat mempengaruhi impulsive buying (Mohan, 
Sivakumaran, & Sharma, 2013, p. 17). Pernyataan diatas diperkuat dengan 
penelitian Sharma (2010) yang menyatakan impulsive buying merupakan 
pembelian yang bersifat hedonis (P. Sharma et al., 2010). Konsumsi hedonis ini 
merupakan suatu perilaku yang berkaitan dengan banyak sensor, fantasi, dan 
emosi/perasaan yang didorong oleh manfaat yang didapatkan, seperti 
kesenangan dari menggunakan produk dan aesthetic appeal (Hoolbrook, Morris 
B ; Hirschman, 1982). Begitu juga dengan Rook, (1987) dalam pengertiannya 
pada perilaku impulsive buying, yaitu perilaku yang bersifat hedonis dan 
biasanya terjadi pada produk yang aesthetic. Saran (2017) meyakini bahwa 
visual aesthetic yang tinggi pada store physic dapat memberikan kepuasan 
kepada konsumen, karena suasana toko yang menyenangkan. Hal ini karena 
telah ditemukan bahwa physical attractiveness penting bagi konsumen dan 
praktik yang memaksimalkan daya tarik ini telah digunakan di seluruh dunia. 
Menurut Bloch (2003) produk aesthetic dianggap sebagai sarana untuk 
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meningkatkan kualitas hidup (Saran et al., 2017, p. 5).Jika konsumen memiliki 
keinginan yang tinggi terhadap toko yang aesthetic (dari desain, suasana, dan 
tampilan toko), maka konsumen tersebut akan lebih nyaman berlama-lama 
berada didalam toko. Semakin nyaman konsumen berada didalam toko maka 
kemungkinan konsumen melakukan impulsive buying akan semakin tinggi. Maka 
hipotesis yang diajukan sebagai berikut:  
HO6. Desire for Visual Aesthetic Tidak berpengaruh positif terhadap 
Impulsive Buying 
HA6. Desire for Visual Aesthetic berpengaruh positif terhadap Impulsive 
Buying 
 
Hedonic Shopping Motivation dan Impulsive Buying  
Menurut Babin (1994) hedonic shopping motivation merupakan faktor yang 
menggambarkan apa yang dialami konsumen ketika melakukan kegiatan 
belanja, karena pembelian sendiri adalah hasil dari kenikmatan yang dialami oleh 
konsumen (Dey & Srivastava, 2017, p. 4; Overby & Lee, 2006). Menurut 
Hausman, (2000) konsumen berbelanja untuk memenuhi berbagai kebutuhan 
hedonic dan produk yang spesifik. Hal ini karena tujuan dari berbelanja itu sendiri 
adalah untuk memuaskan kebutuhan hedonic (Hausman, 2000, p. 5). Hedonic 
shopping motivation yang berdampak pada impulsive buying merupakan 
pandangan yang sudah mapan dari penelitian – penelitian sebelumnya 
(Hausman, 2000; Yu & Bastin, 2010). Keinginan untuk kesenangan/fun, hal 
baru/novelty, escapism, termasuk dalam hedonic motivation dalam berbelanja 
(Babin, Darden, & Griffin, 1994). Menurut Rook dan Gardner (1993) keadaan 
mood tertentu mungkin menimbulkan perilaku impulsive buying karena adanya 
keterkaitan keadaan mood konsumen dengan impulsive buying (Yu & Bastin, 
2010). Emosi yang paling tinggi, yang biasanya menyertai impulsive buying, 
adalah kesenangan dan kegembiraan (Yu & Bastin, 2010).  Salah satu penelitian 
yang membuktikan bahwa impulsive buying dipicu oleh hedonic motivation 
adalah Park et al, (2006). Jika konsumen muda memiliki keinginan untuk 
bersenang-senang, menemukan hal baru, dipuji orang lain, lupa dari masalahnya 
sejenak, dan ingin meningkatkan interaksi dengan orang lain ketika berbelanja, 
maka konsumen tersebut memiliki motivasi belanja secara hedonis. Jika 
konsumen memiliki motivasi belanja secara hedonis maka kemungkinan 
konsumen tersebut melakukan impulsive buying akan semakin tinggi. Maka 
hipotesis yang diajukan sebagai berikut :  
HO7. Hedonic Shopping Motivation Tidak berpengaruh positif terhadap 
Impulsive Buying 
HA7. Hedonic Shopping Motivation berpengaruh positif terhadap Impulsive 
Buying 
 
 
Moderasi Money Availability terhadap Hedonic Shopping Motiation dan 
Impulsive Buying  
Money availability adalah uang yang tersedia ketika pergi berbelanja, yang 
berarti jumlah anggaran atau dana ekstra yang dimiliki oleh individu untuk 
dibelanjakan pada saat itu (Badgaiyan & Verma, 2014, p. 3; Beatty & Ferrell, 
1998; Dey & Srivastava, 2017). Penelitian yang dilakukan Chang et al (2014) 
membuktikan bahwa ketersediaan uang memoderasi secara positif hubungan 
antara emotion yang dirasakan konsumen dengan impulsive buying. Semakin 
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banyak uang yang dimiliki oleh konsumen, maka akan membuat emosi 
konsumen positif, yang selanjutnya membuat kemungkinan perilaku impulsive 
buying semakin tingggi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dey (2017) 
membuktikan bahwa money availability memoderasi secara positif hubungan 
antara hedonic shopping motivation dan impulsive buying. Semakin banyak uang 
yang dimiliki konsumen ketika melakukan kegiatan belanja, akan membuat 
konsumen semakin termotivasi secara hedonis (ingin menemukan hal baru, 
merasa senang, merasa lepas dari beban hidup, merasa ingin dipuji, dan ingin 
belanja bersama orang lain) yang akhirnya menimbulkan impulsive buying. Maka 
hipotesis yang diajukan sebagai berikut:  
HO8. Money Availablility Tidak secara positif memoderasi hubungan antara 
Hedonic Shopping Motivation konsumen muda dan Impulsive Buying 
HA8. Money Availablility secara positif memoderasi hubungan antara 
Hedonic Shopping Motivation konsumen muda dan Impulsive Buying 
 
Moderasi Time Availability terhadap Hedonic Shopping Motivation dan 
Impulsive Buying  
Time availability adalah waktu yang tersedia ketika pergi berbelanja (Badgaiyan 
& Verma, 2014). Time availability atau ketersediaan waktu mempengaruhi 
perilaku impulsive buying (Badgaiyan & Verma, 2014; Weun, Jones, & Beatty, 
1998). Semakin banyak waktu yang tersedia atau waktu yang dimiliki konsumen 
ketika pergi berbelanja, akan membuat konsumen lebih berlama-lama didalam 
toko, yang selanjutnya akan membuat perilaku impulsive buying semakin tinggi 
terjadi. Chang et al, (2014) menemukan bahwa time availability tidak secara 
positif memoderasi hubungan antara Emotion yang dirasakan konsumen ketika 
didalam toko dengan impulsive buying. Sedangkan penelitian yang dilakukan 
oleh Dey, (2017) membuktikan bahwa time availability memoderasi hubungan 
antara hedonic shopping motivation dengan impulsive buying. Semakin banyak 
waktu yang dimiliki konsumen ketika melakukan kegiatan belanja, akan membuat 
konsumen semakin termotivasi secara hedonis (ingin menemukan hal baru, 
merasa senang, merasa lepas dari beban hidup, merasa ingin dipuji, dan ingin 
belanja bersama orang lain) yang akhirnya menimbulkan impulsive buying. Maka 
hipotesis yang diajukan sebagai berikut:  
HO9. Time Availability Tidak secara positif memoderasi hubungan antara 
Hedonic Shopping Motivation konsumen muda dan Impulsive Buying  
HA9. Time Availability secara positif memoderasi hubungan antara Hedonic 
Shopping Motivation konsumen muda dan Impulsive Buying  
 
Moderasi Task Definition terhadap Hedonic Shopping Motiation dan 
Impulsive Buying  
Task definition dapat berupa tujuan pergi berbelanja untuk membeli suatu 
produk, (misalnya belanja untuk membeli hadiah anniversary) hal ini dapat 
mempengaruhi aktivitas belanja yang dilakukan konsumen (Jung Chang, Yan, & 
Eckman, 2014). Penelitian tersebut membuktikan bahwa task definition 
memoderasi secara positif hubungan antara emotion yang dirasakan konsumen 
ketika berbelanja dengan impulsive buying. Penelitian yang dilakukan Dey (2017) 
membuktikan bahwa task definition memoderasi secara negatif hubungan antara 
hedonic shopping motivation dengan impulsive buying. Penelitian Chang (2014) 
menegaskan bahwa task definition dapat menurunkan hubungan positif antara 
emosi positif konsumen terhadap impulsive buying. Dengan kata lain task 
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definition berpengaruh negatif dalam memoderasi hubungan antara emosi yang 
dirasakan konsumen dan impulsive buying. Menurut Rook & Gardner (1993) hal 
tersebut terjadi karena ketika konsumen memiliki tujuan untuk berbelanja, 
konsumen menjadi lebih rasional ketika melakukan pengambilan keputusan 
(Jung Chang et al., 2014, p. 8). Jika konsumen memiliki tujuan ketika pergi 
berbelanja (seperti misalnya untuk membeli kado) maka konsumen tersebut akan 
lebih fokus dan lebih rasional dalam perilakunya didalam toko. Jika konsumen 
menjadi lebih rasional dalam perilakunya, maka tentunya akan menurunkan 
kemungkinan motivasi belanja hedonis dan tidak terjadi impulsive buying (Dey & 
Srivastava, 2017; Jung Chang et al., 2014). Jika konsumen memiliki tujuan ketika 
pergi berbelanja, hal ini akan membuat konsumen tidak termotivasi secara 
hedonis (ingin menemukan hal baru, merasa senang, merasa lepas dari beban 
hidup, merasa ingin dipuji, dan ingin belanja bersama orang lain) yang akhirnya 
mungkin tidak menimbulkan impulsive buying. Maka hipotesis yang diajukan 
sebagai berikut:  
HO10. Task Definition Tidak secara negatif memoderasi hubungan antara 
Hedonic Shopping Motivation konsumen muda dan Impulsive Buying 
HA10. Task Definition secara negatif memoderasi hubungan antara 
Hedonic Shopping Motivation konsumen muda dan Impulsive Buying 
 
C. Data, Sample & Methodology 
 
Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen muda berumur 15-
35 tahun di Jabodetabek pengguna drugstore kosmetik dari Watson. Jumlah 
sampel 195 respoden yang didapatkan dari penyebaran kuisioner menggunakan 
Google Drive. Pengukuran yang digunakan menggunakan pengukuran yang 
sudah terstruktur dari penelitian terdahulu.  
 
Analisis dilakukan dengan menggunakan software SPSS (Statistical Package for 
Social Science), dimana pengujian pada data meliputi uji reliabilitas dan validitas 
serta uji asumsi klasik. Untuk proses pengujian pengembangan hipotesisnya, 
akan dilakukan dengan pendekatan Multiple Regression Analysis dan 
Moderating Regression Analysis untuk mengetahui hubungan linear antar 
variabel-variabel dalam penelitian. Dengan persamaan sebagai berikut :  
 
Multiple Regression Analysis  
 

𝑰𝑩 = 𝒂 + +𝜷𝟏.𝑵𝒊 + 𝜷𝟐.𝑭𝒊 + 𝜷𝟑.𝑨𝑭𝑶𝒊 + 𝜷𝟒.𝑬𝒊 + 𝜷𝟓. 𝑺𝑰𝒊 + 𝜷𝟔.𝑫𝑽𝑨𝒊 + 𝒆𝒊 
Keterangan :  

IB = Variabel Impulsive Buying 
𝒂 = Konstanta 

𝜷𝟏.𝜷𝟔 = Koefisien regresi 
N = Variabel Novelty 
F = Variabel Fun 

AFO = Variabel Appraise from Other 
E = Variabel Escapism 
SI = Variabel Social Interaction 

DVA = Variabel Desire for Visual Aesthetic (DVA) 
𝒆 = Standar error 
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Moderated Regression Analysis  
 

 
Tabel 1.1 Persamaan Regresi Variabel Moderasi 
Hipotesis Persamaan 

Money Availability (MA) akan secara 
positif memoderasi hubungan antara 
Hedonic Shopping Motivation (HSM) 
dan Impulsive Buying (IB) 

𝐼𝐵 = 𝑎 +  𝛽1.𝐻𝑆𝑀𝑖 + 𝑒𝑖  
𝐼𝐵 = 𝑎 +  𝛽1.𝐻𝑆𝑀𝑖 +  𝛽2.𝑀𝐴𝑖 + 𝑒𝑖  

𝐼𝐵 = 𝑎 +  𝛽1.𝐻𝑆𝑀𝑖 +  𝛽2.𝑀𝐴𝑖 + 𝐵3.𝐻𝑆𝑀∗𝑀𝐴 + 𝑒 

Time Availability (TA) akan secara 
positif memoderasi hubungan antara 
Hedonic Shopping Motivation (HSM) 
dengan Impulsive Buying (IB) 

𝐼𝐵 = 𝑎 +  𝛽1.𝐻𝑆𝑀𝑖 + 𝑒𝑖  
𝐼𝐵 = 𝑎 +  𝛽1.𝐻𝑆𝑀𝑖 +  𝛽2.𝑇𝐴𝑖 +  𝑒𝑖  

𝐼𝐵 = 𝑎 +  𝛽1.𝐻𝑆𝑀𝑖 +  𝛽2.𝑇𝐴𝑖 + 𝐵3.𝐻𝑆𝑀∗𝑇𝐴 + 𝑒 

Task Definition (TD) akan secara 
negatif memoderasi hubungan antara 
Hedonic Shopping Motivation (HSM) 
dengan Impulsive Buying (IB) 

𝐼𝐵 = 𝑎 +  𝛽1.𝐻𝑆𝑀𝑖 + 𝑒𝑖 
𝐼𝐵 = 𝑎 +  𝛽1.𝐻𝑆𝑀𝑖 +  𝛽2.𝑇𝐷𝑖 + 𝑒𝑖  

𝐼𝐵 = 𝑎 +  𝛽1.𝐻𝑆𝑀𝑖 +  𝛽2.𝑇𝐷𝑖 + 𝐵3.𝐻𝑆𝑀∗𝑇𝐷 + 𝑒 

Data Sekunder (diolah), 2018; Ms.Word 2018 
 
Keterangan ;  
IB = Variabel Impulsive Buying 
𝒂  = konstanta 
𝜷𝟏. .𝜷𝟑  = koefisien regresi 
e  = standar error 
HSM  = Variabel Hedonic Shopping Motivation 
MA  = Variabel Money Availability 
TA  = Variabel Time Availability 
TD  = Variabel Task Definition 
HSM*MA  = Interaksi antara HSM dengan MA 
HSM*TA  = Interaksi antara HSM dengan TA 
HSM*TD  = Interaksi antara HSM dengan TD 

 
D. Data Analysis Result 
 
 Profil Responden  
Profil responden ini didapatkan dengan cara menyebarkan kuisioner secara 
online dengan menggunakan google form kepada para responden yang pernah 
melakukan pembelian drugstore kosmetik di Watson. Karakteristik responden 
dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa kategori yaitu, brand apakah yang 
sering dibeli di Watson, berapa kali membeli produk drugstore kosmetik Watson 
selama 3 bulan terakhir, usia, domisili, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan 
pengeluaran per bulan. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan 316 
responden. Dari 316 responden yang mengisi kuisioner online, hanya 195 
responden yang lolos uji validitas, uji reabilitas, dan uji normalitas. Sehingga 
dalam penelitian ini data responden yang digunakan adalah sebanyak 195.  
 
Uji Validtas dan Reabilitas  
Validitas ini dilakukan dengan cara menganalisis 195 responden terpilih atau 
yang sudah tersaring. Pengukuran dilakukan dengan melakukan analisis faktor 
terhadap hasil pretest dengan melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin Measure of 
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Sampling Adequacy minimal 0.05 , Significance Barletts’ Test of Sphericity 
minimal 0.05, Anti-Image Matrices minimal 0.05, Total Variance Explained dan 
Factor Loading of Component Matrix minimal 0.07. Hasil menunjukan bahwa 
semua indikator sesuai dengan standar alat ukur dan dapat disimpulkan terbukti 
valid. Semua indikator hasil uji validitas pre-test dapat dilanjutkan ketahap 
berikutnya.  

Uji reliabilitas ini memiliki tujuan untuk mengukur konsistensi indikator 
terhadap variabelnya. Dengan adanya batas nilai cronbach’s alpha sebesar ≥ 0.6 
maka indikator tersebut dapat dinyatakan konsisten dan reliabel terhadap 
variabelnya (Malhotra, 2010). Hasil menunjukkan bahwa sembilan variabel diatas 
memiliki indikator yang terbukti reliabel dan konsisten. Kesembilan variabel 
tersebut memiliki nilai cronbach’s alpha diatas 0.6 sesuai dengan syarat 
reabilitas data oleh Malhotra 2010 dan Arifin 2017. Hal ini berarti apabila 
indikator-indikator pertanyaan ini ditanyakan kembali kepada responden yang 
sama atau berbeda, maka hasilnya akan tetap sama dan konsisten (Arifin, 2017; 
Malhotra, 2010). 
 
Uji Asumsi Klasik 
Sebelum dilakukan pengujian regresi diperlukan pengujian asumsi klasik pada 
model dan konstruk untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan pada 
model regresi yang diajukan. Proses pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini 
akan dilakukan dengan uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, dan 
uji heterokedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian seluruh model sudah lolos uji 
asumsi klasik. 
 
E. Findings 
 
Pada hasil pengujian hipotesis dapat dinyatakan ada tidaknya hubungan yang 
signifikan dan positif atau negatif antar variabel dilihat dari besarnya nilai Sig. ≤ 
0.05 dan nilai β. Pada tabel 4.26 menunjukan hasil dari pengolahan data 
menggunakan SPSS 24 dan dirapihkan menggunakan Ms. Excel 2016. 

Tabel 1.2 Output Regression 
Hipotesis Nilai  

β 
Sig. 

(≤ 0.05) 
Kesimpulan 

N-->IB 0.259 0.000 Hipotesis didukung oleh data 
F-->IB 0.017 0.739 Hipotesis Tidak didukung oleh data 
AFO -->IB 0.173 0.000 Hipotesis didukung oleh data 
E-->IB 0.080 0.045 Hipotesis didukung oleh data 
SI -->IB 0.260 0.000 Hipotesis didukung oleh data 
DVA -->IB 0.252 0.000 Hipotesis didukung oleh data 
HSM-->IB 1.039 0.000 Hipotesis didukung oleh data 
Interaksi MA – HSM – IB - 0.040 0.137 Hipotesis Tidak didukung oleh data 
Interaksi TA – HSM – IB - 0.018 0.461 Hipotesis Tidak didukung oleh data 
Interaksi TD – HSM – IB - 0.53 0.040 Hipotesis didukung oleh data 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 
 
Hasil Uji Pengaruh Novelty terhadap Impulsive Buying  
Berdasarkan uji output regression telah didapatkan hasil bahwa Novelty 
berpengaruh signifikan dan positif terhadap Impulsive Buying, karena memiliki 
nilai Sig. 0.000 dan nilai β 0.259. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa 
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Novelty berpengaruh positif terhadap Impulsive Buying pada produk Drugstore 
Cosmetics yang dijual di Watson. Hal tersebut menunjukan bahwa konsumen 
muda melakukan perilaku Impulsive Buying pada Watson karena dipengaruhi 
oleh adanya produk kosmetik baru. Hal ini didukung oleh penelitian yang 
dilakukan oleh Dey 2017 yang menyatakan bahwa konsumen muda cenderung 
melakukan Impulsive Buying pada produk baru terutama pada produk fashion.  
 
Hasil Uji Pengaruh Fun terhadap Impulsive Buying  
Berdasarkan uji output regression telah didapatkan hasil bahwa Fun tidak 
memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Impulsive Buying, karena 
memiliki nilai Sig. 0.739 dan nilai β 0.017. Hasil ini berbeda dari penelitian 
sebelumnya oleh Dey 2017 yang menyatakan bahwa Fun berpengaruh positif 
terhadap perilaku Impulsive Buying pada produk fashion. Hal ini dapat terjadi 
karena konsumen muda merasa bahwa ketika belanja di Watson tidak 
membuatnya merasa senang sehingga tidak signifikan menimbulkan perilaku 
Impulsive Buying.   
 
Hasil Uji Pengaruh Appraise from Other terhadap Impulsive Buying 
Berdasarkan uji output regression telah didapatkan hasil bahwa Appraise from 
Other berpengaruh signifikan dan positif terhadap Impulsive Buying, karena 
memiliki nilai Sig. 0.000 dan nilai β 0.173. Penelitian ini berhasil membuktikan 
bahwa Appraise from Other berpengaruh positif terhadap Impulsive Buying pada 
produk Drugstore Cosmetics yang dijual di Watson. Hal tersebut menunjukan 
bahwa konsumen muda melakukan perilaku Impulsive Buying pada Watson 
karena dipengaruhi oleh pujian atau saran dari orang lain. Hal ini didukung oleh 
penelitian yang dilakukan oleh Dey 2017 yang menyatakan bahwa konsumen 
muda cenderung melakukan Impulsive Buying ketika dipuji oleh orang lain 
terutama pada produk fashion.  
 
Hasil Uji Pengaruh Escapism terhadap Impulsive Buying 
Berdasarkan uji output regression telah didapatkan hasil bahwa Escapism 
berpengaruh signifikan dan positif terhadap Impulsive Buying, karena memiliki 
nilai Sig. 0.045 dan nilai β 0.080. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa 
Escapism berpengaruh positif terhadap Impulsive Buying pada produk Drugstore 
Cosmetics yang dijual di Watson. Hal tersebut menunjukan bahwa konsumen 
muda melakukan perilaku Impulsive Buying pada Watson karena dipengaruhi 
oleh adanya rasa ingin lari dari masalah. Hal ini didukung oleh penelitian yang 
dilakukan oleh Dey 2017 yang menyatakan bahwa konsumen muda cenderung 
melakukan Impulsive Buying ketika mengganggap dengan belanja maka akan 
lupa sejenak dengan segala masalah-masalahnya terutama pada produk 
fashion.  
 
Hasil Uji Pengaruh Social Interaction terhadap Impulsive Buying 
Berdasarkan uji output regression telah didapatkan hasil bahwa Social 
Interaction berpengaruh signifikan dan positif terhadap Impulsive Buying, karena 
memiliki nilai Sig. 0.000 dan nilai β 0.260. Penelitian ini berhasil membuktikan 
bahwa Social Interaction berpengaruh positif terhadap Impulsive Buying pada 
produk Drugstore Cosmetics yang dijual di Watson. Hal tersebut menunjukan 
bahwa konsumen muda melakukan perilaku Impulsive Buying pada Watson 
karena dipengaruhi oleh kehadiran orang lain ketika berbelanja. Hal ini didukung 
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oleh penelitian yang dilakukan oleh Dey 2017 yang menyatakan bahwa 
konsumen muda cenderung melakukan Impulsive Buying ketika bersama dengan 
orang lain terutama ketika belanja produk fashion.  
 
Hasil Uji Pengaruh Desire for Visual Aesthetic terhadap Impulsive Buying 
Berdasarkan uji output regression telah didapatkan hasil bahwa Desire for Visual 
Aesthetics berpengaruh signifikan dan positif terhadap Impulsive Buying, karena 
memiliki nilai Sig. 0.000 dan nilai β 0.252. Penelitian ini merupakan penelitian 
pertama yang membuktikan bahwa ke-estetikan pada toko berpengaruh positif 
terhadap Impulsive Buying pada produk Drugstore Cosmetics yang dijual di 
Watson. Selama ini Desire for Visual Aesthetics yang mempengaruhi Impulsive 
Buying belum pernah diteliti karena adanya keterbatasan pada construct 
pertanyannya. Barulah pada tahun 2017 penelitian oleh Saran 2017 melakukan 
penelitian untuk menciptakan construct variabel Desire forVisual Aesthetic pada 
tampilan toko, yang terdiri dari 9 item likert scale. Saran 2017 juga memberikan 
saran untuk mencoba menguji bagaimana pengaruh Desire for Visual Aesthetic 
pada tampilan toko terhadap Impulsive Buying, yang menurutnya memiliki 
pengaruh positif. Penelitian ini pun mengikuti saran yang disarankan oleh 
penelitian sebelumnya dan berhasil membuktikan hipotesis tersebut. Hal ini 
berarti ke-estetikan tampilan toko yang dimiliki oleh Watson mempengaruhi 
konsumen muda melakukan perilaku Impulsive Buying pada produk drugstore 
cosmetics Watson.  
 
Hasil Uji Pengaruh Hedonic Shopping Motivation terhadap Impulsive 
Buying 
Berdasarkan uji output regression telah didapatkan hasil bahwa Hedonic 
Shopping Motivation berpengaruh signifikan dan positif terhadap Impulsive 
Buying, karena memiliki nilai Sig. 0.000 dan nilai β 1.039. Peneliti mendapatkan 
nilai Hedonic Shopping Motivation dengan merata-ratakan nilai dari ke-5 
dimensinya yaitu Novelty, Fun, Appraise from Other, Escapism dan Social 
Interaction. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa Hedonic Shopping 
Motivation berpengaruh positif terhadap Impulsive Buying pada produk Drugstore 
Cosmetics yang dijual di Watson. Padahal ketika penulis menguji salah satu 
dimensinya yaitu Fun sebagai variabel independen, tidak terbukti memiliki 
pengaruh signifikan terhadap Impulsive Buying karena memiliki nilai Sig 0.739. 
Hal tersebut tidak terbukti karena bagi responden berbelanja ke Watson tidak 
memberikannya kesenangan yang akhirnya tidak menimbulkan Impulsive 
Buying. Namun apabila dirata-ratakan menjadi Hedonic Shoppping Motivation 
terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan positif. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa konsumen muda yang melakukan Impulsive Buying pada 
produk drugstore kosmetik di Watson terjadi karena dipengaruhi oleh hal baru, 
kesenangan, pujian dari orang lain, rasa ingin lari dari masalah dan kehadiran 
dari orang lain. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dey 2017 
yang menyatakan bahwa Hedonic Shopping Motivation yang didapatkan dari 
merata-ratakan dimensinya memiliki pengaruh positif terhadap Impulsive Buying.  
 
Hasil Uji Pengaruh Money Availability yang memoderasi hubungan antara 
Hedonic Shopping Motivation dan Impulsive Buying  
Berdasarkan uji Moderated Regression Analysis (MRA) telah didapatkan hasil 
interaksi antara Hedonic Shopping Motivation dan Money Availability (HSMXMA) 
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dengan nilai β –0.040 dan Sig. 0.137. Menurut Liana 2009 suatu variabel dapat 
dinyatakan sebagai variabel variabel moderasi apabila variabel moderatnya atau 
variabel interaksinya memiliki nilai signifikansi yang telah ditentukan (Liana, 
2009). Penelitian ini membuktikan bahwa Money Availability tidak memoderasi 
hubungan antara Hedonic Shopping Motivation dan Impulsive Buying karena 
memiliki nilai Sig (> 0.05). Hasil ini berbeda dengan hasil dari penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Dey 2017 yang menyatakan bahwa Money 
Availability merupakan variabel moderasi dan berpengaruh positif terhadap 
hubungan antara Hedonic Shopping Motivation dan Impulsive Buying pada 
produk fashion pakaian. Penelitian Dey 2017 merupakan penelitian pertama 
yang menjadikan variabel Money Availability sebagai variabel moderasi antara 
Hedonic Shopping Motivation dan Impulsive Buying, karena penelitian 
sebelumnya terbukti bahwa Money Availability merupakan variabel independen 
yang memiliki pengaruh langsung terhadap Impulsive Buying (Badgaiyan & 
Verma, 2014; Maymand & Ahmadinejad, 2011). Menurut Sharma 2003, variabel 
yang tidak terbukti sebagai variabel moderator berarti variabel tersebut bertindak 
sebagai variabel independen yang secara langsung memiliki hubungan dengan 
variabel dependen (N. Sharma, 2003).  
 
Hasil Uji Pengaruh Time Availability yang memoderasi hubungan antara 
Hedonic Shopping Motivation dan Impulsive Buying 
Berdasarkan uji Moderated Regression Analysis (MRA) telah didapatkan hasil 
interaksi antara Hedonic Shopping Motivation dan Time Availability (HSMxTA) 
dengan nilai β –0.018 dan Sig. 0.461. Menurut Liana 2009 suatu variabel dapat 
dinyatakan sebagai variabel variabel moderasi apabila variabel moderatnya atau 
variabel interaksinya memiliki nilai signifikansi yang telah ditentukan (Liana, 
2009). Penelitian ini membuktikan bahwa Time Availability tidak memoderasi 
hubungan antara Hedonic Shopping Motivation dan Impulsive Buying karena 
memiliki nilai Sig (> 0.05). Hasil ini berbeda dengan hasil dari penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Dey 2017 yang menyatakan bahwa Time 
Availability merupakan variabel moderasi dan  berpengaruh positif terhadap 
hubungan antara Hedonic Shopping Motivation dan Impulsive Buying pada 
produk fashion pakaian. Penelitian Dey 2017 merupakan penelitian pertama 
yang menjadikan variabel Time Availability sebagai variabel moderasi antara 
Hedonic Shopping Motivation dan Impulsive Buying, karena penelitian 
sebelumnya terbukti bahwa Money Availability merupakan variabel independen 
yang memiliki pengaruh langsung terhadap Impulsive Buying (Badgaiyan & 
Verma, 2014; Maymand & Ahmadinejad, 2011). Menurut Sharma 2003, variabel 
yang tidak terbukti sebagai variabel moderator berarti variabel tersebut bertindak 
sebagai variabel independen yang secara langsung memiliki hubungan dengan 
variabel dependen (N. Sharma, 2003).  
 
Hasil Uji Pengaruh Task Definition yang memoderasi hubungan antara 
Hedonic Shopping Motivation dan Impulsive Buying 
Berdasarkan uji Moderated Regression Analysis (MRA) telah didapatkan hasil 
interaksi antara Hedonic Shopping Motivation dan Task Definition (HSMxTD) 
dengan nilai β – 0.53 dan Sig. 0.040. Menurut Liana 2009 suatu variabel dapat 
dinyatakan sebagai variabel variabel moderasi apabila variabel moderatnya atau 
variabel interaksinya memiliki nilai signifikansi yang telah ditentukan (Liana, 
2009). Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa Task Definition memoderasi 
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hubungan antara Hedonic Shopping Motivation dan Impulsive Buying karena 
memiliki nilai Sig (< 0.05). Hasil ini sesuai dengan hasil dari penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Dey 2017 yang menyatakan bahwa Task 
Definition merupakan variabel moderasi dan berpengaruh negatif terhadap 
hubungan antara Hedonic Shopping Motivation dan Impulsive Buying pada 
produk fashion pakaian. Dari data yang dimiliki dan diuji oleh penulis, dapat 
disimpulkan bahwa Task Definition atau tujuan bepergian berpengaruh negatif 
terhadap hubungan antara Hedonic Shopping Motivation dan Impulsive Buying. 
Dengan kata lain Task Definition atau tujuan bepergian sebagai variabel 
moderasi memperlemah perilaku impulsif karena motivasi hedonis dalam 
membeli produk drugstore cosmetics Watson pada konsumen di Jabodetabek.  
 
 
F. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran 
 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada penelitian ini menunjukkan 
6 hipotesis yang berpengaruh positif, 1 hipotesis berpengaruh negatif, dan 3 
hipotesis yang tidak berpengaruh signifikan atau tidak memiliki pengaruh. Dalam 
pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh dimensi dari 
Hedonic Shopping Motivation berpengaruh positif terhadap Impulsive Buying 
Kecuali Fun. Desire for Visual Aesthetic berpengaruh positif terhadap Impulsive 
Buying. Money dan Time Availability tidak terbukti merupakan variabel moderasi 
HSM dan Impulsive Buying. Task Definition terbukti memoderasi secara negatif 
hubungan antara HSM dan Impulsive Buying.  
 
Keterbatasan dan Saran 
Hasil analisis, pembahasan, implikasi manajerial, dan kesimpulan dari penelitian 
ini dapat dijadikan saran untuk penelitian selanjutnya. Meskipun penelitian ini 
masih memiliki kekurangan dan keterbatasan sehingga masih memerlukan 
penyempurnaan untuk penelitian dimasa yang akan datang. Pertama, disarankan 
untuk menguji kembali penelitian ini namun tanpa variabel moderasi task 
definition, pada objek/produk fashion tipe kosmetik high-end seperti Sephora 
untuk melihat apakah pola yang sama juga terjadi. Kemudian karena penelitian 
ini menggunakan cross sectional data maka penelitian berikutnya dapat 
menggunakan data time series untuk melihat bagaimana perilaku impulsive 
buying pada konsumen muda dari waktu ke waktu. Lebih jauh lagi dengan 
berkembangnya belanja online, penelitian selanjutnya dapat menguji kembali 
penelitian ini pada tipe toko online untuk melihat bagaimana perilaku konsumen 
muda melakukan impulsive buying pada toko online. Kemudian membandingkan 
bagaimana perbedaan pola belanja konsumen muda pada toko online dan toko 
offline. Sample penelitian diperluas lagi seperti membandingkan bagaimana 
perilaku impulsive buying pada konsumen muda Indonesia dan di Negara 
lainnya, apakah pola yang sama juga terjadi. Berdasarkan hal tersebut 
diharapkan penelitian impulsive buying dimasa yang akan datang dapat 
mengukur, menganalisa, dan menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik dan 
bermanfaat. 
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